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1. Objecte del projecte  

 

L’objecte del present projecte és el de definir les obres corresponents a la EDAR i col·lectors en 

alta del municipi de Prullans.  

 

 

 

2. Municipi 

 

Prullans és un dels municipis de la comarca de La Cerdanya. S’estén pels serrats de la solana des 

de la riba del Segre fins a les proximitats del Tossal Gros (2.236 metres). El límit natural a l’oest és 

el riu de la Llosa (un dels afluents del Segre més importants a La Cerdanya). Per altra banda, el 

límit natural a l’est és el serrat de Sobirons.  

 

A la Figura A es pot observar la localització de la comarca de La Cerdanya dins de Catalunya i la 

localització del municipi de Prullans dins de la comarca de La Cerdanya.  

 

 

Figura A: Localització del municipi de Prullans a Catalunya 

 

Per altra banda, mencionar que les activitats econòmiques del municipi són principalment dues: les 

relaciones amb l’agricultura i la ramaderia i el turisme. 

 

Finalment, dir que el municipi de Prullans compta amb diversos corrents d’aigua dispersos pel 

municipi. No obstant això, hi ha un que destaca considerablement respecte de la resta: el riu 

Segre. En general, la resta son torrents petits i amb poc cabal.  

 

 

 

 

 

Comarca de La Cerdanya 

Municipi de Prullans 
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3. Antecedents 

 

Prullans té una xarxa de sanejament unitària, és a dir, té una única xarxa per a aigües residuals i 

aigües de pluja. Actualment hi ha tres punts d'abocament, on l'aigua es abocada sense cap tipus 

de tractament. Així doncs, ens trobem amb una situació on clarament s'està afectant negativament 

al medi ambient i s'ha de buscar una solució. D'aquesta manera, el projecte de construcció d’una 

Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) al municipi de Prullans és una de les actuacions 

previstes en el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya (PSARU), redactat 

per l’ACA i aprovat per la Generalitat de Catalunya el 7 de novembre de 1995. 

 

Els valors mínims que exigeixen a les aigües després de ser tractades estan emmarcats dintre de 

la Directiva 91/271/CEE de la Comunitat Europea. Així, aquesta directiva estableix quines són les 

mesures que han d’adoptar els estats membres i té per objectiu la definició de totes les actuacions 

destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua. 

 

 

 

4. Raó de ser del projecte 

 

Els següents motius han fet plantejar-me aquest projecte constructiu:  

 

1. El municipi de Prullans està abocant les seves aigües directament al medi ambient, sense 

realitzar cap tipus de tractament i perjudicant de forma evident el benestar de la natura i dels 

seus habitants 

2. Tenint en compte la legislació vigent, és important dir que el municipi de Prullans no està 

complint les Directives Europees sobre tractament de les aigües residuals 

3. És rellevant mencionar en aquest tercer punt que Prullans té un destacat paper en el turisme 

de la zona que fa que la població augmenti considerablement, tant a èpoques d'hivern com a 

èpoques d'estiu. Així, compta amb diversos hotels i amb un càmping, fent-lo un municipi 

especialment contaminant.   
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5. Bases de partida 

 

 

5.1. Topografia 

 

Per al present projecte hem utilitzat la topografia facilitada per l’ICC, concretament a escala 

1:5000. Per a consultar informació mes detallada, veure l'Annex 8: Topografia.  

 

 

5.2. Geologia i Geotècnia 

 

Aquest projecte no ha disposat dels recursos necessaris per a realitzar un estudi geològic i 

geotècnic adequat. Per aquest motiu, s'ha utilitzat la informació disponible al Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya i al Instituto Geológico y Minero de España.  

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat els mapes geològics de les comarques de 

Catalunya a escala 1:50.000. El municipi de Prullans està inclòs al mapa de la comarca de La 

Cerdanya.  

 

El Instituto Geológico y Minero de España ha publicat mapes geotècnics de tota Espanya a escala 

1:200.000. El municipi de Prullans està inclòs en el full 24 i zona Berga (divisió 9-3). 

 

 

5.3. Cabals de disseny 

 

A continuació s'inclou la Taula A amb els cabals de disseny:  

 

Nomenclatura Valor (m
3
/hora) 

QMH 26,4 

QMNH 7,9 

QPH 60,4 

QD 79,3 

 

Taula A: Valors dels cabals de disseny (exteriors) 

 

S'ha tingut en compte una dotació de 227 litres / (habitant · dia) i una població de 2.800 habitants 

equivalents. Per a més detalls, es poden veure l'Annex 3: Estudi de la població i l'Annex 4: 

Hidrologia i Cabals de disseny.  
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5.4. Càrregues contaminats d'entrada 

 

A la Taula B s'inclouen les càrregues contaminant d'entrada considerades.  

 

Càrrega contaminant Valor (mg/l) 

MES 320 

DBO5 240 

DQO 540 

NTK 26 

P 8 

 

Taula B: Contaminants d’entrada de disseny per a l’EDAR de Prullans 

 

Per tal d'obtenir aquests valors, s'ha realitzat consultes bibliogràfiques i s'han analitzat els valors 

de EDARs properes que ja estan en funcionament.  

 

 

5.5. Càrregues contaminats de sortida 

 

A la Taula C s'inclouen les càrregues contaminant de sortida considerades.  

 

Càrrega contaminant Valor (mg/l) 

MES 35 

DBO5 25 

DQO 125 

NTK 15
(a)

 

P 2
(a) 

(a) No s’estableix com a obligatori  

 

Taula C: Contaminants de sortida de disseny per a l’EDAR de Prullans 

 

 

Tal com ja s'ha indicat prèviament, les càrregues contaminants de sortida les marca la legislació 

vigent. 
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6. Estudi d'alternatives 

 

 

6.1. Alternatives per a la solució general 

 

Per tal de buscar una resposta al problema de contaminació de les aigües de Prullans es plantegen 

quatre possibles opcions:  

‒ Alternativa 0: No realitzar cap actuació 

‒ Alternativa 1: Connectar amb la EDAR de Bellver de Cerdanya 

‒ Alternativa 2: Connectar amb la EDAR de Martinet/Montellà 

‒ Alternativa 3: Construcció d’una EDAR a Prullans 

 

S'ha realitzat un anàlisi multicriteri per tal de determinar quina serà la millor opció. A continuació 

s'inclou la Taula D amb la Matriu d’Anàlisi Multicriteri. 

 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 
Pes 

específic 

Factor 

unitari 

Valor  Factor 

unitari 

Valor 

 

Factor 

unitari 

Valor 

Ambientals 50 - 20 - 15 - 40 

Afectació social 25 0,5 13 0,3 7,5 0,8 20 

Afectació medi 25 0,3 8 0,3 7,5 0,8 20 

Econòmics i social 50 - 39 - 0 - 29 

Cost i complexitat 

tècnica dels 

col·lectors 

25 0,6 14 0,0 0 1,0 25 

Cost i complexitat 

tècnica de la EDAR 
25 1,0 25 0,0 0 0,2 4 

Valoració total 100 - 59 - 15 - 69 
 

Taula D: Matriu d'Anàlisi Multicriteri 

 

Així, mitjançant l'anàlisi multicriteri s'ha arribat a la conclusió que la millor alternativa es l'Alternativa 

3: Construcció d'una EDAR a Prullans.  
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6.2. Alternatives d'emplaçament 

 

6.2.1. Plantejament de les possibles alternatives 

 

En un primer moment s’han descartat les zones al nord de Prullans, per tal d’evitar la construcció 

de canonades d’impulsió. Així, es té tenir en compte que Prullans està situat a una zona fortament 

accidentada. Per altra banda, també s’han descartat les zones a l’est de Prullans. Tenint en compte 

que el punts d’abocament i el càmping estan situats a l’oest, no té sentit construir l’EDAR a la zona 

est. Igualment, s’observa que la zona esta es especialment accidentada.  

 

Finalment, s’ha considerat adient descartar també la zona oest. Encara que els punts d’abocament 

es troben a prop d’aquestes zones, s’observa que hi ha una important diferència d’altitud. Així, tant 

els punts d’abocament 1 i 2 (corresponents al poble), com el punt d’abocament 3 (corresponent al 

càmping), es troben a cotes molt inferiors de les que es podria construir l’EDAR.  

 

Així doncs, es considera que la zona més convenient per a construir l’EDAR és a la zona sud de 

Prullans. A la Figura B es poden veure tres possibles alternatives d’emplaçament.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura B: Alternatives d’emplaçament 

1 

2 

3 
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6.2.2. Elecció de l'alternativa 

 

A la Taula E es poden observar els resultats obtinguts per cadascuna de les alternatives després 

d'haver realitzat l'anàlisi multicriteri. Es pot veure més detall sobre els criteris utilitzat a l'Annex 12: 

Alternatives d'emplaçament.  

 

 

Taula E: Resultats de l’anàlisi multicriteri sobre les alternatives d’emplaçament 

 

Així, es decideix optar per l’emplaçament de l’alternativa 2, és a dir, al sud del centre d’hípica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicador Nord de la N-260 Sud de l’hípica Zona de La Prada 

Ambientals 

Flora i fauna 8,9 17,9 8,9 

Transvasament d'aigües 13,4 8,9 4,5 

Tècnics 

Geografia del terreny 4,8 9,5 9,5 

Inundabilitat de la zona 9,5 9,5 0,0 

Accessibilitat 4,8 9,5 9,5 

Socials 

Impacte visual 0,0 6,4 8,6 

Olors i soroll 0,0 6,4 8,6 

Problemes durant les obres 2,1 3,2 3,2 

Econòmics Costs econòmics 10,7 7,1 3,6 

Total   54,2 78,6 56,4 
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6.3. Alternatives de tractament i el seu disseny 

 

6.3.1. Tractament biològic 

 

En aquests següents punts s'analitzaran les alternatives pel disseny del tractament biològic.  

 

 

Elecció entre si optar per un tractament convencional o un tractament no convencional  

 

En un primer moment, s'ha hagut de decidir si es volia optar per un tractament convencional o un 

tractament no convencional. S’ha decidit optar pel grup de tractaments de tipus convencional. 

 

En relació als aspectes econòmics, certament un tractament de tipus convencional podrà requerir 

alguns costs superiors en temes de necessitats energètiques, personal i tractament posterior del 

fangs. No obstant això, en cas d’optar per un tractament de tipus no convencional també haurien 

de sofrir sobrecosts. Així, donat que el medi receptor és una zona especial, caldria considerar 

unitats complementaries per a l’eliminació de nutrients. Igualment, podrien haver-hi costs associats 

per a adaptar els processos a les condicions climatològiques i flexibilitzar-ho per a evitar 

incidències. També hi haurà més costs relacionats amb la compra dels terrenys. Així doncs, es 

considera que els temes econòmics no clarament decanten la balança cap a un tractament de tipus 

no convencional.   
 

Pel que fa als temes tècnics, escollir un tractament de tipus no convencional tindria clars 

inconvenients. En primer lloc, les condicions climatològiques podrien suposar problemes. Per altra 

banda, aquests tractaments tenen escassa capacitat d’actuació en front a incidències operatives.  
 

Respecte dels aspectes mediambientals, els tractaments de tipus convencional tenen 

l’inconvenient de requerir més energia. No obstant això, aquest inconvenient es pot mitigar 

introduint un procés d’aprofitament dels fangs per a la creació d’energia. Per altra banda, s’ha de 

destacar que el riu Segre és una zona definida com a [zona sensible] i, per tant, els tractaments 

convencionals seran molt més adequats per tal d’aconseguir una eficient reducció de nutrients. 

Aquest és un fet rellevant a tenir en compte. Finalment, mencionar també que el menors 

requeriments de superfície dels tractaments de tipus convencional és un aspecte positiu i a tenir en 

compte. 
 

En relació als temes socials, un tractament de tipus convencional presenta clars avantatges ja que 

té un menor impacte en el paisatge. Igualment, els tractaments no convencional, degut als seus 

processos naturals, creen males olors. Això seria un clar inconvenient social.  
 

Per últim, mencionar que el fet que les EDARs de Bellver de Cerdanya i Martinet-Montellà siguin de 

tipus convencional reforça els arguments exposats més a dalt.  
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Elecció del tractament biològic 

 

A continuació s'ha realitzat un anàlisi multicriteri per tal d’escollir un d’entre els quatre tipus de 

tractaments següents:  

‒ Biodisc 

‒ Biofiltres airejats 

‒ Llits airejats submergits 

‒ Fangs activats d’aeració perllongada (baixa càrrega) 

 

A la Taula F es poden observar els resultats obtinguts per a cada alternativa de tractament.  
 

 

Taula F: Resultats de l’anàlisi multicriteri sobre les alternatives de tractament 
 

Així, es decideix optar per un tractament de aeració perllongada (fangs activats de baixa càrrega).  

 

Per a més detalls sobre els criteris utilitzats, es pot veure l'Annex 13: Alternatives de tractament.  

 Indicador Biodiscs 
Biofiltres 

airejats 

Llits airejats 

submergits 

Fangs activats 

(baixa càrrega) 

Ambientals 

Consum energètic 7,1 2,0 4,6 1,2 

Producció de fangs 2,9 3,0 7,1 1,5 

Eliminació contaminants primaris 4,3 5,7 5,0 6,4 

Eliminació nitrogen 7,1 0,0 3,6 7,1 

Eliminació fòsfor 0,0 0,0 0,0 7,1 

Tècnics 

Capacitat d’adaptació a nous 

requeriments  4,1 0,0 0,0 4,1 

Capacitat per a fer front a xocs de 

cabal i càrrega contaminant 4,1 2,0 2,0 0,0 

Estabilitat a la temperatura 2,0 2,0 2,0 2,0 

Dificultats tècniques del muntatge 

i del manteniment 0,0 4,1 4,1 2,0 

Estabilització dels fangs 0,0 0,0 0,0 4,1 

Bulking 0,0 4,1 0,0 0,0 

Control de la biomassa present 0,0 0,0 0,0 4,1 

Socials 

Impacte visual 5,4 7,1 7,1 5,4 

Males olors 5,4 7,1 7,1 5,4 

Soroll 7,1 5,4 7,1 5,4 

Econòmics 
Costs constructius, d’explotació i 

de manteniment 7,1 14,3 14,3 10,7 

Total   57,6 58,9 67,2 70,5 
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6.3.2. Elecció sobre la regulació del cabal 

 

La regulació té l’objectiu de controlar les variacions de cabal que hi ha en una depuradora.   

 

Hi ha dues possibles unitats que es poden utilitzar pel procés de regulació:  

‒ Sobreeixidor d’aigua 

‒ Tanc de tempestes 

 

Tenint en compte que les dimensions de la nostra EDAR seran reduïdes i amb la intenció de reduir 

costs, es decideix no construir un tanc de tempestes. No obstant això, degut a que la xarxa residual 

és unitària i per tal de protegir el procés de possibles augments de cabal, es decideix que sí que es 

construirà un sobreeixidor d’aigües.  

 

 

6.3.3. Elecció sobre la unitat de desbast 

 

Mitjançant el desbast es busca la separació dels sòlids de volum elevat, ja que aquests podrien 

ocasionar la obstrucció de les canonades i altres conduccions i problemes a les unitats posteriors.  

 

Hi ha quatre possibles unitats que es poden utilitzar pel procés de desarenat:  

‒ Pous de gruixos 

‒ Reixes de desbast 

‒ Tamisos  

‒ Dilaceradors 

 

Per un costat, es considera que el pous de gruixos són menys eficients que altres solucions. Per 

altra banda, els tamisos són més adequats per a les aigües residuals industrials, el que fa que 

també els desestimem. Igualment, el trituradors tampoc són recomanables per a les aigües 

residuals urbanes.  

 

Així doncs, s’escull utilitzar reixes de desbast. Es considera optar per les reixes de neteja 

automàtica. La idea és que encara que pot ser una inversió superior al inici, a la llarga necessita 

menys atenció i això farà estalviar costos. Es considera que els fabricants d’aquestes màquines 

automàtiques ja tenen suficient experiència per a fer-les eficients i rendibles.  
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6.3.4. Elecció sobre el desarenat 

 

Aquest procés consisteix en la separació d’aquells sòlids en suspensió de densitat elevada 

(compostos inorgànics) d’aquells matèria en suspensió de baixa densitat (d’origen orgànic). Les 

partícules que s’eliminarien serien les de naturalesa inorgànica, amb l’objectiu de protegir les 

instal·lacions posteriors.   

 

El desarenat s’utilitza en totes les depuradores d’aigües residuals urbanes. En canvi, en el sector 

industrial s’utilitzen altres mètodes, que són l’objectiu del present projecte.  

 

Hi ha quatre possibles unitats que es poden utilitzar pel procés de desarenat:  

‒ Desarenadors de flux horitzontal 

‒ Desarenadors de secció quadrada 

‒ Desarenadors airejats  

‒ Altres unitats equivalents 

 

En primer lloc, dir que els desarenadors de secció quadrada no es consideren la millor opció 

perquè poden comportar problemes mecànics i d’abrasió.  

 

Per altra banda, es considera que els desarenadors airejats tenen avantatges considerables 

respecte del dels desarenadors de flux horitzontal. Així, els segons normalment necessiten que 

l’arena es retiri de forma manual, el suposarà un increment dels costos d’explotació. Així, tal com 

s’havia considerat en el cas de les reixes automàtiques, es considera que s’està en un moment en 

el que els equips més automatitzats estan suficientment avançats com per ser rendibles. Igualment, 

els desarenadors airejats aconsegueixen millors resultats que el desarenadors de flux horitzontals 

(les arenes d’aquests últims poden tenir concentracions de matèria orgànica considerable).  

 

Un cop descartats el desarenadors de secció quadrada i els desarenadors de flux horitzontals, 

s’haurà de decidir entre els desarenadors airejats o utilitzar una unitat equivalent. Tenint en compte 

que la nostra EDAR serà de dimensions reduïdes, es considera que construir una desarenador 

airejat no serà l’opció més òptima. Així doncs, es decideix optar per a una unitat equivalent a un 

desarenador, concretament un tamís amb llum de pas molt fina.  
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6.3.5. Elecció sobre la unitat de decantació  

 

Es un procés físic mitjançant el qual es busca l’eliminació dels sòlids en suspensió per diferencia 

de densitat, de tal forma que aquelles partícules amb major densitat que l’aigua són separades per 

l’acció de la gravetat. Mitjançant aquest procés s’obté una aigua clara (encara amb contaminants 

orgànics) en la superfície i uns sòlids en forma de fangs al fons.  

 

Hi ha tres tipus d’equips que es poden utilitzar per a aquest procés:  

 Decantadors rectangulars 

 Decantadors circulars 

 Lamel·les  

 

Els decantadors rectangulars i els decantadors de lamel·les són especialment interessants quan hi 

ha espai escàs o l’obtenció del mateix té preus elevats. En aquest cas, hi ha espai suficient i els 

seus preus d’expropiació és prou baix. Així doncs, s’opta per a la construcció d’un decantador 

circular.  

 

 

 

7. Dimensió de les unitats  

 

En aquest apartat s'exposaran les dimensions de les diferents unitats. Per a veure més detalls es 

pot consultar l'Annex 14: Dimensionament.  

 

 

7.1. Unitat de desbast 

 

A Taula G s'inclouen els paràmetres dimensionament de la unitat de desbast:   

 

Paràmetre Valor 

Superfície (Sdes) 1166,0 cm2 

Superfície mullada (Sm,des) 1346,4 cm2 

Pèrdua de càrrega (Hdes) 2,0 cm 

Sòlids retinguts (Fdes) 28,0 m3 

 

Taula G: Valors de dimensionament de la reixa de desbast 
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En cas de voler fer la secció del canal amb forma quadrangular, l’altura i l’amplada haurien de ser 

de 34,2 cm. Es decideix fer un canal de 40 x 40 cm i, d’aquesta manera, s’assegurarà que l’aigua 

no vessa en cap moment. 

 

 

7.2. Sobreeixidors 

 

Es construiran dos sobreeixidors. El primer servirà per a evacuar l’excés d’aigües previ al 

pretractament. El segon tindrà l’objectiu d’evacuar l’excés d’aigües abans del reactor. Cada 

sobreeixidor tindrà dos compartiments: un amb l’aigua que entra i un altre on caurà, si és el cas, 

l’aigua en excés. 

 

A la Taula H es poden veure les dimensions del primer sobreeixidor.  
 

Paràmetre Valor 

Altura del compartiment esquerre 2,00 m 

Longitud del compartiment esquerre 1,20 m 

Amplada del compartiment esquerre 0,75 m 

Altura del compartiment dret 2,50 m 

Longitud del compartiment dret 1,20 m 

Amplada del compartiment dret 0,75 m 

Altura de la paret intermèdia  1,70 m 

 

Taula H: Dimensions del primer sobreeixidor 
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Per altra banda, a la Taula I es poden veure les dimensions del segon sobreeixidor. 
 

Paràmetre Valor 

Altura del compartiment esquerre 3,80 m 

Longitud del compartiment esquerre 1,20 m 

Amplada del compartiment esquerre 0,75 m 

Altura del compartiment dret 1,30 m 

Longitud del compartiment dret 1,20 m 

Amplada del compartiment dret 0,75 m 

Altura de la paret intermèdia  1,00 m 

 

Taula I: Dimensions del segon sobreeixidor 

 

Es pot observar com l’únic que canvia entre els diferents compartiments són les seves altures. Per 

a obtenir un major detall, es recomana mirar el plànols del projecte.  

 

 

7.3. Arqueta amb bombes d'aigua 

 

Es disposarà d’una arqueta amb tres bombes d’aigua, dues operatives i una de reserva. Les 

dimensions d’aquesta arqueta es poden veure a la Taula J.  
 

Paràmetre Valor 

Altura del pou de bombament 3,00 m 

Longitud del pou de bombament 3,00 m 

Amplada del pou de bombament 1,50 m 

 

Taula J: Dimensions de l’arqueta amb les bombes d’aigua 

 

Aquesta unitat formarà part del pretractament i estarà situada posterior a la primera sala de control 

i prèvia a la unitat de desarenat. Per a obtenir un major detall, es recomana mirar el plànols del 

projecte. 
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7.4. Edifici de control 

 

L’edifici de control serà de tipus prefabricat. Constarà amb una sala amb els bufadors, una sala 

amb el quadre elèctric i amb material d’oficina (incloent-hi una taula i cadira) i un petit bany.  

 

Per a obtenir un major detall, es recomana mirar els plànols del projecte. 

 

 

7.5. Unitat de desarenat 

 

S’ha escollit un tamís rotatiu de l’empresa Estruagua. Concretament el model Serie 2 RMS 610,96 

amb una llum de pas d’aigua de 0,15 mm. L’eliminació dels residus s’efectua mitjançant una 

rasqueta que rasca constantment el cilindre filtrant. Mitjançant un conducte de descàrrega aquests 

residus són portats i es recullen en un contenidor.  

 

A la Taula K es poden veure les característiques d’aquest tamís.  
 

Paràmetre Valor 

Model Serie 2 RMS 900.196 

Llum de pas 0,15 mm 

Cabal de pas 139 m
3
/h 

Diàmetre del cilindre 630 Mm 

Longitud del cilindre 1.970 Mm 

Potència del motor 0,55 kW 

Pes al buit 400 Kg 

Ample del bastidor 2.080 Mm 

Fons del bastidor 1.330 Mm 

Altura bastidor 1.000 Mm 

Brida d’entrada 350 Mm 

Brida de sortida 400 mm 

 

Taula K: Característiques del tamís rotatiu 
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7.6. Reactor biològic (geometria i fangs en excés) 

 

A la Taula L s’inclouen els resultats obtinguts:  

 

Paràmetre Valor 

Volum del tanc del reactor (Volre) 380,8 m3 

Superfície del tanc del reactor (Sre) 95,2 m2 

Temps de retenció hidràulica (Tre) 14,4 h 

DBO5 soluble de l’aigua depurada a Tmax (DBO5s1,max) 1,1 mg/l 

DBO5 soluble de l’aigua depurada a Tmin (DBO5s1,min) 3,3 mg/l 

DBO5 conseqüència dels SS del efluent (DBO5s2) 7,6 mg/l 

DBO5 de sortida a Tmax (DBO5s,max) 8,7 mg/l 

DBO5 de sortida a Tmin (DBO5s,min) 10,9 mg/l 

Fangs en excés (Fre) 96,4 Kg/dia 

Percentatge de recirculació (Perrecirculació) 89%   

Cabal de recirculació (Qrecirculació) 23,5 m3/h 

 

Taula L: Paràmetres de dimensionament del reactor biològic 

 

S’observa com s’ha definit la geometria del reactor biològic. Igualment, es pot veure com el DBO5 

de sortida és inferior a 25 mg/l.  
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7.7. Reactor biològic (equips d'aeració) 

 

 

A la Taula N s’inclouen els resultats obtinguts per a la temperatura mínima:  
 

Paràmetre Valor 

Necessitats d’oxigen per a la síntesis de les cèl·lules (Os) 89,0 KgO2/dia 

Necessitats d’oxigen per a la respiració endògena (Oe) 102,1 KgO2/dia 

Edat del fang (E) 43,1 dies 

Temperatura mínima per a que es produeixi nitrificació (Tmin,nit) 6,6 º C 

Nitrogen amoniacal (N5) 1,1 mg/l 

Nitrogen que es podrà desnitrificar (Nd) 2,8 mg/l 

Necessitats d’oxigen per a la nitrificació (Od) 17,2 KgO2/dia 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal mitjà (Ot) 8,7 KgO2/h 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal màxim (Otp) 15,6 KgO2/h 

Capacitat d’oxigenació (Oco) 22,8 KgO2/h 

Necessitats d’aire (Naire) 380,2 Nm3/h 

Nombre de difusors necessaris (Yo) 76,0 # 

 

Taula N: Paràmetres de dimensionament dels equips d’aeració (Tmin) 
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A continuació, a la Taula O es poden veure els resultats obtinguts per a la temperatura màxima.  
 

Paràmetre Valor 

Necessitats d’oxigen per a la síntesis de les cèl·lules (Os) 89,0 KgO2/dia 

Necessitats d’oxigen per a la respiració endògena (Oe) 102,1 KgO2/dia 

Edat del fang (E) 43,1 dies 

Temperatura mínima per a que es produeixi nitrificació (Tmin,nit) 6,6 º C 

Nitrogen amoniacal (N5) 1,1 mg/l 

Nitrogen que es podrà desnitrificar (Nd) 2,8 mg/l 

Necessitats d’oxigen per a la nitrificació (Od) 17,2 KgO2/dia 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal mitjà (Ot) 8,7 KgO2/h 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal màxim (Otp) 15,6 KgO2/h 

Capacitat d’oxigenació (Oco) 26,0 KgO2/h 

Necessitats d’aire (Naire) 432,9 Nm3/h 

Nombre de difusors necessaris (Yo) 86,6 # 

 

Taula O: Paràmetres de dimensionament dels equips d’aeració (Tmax) 
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7.8. Sales de control 

 

Es construiran dues sales de control. La primera estarà entre el sobreeixidor general i el pou de 

bombament. Per altra banda, la segona es construirà posterior al sobreeixidor del reactor i prèvia a 

l’arqueta de connexió amb el reactor.  

 

L’objectiu de la primera sala de control serà controlar quin és el cabal d’aigua que està entrant al 

pretractament. Així doncs, hi haurà un cabalímetre i una vàlvula de tipus comporta. Igualment, s’hi 

inclourà el canal de desbast. Les dimensions d’aquesta primer sala són les següents:  
 

Paràmetre Valor 

Altura 2,00 m 

Longitud 3,00 m 

Amplada 1,30 m 

 

Taula P: Dimensions de la primera sala de control 

 

Pel que fa a la segona sala de control, aquesta tindrà la finalitat de controlar l’aigua que entra al 

reactor biològic. També inclourà un cabalímetre i una vàlvula de tipus comporta. Les seves 

dimensions en poden veure a la Taula Q.  
 

Paràmetre Valor 

Altura 1,30 m 

Longitud 0,90 m 

Amplada 0,90 m 

 

Taula Q: Dimensions de la segona sala de control 

 

En el plànols del projecte s’inclou un major detall.  
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7.9. Unitat de decantació secundaria 

 

A continuació s’inclou una taula amb els resultats obtinguts:   
 

Paràmetre Valor 

Superfície del decantador secundari (Sds) 99,2 m2 

Diàmetre del decantador secundari (Dds) 11,2 m 

Volum del decantador secundari (Vds)  396,7 m3 

Altura del decantador secundari (Hds) 4,0 m 

Diàmetre de la campana central (Dcc) 1,4 m 

Altura de la campana central (Hcc) 1,8 m 

Pendent de la solera del fons (Ω) 9%   

 

Taula R: Dimensions i característiques del decantador secundari 

 

 

7.10. Arqueta de connexió 

 

L’última unitat del pretractament serà una arqueta que tindrà la finalitat de connectar el 

pretractament amb el reactor biològic. L’aigua entrarà a aquesta arqueta per una canonada i 

arribarà al reactor vessant per la paret del final.  

 

Les dimensions d’aquesta arqueta es poden veure a la Taula S.  
 

Paràmetre Valor 

Altura de l’arqueta de connexió 1,30 m 

Longitud de l’arqueta de connexió 1,20 m 

Amplada de l’arqueta de connexió 0,90 m 

 

Taula S: Dimensions de l’arqueta de connexió 
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8. Impacte ambiental  

 

L'Annex 18: Estudi d'impacte ambiental té la finalitat d'identificar els impactes mediambientals que 

suposa la construcció de l’EDAR. Es tenen en compte tant els impactes ambientals durant el 

procés constructiu com els relatius al procés d’explotació i manteniment. 

 

Un clar impacte positiu sobre l'ambient i objectiu d'aquest projecte constructiu es la millora la 

qualitat de les aigües de la zona gràcies a que rebran tractament.  

 

Per altra banda, s'ha volgut analitzar si hi havia alguns efectes negatius. Un impacte negatiu i 

permanent seria l'ocupació de terreny natural per tal de construir l'EDAR. Pel que fa a males olors, 

sorolls i altres molèsties pel habitants de la zona, s'ha conclòs que els efectes seran nuls o molt 

baixos. Pel que fa a la fase de construcció, s'ha vist que aquesta suposarà sorolls i pols. 

Igualment, hi haurà un moviment de terres.  

 

Així, s'ha conclòs que els beneficis ambientals són molt superiors al possibles efectes adversos i, 

per tant, els temes ambiental no hauran de ser cap inconvenient per a l'autorització d'aquest 

projecte constructiu.  

 

Igualment dir que dins els terrenys de la EDAR no hi ha cap espai inclòs al PEIN, ENPE o a la 

Xarxa Natura 2000. 

 

 

 

9. Expropiacions i serveis afectats 

 

Aquest projecte constructiu requerirà realitzar certes ocupacions de terrenys. S’hauran de 

diferenciar tres tipus d’ocupacions: 

‒ Expropiacions 

‒ Servituds de pas  

‒ Ocupacions temporals 

 

A l'Annex 22: Expropiacions i serveis afectats es pot veure més informació sobre cada tipus 

d'ocupació.  

 

A  la següent taula es poden veure els m
2
 de superfície que s’hauran d’ocupar segons el tipus 

d’ocupació.  

 

Expropiació Servitud de pas Ocupació temporal 

5.934 m
2
 2.359 m

2
 15.696 m

2
 

 

Taula T: Superfícies ocupades segons tipus d’ocupació 
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A  la següent taula es poden veure les despeses econòmiques segons el tipus d’ocupació.  

 

Expropiació Servitud de pas Ocupació temporal 

8.901,0 € 1.651,3 € 1.569,6 € 

 

Taula U: Despesa econòmica segons tipus d’ocupació 

 

 

Pel que fa als serveis afectats, caldrà analitzar quins podrien quedar temporalment afectats durant 

la fase de construcció.  

 

Podrien quedar afectats els següents serveis:  

‒ Línies elèctriques 

‒ Canonades d’aigua potable 

‒ Canonades de gas natural 

‒ Clavegueram actual 

‒ Línies de telefonia 

 

S’ha parlat amb l’Ajuntament de Prullans en relació a la possible afectació dels diversos serveis 

durant les obres. La resposta ha sigut que a priori no s’ha detectat que cap servei vagi a ser 

afectat. De totes maneres, abans de començar les obres caldria parlar amb les empreses 

responsables dels diferents serveis per a comprovar-ho. 

 

En el pressupost no es considerarà cap cost associat a l’afectació de serveis.   
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10. Manteniment i explotació  

 

A la Taula V es poden veure els costos d’explotació i manteniment que s’han estimat:  

 

Concepte Despeses (€/any) 

Personal 87.000€ 

Conservació i manteniment 8.000€ 

Altres costos fixes 10.000€ 

Energia 24.300€ 

Residus 1.400€ 

Total ~130.700€ 

 

Taula V: Costs d’explotació i manteniment 

 

 

 

11. Termini d'execució 

 

Es preveu que l'execució de les obres tingui una durada de 10,9 mesos, a comptar a partir del dia 

de la firma de l'acta de comprovació i replanteig. A l'Annex 21: Pla d'Obra es poden veure en detall 

les diferents parts de l'obra.  

 

 

 

12. Període de garantia 

 

El període de garantia serà d'un any a partir del dia de recepció provisional, durant el qual 

l'empresa constructora haurà de fer-se càrrec de forma exclusiva de la conservació de les obres. 

Igualment, l'empresa constructora tindrà l'obligació d'entregar-les a l'acta de recepció.  

 

 

 

13. Accessibilitat i supressió de barreres 

 

El present projecte compleix amb lo dictat per el Decret 135/1995, de 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, conforme es promou l’accessibilitat, així 

com l’eliminació de barreres físiques per a persones amb discapacitats. 
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14. Obra completa 

 

Es deixa constància de que el present projecte ha elaborat una obra completa i, per tant, podrà ser 

lliurada per l'ús públic quan sigui finalitzada. D'aquesta manera, se segueix la Llei de Contractes 

del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 3/2007.  

 

 

 

15. Pressupost  

 

A continuació s'inclou el Pressupost per al coneixement de l'Administració: 

 

 

Pressupost d'execució material ............................................................ 1.102.499,73€ 

Despeses generals (13% sobre el PEM)..................................................... 143.324,96€ 

Benefici industrial (6% sobre el PEM) ........................................................... 66.149,98€ 

 

Subtotal ................................................................................................... 1.311.974,67€ 

IVA (21%) ................................................................................................... 275.514,68€ 

 

Pressupost d'execució per contracte .................................................... 1.587.489,35€ 

Expropiacions ............................................................................................... 12.121,90€ 

Serveis afectats ..................................................................................................... 0,00€ 

 

Pressupost per al coneixement de l'Administració .............................. 1.599.611,25€ 

 

 

El pressupost per al coneixement de l'Administració és de:  

 

UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-

CINC CÈNTIMS (1.599.611,25€) 
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16. Documents dels projecte  

 

16.1. Document número 1: Memòria i Annexos 

 

Memòria 

 

Annexos 

 Annex 1: Introducció al municipi 

 Annex 2: Estudi de la legislació 

 Annex 3: Estudi de la població 

 Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny 

 Annex 5: Càrregues contaminants 

 Annex 6: Geologia 

 Annex 7: Geotècnica 

 Annex 8: Topografia 

 Annex 9: Sismicitat 

 Annex 10: Inundabilitat 

 Annex 11: Alternatives per a la solució general 

 Annex 12: Alternatives d'emplaçament 

 Annex 13: Alternatives de tractament 

 Annex 14: Dimensionament 

 Annex 15: Anàlisi estructural 

 Annex 16: Anàlisi hidràulic 

 Annex 17: Anàlisi elèctric 

 Annex 18: Estudi d'impacte ambiental  

 Annex 19: Procés constructiu i gestió de residus 

 Annex 20: Control de Qualitat 

 Annex 21: Pla d'Obra 

 Annex 22: Expropiacions i serveis afectats 

 Annex 23: Estudi de Seguretat i Salut 

 Annex 24: Justificació de preus 

 Annex 25: Explotació i manteniment 

 Annex 26: Reportatge fotogràfic 

 Annex 27: Pressupost per al coneixement de l'Administració 

 

16.2. Document número 2: Plànols 

 

16.3. Document número 3: Plec de Prescripcions tècniques 

 

16.4. Document número 4: Pressupost 
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17. Conclusió 

 

 

El projecte d’execució que s’ha presentat és una solució molt vàlida per a corregir els problemes 

d’abocaments incontrolats d’aigües residuals al medi natural de Figuerola del Camp. La planta 

depuradora permet recollir i tractar totes les aigües generades, a la vegada que és capaç de 

produir un efluent amb la qualitat requerida per la nova Directiva Marc de l’Aigua. 

 

Amb la informació que conté aquesta Memòria i la de la resta de documents que composen el 

Projecte, la solució adoptada es considera el suficientment justificada i les obres corresponents 

suficientment definides. 

 

 

Barcelona, gener de 2016 

 

L'autor del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Cuasante López-Barrena 
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1. Dades generals 

 

 

Prullans és un dels municipis de la comarca de La Cerdanya. S’estén pels serrats de la solana des 

de la riba del Segre fins a les proximitats del Tossal Gros (2.236 metres). El límit natural a l’oest és 

el riu de la Llosa (un dels afluents del Segre més importants a La Cerdanya). Per altra banda, el 

límit natural a l’est és el serrat de Sobirons.  

 

Està envoltat del municipis de Bellver de Cerdanya (a l’est), Lles de Cerdanya (al nord-oest) i 

Montellà i Martinet (al sud-oest). La seva proximitat al nucli de Bellver de Cerdanya (poble rellevant 

dins de la comarca) fa que Prullans pugui complementar fàcilment els serveis necessaris.  

 

El municipi comprèn els nuclis de: Prullans, Ardòvol, Ambret, La Bastida, La Clota, Narvils, Oren, 

La Serra, El Tarter, Satanut i la Serra. No obstant això, els que realment es poden considerar com 

a nuclis són Prullans i Ardòvol, essent el primer molt més gran que el segon. La resta de 

poblacions són diferents masos disseminats pel terme i amb poblacions molt reduïdes.  

 

La població del municipi és de 209 habitants, dels quals 104 són homes i 105 són dones. La 

superfície del municipi és de 21,2 km
2
 i la densitat és de 9,9 habitants/km

2
. El poble de Prullans té 

una altitud de 1,096 metres, una latitud de 42,38º i una longitud de 1,73º.  

 

A la Figura 1 es pot observar la localització de la comarca de La Cerdanya dins de Catalunya i la 

localització del municipi de Prullans dins de la comarca de La Cerdanya.  

 
 

 

Figura 1: Localització del municipi de Prullans a Catalunya 

Comarca de La Cerdanya 

Municipi de Prullans 
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A la Figura 2 es pot observar la situació del poble de Prullans. Així, es veu com l’accés al poble de 

Prullans és a través de la carretera LV-4037 que s’enllaça amb la N206. Es pot veure com hi ha el 

Torrent de la Borda al est i per l’oest s’observa com el Torrent del Casot i el Torrent del Prat de la 

Vià s’uneixen molt a prop del poble. També es pot veure el poble de Bellver de Cerdanya, el poble 

principal del municipi veí i amb una població estacional superior als 2.000 habitants. Igualment, 

s’observa el petit poble de Ardòvol, situat al nord-oest del poble de Prullans.  

 

 
 

Figura 2: Primer aproximament al poble de Prullans 

 

 

 

2. Activitat econòmica 

 

 

Les activitats econòmiques del municipi són principalment dues: les relaciones amb l’agricultura i 

la ramaderia i el turisme. L’IDESCAT ens proporciona la informació que s’inclou més avall.  

 

Hi ha 64 persones afiliades a la Seguretat Social en règim General i 38 afiliades a la Seguretat 

Social en règim d’Autònoms. De totes aquestes persones, hi ha 77 que treballen al sector de 

serveis, 22 al sector agrícola, 2 al sector industrial i 1 a la construcció. Totes les persones treballen 

en empreses amb menys de 50 treballadors i l’atur del municipi és del 8,8%. L’última actualització 

d’aquestes dades és 2009. 
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Pel que fa al sector agrícola, cal dir que 149 hectàrees de terres llaurades (tipus de conreu 

herbaci) i 1,119 hectàrees de pastures permanents. Cal dir també que hi ha 18 explotacions 

agrícoles i que totes tenir terres i ramaderia. Així, cal destacar que hi ha aproximadament 1,500 

caps de bestiar, principalment de tipus boví. L’última actualització d’aquestes dades és 2009.  

 

Per altra banda, el municipi té tres hotels (amb un total de 204 places), un càmping (amb 993 

places) i un casa de turisme rural (amb 4 places). Així doncs, hi ha un total de 1.201 places 

d’allotjament turístic disponibles. L’última actualització d’aquestes dades és 2013. 

 

A més a més, cal destacar que, semblants a molts altres pobles de La Cerdanya, Prullans es un 

poble on la segona residència és molt significativa. Així, 96 habitatges familiars són de tipus 

principal, 142 són secundaris i 31 estan buits. L’última actualització d’aquestes dades és 2011. 
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1. Aspectes generals de les normatives d’aigües vigents 

 

 

1.1. Normativa Europea 

 

La Directiva 91/271/CEE, modificada per la Directiva 98/15/CE, defineix els sistemes de recollida, 

tractament i abocament de les aigües residuals urbanes. Per altra banda, la Decisió 93/481/CEE 

estableix els models de presentació  de la informació que els Estats membres han de presentar a 

la Comissió Europea.  

 

Destacar també la Directiva Marc en Política d’Aigües 2000/60/CE. Aquest Directiva promoguda 

des de la UE pretén establir una política comú en la gestió de l’aigua, introduint de forma definitiva 

els conceptes de desenvolupament sostenible.  

 

1.1.1. Directiva 91/271/CEE 

 

Aquesta Directiva té l’objectiu d’establir una reglamentació clara i precisa per a la recollida, 

tractament i abocament de les aigües residuals urbanes i les aigües residuals industrials de 

determinades activitats.  

 

Es fixa la necessitat de depurar les aigües residuals urbanes en tots el municipis amb una població 

superior a 2.000 habitants equivalents.  

 

Igualment, es requereix als Estats membres que delimitin les zones sensibles dels seus medis 

hidrològics, segons una sèrie de criteris descrits a la normativa. També va determinar quines 

serien les concentracions màximes d’una sèrie de paràmetres quan es retorna l’aigua des de les 

EDARs. Així, quan es dimensiona una EDAR caldrà seguir aquesta normativa.  

 

Pel que fa als col·lectors, la seva definició és generalista i no té utilitat per al dimensionament 

d’aquests.  

 

1.1.2. Decisió 93/481/CEE 

 

Aquesta Decisió desenvolupa més en detall el contingut de la Directiva 91/271/CEE, especialment 

pel que fa als mètodes i formes de presentar els informes relacionats amb l’adopció dels 

programes de desenvolupament per a l’aplicació d’aquesta Directiva.  

 

La informació s’estructura en dues parts fonamentals: els sistemes col·lectors i les instal·lacions de 

tractament. Per a cada una d’elles desenvolupa un inventari de la situació actual referit als 
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programes de actuació previstos en quatre horitzons temporals diferenciant, segons la zona, on 

són d’aplicació i les característiques del punt d’abocament.  

 

1.1.3. Directiva Marc en Política d’Aigües 2000/60/CE 

 

Mitjançant aquesta directiva, la Unió Europea vol establir una política comú en la gestió de l’aigua. 

A més a més dels indicadors fisicoquímics i contaminants, s’introdueixen aspectes biològics i 

hidromorfològics, amb la finalitat de poder avaluar de forma integrada la qualitat.  

 

Aquesta Directiva ordena la gestió de totes les aigües (tant les superficials com les subterrànies) i 

proposa una sèrie d’actuacions basades en conceptes econòmics, ètics i mediambientals.  

 

 

1.2. Normativa Espanyola 

 

La Directiva Europea 91/271/CEE ha sigut transposada a la normativa espanyola pel R.D. Llei 

11/1995, el R.D. 509/1996 i el R.D. 2116/1998.  

 

Igualment, tant la Constitución Española com l’Estatut d’Autonomia reconeixen com a competència 

pròpia de Catalunya la política d’aigües i medi ambiental. Aquestes competències s’han anat 

cedint progressivament fins a la plena autonomia de gestió per part de la Generalitat de Catalunya. 

Cal dir però, que les competències transferides afecten a les infraestructures que no tinguin la 

qualificació legal de interès general del Estat Espanyol i que no afectin a alguna altra comunitat.  

 

Aquestes competències es transfereixen mitjançant els articles 149.1.23 i 149.1.24 de la 

Constitución Española.  

 

 

1.3. Normativa Catalana 

 

Tal com s’ha indicat prèviament, la Generalitat de Catalunya té competències en matèria d’aigües i 

protecció del medi ambient. Així, ha dut a terme diverses iniciatives en relació a la reducció de la 

contaminació de les aigües, d’entre les que destaquem el Pla de Sanejament de 1995 i els 

Programes de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de 2005. Així mateix, destacar també la 

creació de l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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1.3.1. Pla de Sanejament de 1995 

 

Aquest Pla defineix els objectius de qualitat dels rius de Catalunya i la seva classificació com a 

zones menys sensibles, normals i sensibles, tal com estableix la Directiva 91/271/CEE. Per tal 

d’aconseguir aquests objectius de qualitat es preveuen cinc programes, d’entre els quals 

destaquen el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) i el Pla de Sanejament 

d’Aigües Residuals Industrials (PSARI).  

 

1.3.2. Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  

 

És l’entitat pública encarregada de gestionar la matèria d’aigües en que la Generalitat té 

competència. Així, també exercirà les competències en aspectes de sanejament.  

 

1.3.3. Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de 2005 

 

Aquest programa té l’objectiu la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la 

contaminació originada pel ús urbà de l’aigua.  

 

Cal dir que vol instaurar un canvi de concepte per a adequar-se al compliment dels objectius de 

qualitat de l’aigua, passant dels termes exposats a la Directiva 91/271/CEE sobre abocament de 

les EDAR cap a una regularització dels abocaments depurats en funció del impacte sobre la 

massa d’aigua receptora i utilitzar l’autorització del abocament com a mesura d’intervenció 

administrativa. Aquest nou enfocament està en línia amb el que des de Europa s’inclou en la 

Directiva Marc en Política d’Aigües.  

 

La construcció d’una EDAR al poble de Prullans està contemplada dintre d’aquest PSARU 2005. 

 

 

 

2. Normativa sobre aigües residuals  

 

 

Els valors mínims que exigeixen a les aigües després de ser tractades estan emmarcats dintre de 

la Directiva 91/271/CEE de la Comunitat Europea. Així, aquesta directiva estableix quines són les 

mesures que han d’adoptar els estats membres. Cal dir que la directiva estableix dues obligacions 

de forma clarament diferenciades. La primera és que les aglomeracions urbanes hauran de 

disposar de sistemes de col·lectors per a la recollida i conducció de les aigües residuals. Així, 

aquesta primera obligació té l’objectiu d’augmentar la higiene de les poblacions i fomentar així la 

sanitat de l’entorn. La segona obligació estableix que caldrà sotmetre a tractaments a les aigües 

abans de ser abocades de nou a la natura.  
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Caldrà tenir en compte l’entorn mediambiental per tal de determinar quin tipus de tractament es 

durà a terme. Així, les zones es classificaran en tres grups: sensibles, menys sensibles i normals. 

Les zones sensibles seran aquelles que siguin eutròfiques o que tinguin tendència a ser-ho. En 

aquestes zones s’establiran criteris normatius més rigorosos respecte al nitrogen i el fòsfor que 

han de contenir les aigües tractades.  

 

En el document Manual de interpretación y elaboración de informes de la Directiva 91/271/CEE 

que ha publicat el Ministerio de Agricultura de España s’inclou un annex (Annex 1) on 

s’especifiquen quines són les zones sensibles d’Espanya. En aquest annex s’estableix que les 

aigües del riu Segre, des de el seu naixement fins a la seva confluència amb el riu Ebre, i els seus 

afluents son considerats com a zona sensible. Serà important tenir això en compte perquè les 

aigües del poble de Prullans i del municipi s’aboquen al riu Segre.  

 

Per altra banda, també hi ha distincions si la EDAR està a alta muntanya, essent aquest cas quan 

la EDAR es construeix a una altitud superior de 1.500 metres. En el cas de Prullans, l’EDAR és 

construiria a voltant dels 1.100 metres d’altitud i, per tant, aquesta la normativa d’alta muntanya no 

serà aplicable.  

 

A continuació es mostren dues taules amb la normativa vigent (s’inclouen en castellà). La primera 

taula és comú independentment del tipus de zona i la segona taula només és vigent per a zones 

sensibles:  

 

 
 

Taula 1: Requisits per a tractament generals 
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Taula 2: Requisits per a tractaments a zones sensibles 

 

Tal com s’ha dit abans, la segona taula només és d’aplicació a les zones sensibles (com és el cas 

d’aquest projecte. No obstant això, s’observa que els requisits de la taula només afectes a 

aquelles EDARs amb més de 10.000 habitants equivalents. En cas de que l’EDAR es dissenyi per 

a un nombre inferior d’habitants equivalents, no serà necessari el seu compliment.  

 

 

 

3. Altres normatives d’interès: POUPM 

 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal (POUPM) és va publicar al juny de 2010 i inclou, a  

més a més del municipi de Prullans, els municipis de Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Riu de 

Cerdanya, Prats i Sansor, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Meranges 

i Urús. Així doncs, és un Pla de regeix dotze municipis.  

 

El POUPM de La Cerdanya inclou informació interessant per al present projecte. Per exemple, 

inclou diversos plànols de la zona. Destacar en aquest sentit el plànol on es mostren les diferents 

qualificacions del sòl o el plànol amb les diferents pendents del terreny, d’entre altres.  
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Per altra banda, el POUPM inclou un document anomenat Agenda i avaluació econòmica i 

financera. En aquest document es donen especificacions sobre el planejament urbanístic del 

municipi de Prullans. Concretament recull les actuacions dels Plans Parcials Urbanístics (PPU), els 

Plans Parcials Urbanístics de Delimitació (PPUD), els Plans de Millora Urbana (PMU) i els Plans 

Especials Urbanístics (PEU). No és l’objectiu d’aquest projecte entrar en detall en les actuacions 

urbanístiques previstes, però sí caldrà tenir una visió general de quina es la política en matèria 

d’urbanització, ja que això podria afectar a les previsions de població futura.  
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1. Anàlisi de les dades poblacionals  

 

 

1.1. Dades extretes del POUPM 

 

En el document Memòria Social del POUPM s’inclou informació sobre l’evolució de la població a 

La Cerdanya i també concretament del municipi de Prullans. Encara que aquestes dades són 

relatives al 2005, s’ha considerat d’interès incloure-les perquè poden ajudar a agafar una visió de 

quines tendències hi ha a l’evolució de la població de La Cerdanya i el municipi de Prullans 

concretament.  

 

Durant el període de temps comprès entre l’any 1983 i l’any 2005, La Cerdanya va augmentar un 

35% la seva població censada: de 12.472 a 16.862 habitants. D’aquests, un 52% estan 

empadronats al terme de Puigcerdà, que ha augmentat en 2.574 habitants, passant de 6.271 a 

8.845 de l’any 2005 (un augment del 41%). Després de Puigcerdà, els municipis amb més 

increment poblacional han sigut Alp, Bellver de Cerdanya i Llívia.  

 

La tendència creixent es generalitzada excepte als municipis de Martinet-Montellà i Lles de 

Cerdanya, que van sofrir una regressió constant del nombre d’habitants. Els municipis de Lleida 

(sense incloure Bellver de Cerdanya) han incrementat en la seva població en un 6,7%: de 1.240 a 

1.324 habitants. Prullans s’inclouria dintre d’aquests municipis.  

 

Per altra banda, el document fa unes projeccions de futur de la població a l’any 2021, amb base 

l’any 2008. Aquestes projeccions de futur es poden observar a la Taula 3.  

 

  Base a l’any 2008 

Escenaris a l’any 2021 

Baix Mitjà Alt 

Població (milers d’habitants) 17,8 20,5 22,0 23,6 

Variació (base 2008) - 15,20% 23,60% 32,60% 

 

Taula 3: Escenaris de població futura a La Cerdanya segons el POUPM 

 

Així doncs, s’observa que hi ha una tendència global d’increment de població, encara que de 

forma desigual segons el municipi. Prullans seria un municipi amb un creixement moderat.  
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1.2. Distribució de la població al municipi 

 

El municipi de Prullans té 209 habitants distribuïts en els diferents nuclis de la següent manera 

(amb data Gener 2014):  

 

Nucli Habitants 

Prullans 176 

Ardòvol 10 

Ambret 4 

La Bastida 2 

La Clota 5 

Narvils 5 

La Serra 5 

El Tarter 0 

Satanut 2 

 

Taula 4: Població del municipi per nuclis 

 

Així s’observa com la majoria de la població del municipi viu al poble de Prullans.  

 

 

1.3. Evolució de la població del municipi en el passat 

 

A continuació s’inclou una taula amb l’evolució de la població censada a Prullans des de 1998. 

Igualment, es pot veure el creixement/(decreixement) de la població respecte l’any anterior. Es pot 

observa que l’evolució de la població va fent seguint creixement i decreixement, sense seguir una 

tendència clara. Si s’hagués d’escollir una tendència, es podria dir que la població està estancada, 

encara que s’observa una lleugera tendència decreixent des de l’any 2008 fins a l’actualitat.  

 

Any Població 
Evolució respecte 

l’any anterior 

1998 218 - 

1999 207 (5,0)% 

2000 219 5,8% 

2001 217 (0,9)% 
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2002 223 2,8% 

2003 215 (3,6)% 

2004 233 8,4% 

2005 231 (0,9)% 

2006 224 (3,0)% 

2007 246 9,8% 

2008 236 (4,1)% 

2009 232 (1,7)% 

2010 245 5,6% 

2011 234 (4,5)% 

2012 240 2,6% 

2013 219 (8,8)% 

2014 209 (4,6)% 

 

Taula 5: Evolució passada de la població del municipi 

 

 

1.4. Població de segona residència i allotjaments turístics 

 

Tal com s’ha vist anteriorment, a l’any 2011 (últimes dades publicades), al municipi de Prullans hi 

havia un total de 273 habitatges unifamiliars, dels quals 146 són de segona residència i 31 estan 

buits. Així doncs, la segona residència representa ~53% del total. Igualment, els habitatges buits 

són un ~11% i la primera residència un ~36%.  

 

A continuació s’inclou una taula amb dades sobre el nombre d’habitatges segons el seu tipus (any 

2011):  

 

Primera residència Segona residència Buits Total 

96 146 31 273 

 

Taula 6: Nombre d’habitatges segons el seu tipus 

 

Per altra banda, cal tenir en compte que al municipi de Prullans, segons dades del 2013, hi ha 

1.201 places d’allotjament turístic disponibles, de les quals 204 corresponen a hotels i 993 

corresponen al Càmping La Cerdanya. 
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1.5. Nombre d’animals i classificació segons el tipus 

 

L’IDESCAT publica el bestiar que hi havia al municipi de Prullans (dades del 2009).  

 

Tipus d'animal # animals 

Vaques 1.193 

Ovelles 83 

Cabres 13 

Porcs 10 

Aus 103 

Conills 9 

Cavalls 69 

 

Taula 7: Animals segons tipus 

 

Així doncs, s’observa que hi ha al voltant de 1.500 animals, essent el tipus boví el principal.  

 

 

 

2. Càlcul dels habitants equivalents  

 

 

2.1. Població amb habitatge de primera residència 

 

La vida útil d’una EDAR és de 25 anys. Així doncs, caldrà tenir en compte tant la població actual 

com estimacions de la població futura.  

 

Amb data Gener 2014, al municipi de Prullans hi ha una població de 209 habitants i al poble de 

Prullans hi ha una població de 176 habitants. L’EDAR objecte d’aquest projecte té la finalitat de 

depurar les aigües provinents dels poble, ja que la gran dispersió que hi ha al municipi 

impossibilita arribar a tots els seus habitants. Així doncs, partirem del 176 habitants.  

 

Per tal de calcular la població futura en l’horitzó de 25 anys, s’utilitzarà el Método Estadístico del 

Ministerio de Fomento de España. Aquest mètode és àmpliament utilitzat en aquest tipus de 

projectes. Agafa com a base les poblacions del últim cens realitzat (en aquest cas gener 2014) i 
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les dels cens de 10 i 20 anys anteriors . A continuació es calcula la taxa mitjana de creixement 

anual (“r”) seguint la següent formula:  

 

Pt = P0 · (1 + r)
t
 

 

Com que només tenim dades des de el 1998, en el present projecte només s’agafarà una dada. 

Agafant t=16 anys (des de 1998), s’obté r=(0,26)%. Per altra banda, si agafem t=15 anys (des de 

1999), s’obté r=0,06%. Així doncs, s’observa que el criteri que la subjectivitat i el criteri escollit 

impactarà en el resultat.  

 

Encara que s’analitzi amb més deteniment, es difícil trobar alguna tendència en l’evolució de la 

població. Alguns anys la població i alguns anys disminueix, sense seguir una traçada definida. Fins 

i tot, s’observa que normalment una pujada de població comporta una baixada a l’any següent i 

viceversa. Cal destacar però, que hi ha hagut dos forts descens en aquests dos últims anys que 

han fet que la població a 2014 sigui la segon més baixa de la sèrie històrica disponible.  

 

Finalment i sent conscient que hi ha una dosi de subjectivitat, es decideix projectar una taxa 

mitjana de creixement anual del 0,3% fins al 2040 (considerant que la construcció triga un any i 

una vida útil de 25 anys). Les raons darrere d’aquest augment són la millor conjuntura econòmica i 

el fet que ara mateix el municipi està a prop de mínims històrics.  

 

Així doncs, la població amb habitatge de primera residència a l’any 2040 serà 190 persones. 

Tenint en compte que 1 persona és igual a un habitant equivalent, s’haurà de considerar 190 

habitants equivalents.  

 

 

2.2. Població amb habitatge de segona residència 

 

Per tal de calcular la població de segona residència actual s’utilitzaran dues possibles 

metodologies:  

(a) La primera seria fer una regla de proporcionalitat amb tenint en compte la població del poble 

de Prullans respecte al nombre de primeres residències. En aquest cas s’obtindria una 

població de 281 persones.  

(b) La segona opció seria seguir la metodologia que s’exposa en el Circular sobre l’aprovació 

de criteris i metodologia del càlcul aplicables als convenis de sanejament relatius als nous 

creixements urbanístics, publicat per l’Agència Catalan del Aigua al novembre de 2007. En 

aquest document s’indica que es considerin 3 habitants equivalents per a casa habitatge. 

Tenint en compte això, s’obtindria una població de 438 persones.  
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Escollir entre l’una o l’altra opció es un criteri subjectiu. En aquest cas es considerarà la 

metodologia (b). La raó darrere d’aquesta decisió és que les persones amb primera residència a 

Prullans probablement tindran característiques socio-culturals diferents a les persones de segona 

residència (ciutat vs. poble) i, en conseqüència, no es considera com a una bona comparació. 

D’aquesta manera s’arriba a que la població actual amb habitatge de segona residència al municipi 

de Prullans és de 426 persones.  

 

Degut a falta de millors dades, s’utilitzarà l’evolució del nombre d’habitatges de segona residència 

per a predir la població futura. Així, s’utilitzarà la Taula 8: 

 

Any Primera residència Segona residència Buits Total 

1981 53 64 26 143 

1991 66 94 17 177 

2001 81 121 0 202 

2011 96 146 31 273 

 

Taula 8: Evolució del tipus d’habitatges segons el seu tipus 

 

Es pot estimar el nombre de segones residències de l’any 1986 com la mitjana entre les de l’any 

1981 i 1991: 79 habitatges. Així, en el període comprès entre el 1986 i 2011 (període de 25 anys) 

s’hauria incrementat el nombre d’habitatge en un ~85% (de 79 fins a 146) i la taxa de creixement 

anual seria de r2 =2,5% . Si projectem aquesta taxa de creixement anual amb base l’any 2011 i fins 

el 2041, s’obté que a aquest últim any hi hauria 305 habitatges de segona de residència. Seguint 

el mateix plantejament que amb la població actual, s’obté que hi haurà una població amb habitatge 

de segona residència de 915 persones. Aquesta població serà considerada com a estacional.  

 

No es tenen dades de la distribució d’aquests habitatges en el municipi. Així, es considerarà que 

segueixen la mateixa distribució que la població censada. Tal com s’ha vist abans, el 85% de la 

població està al poble Prullans. D’aquesta manera s’arriba al poble de Prullans (població a la que 

va dirigida l’EDAR) hi hauria 771 persones amb un habitatge de segona residència.  

 

Tenint en compte que 1 persona és igual a un habitant equivalent, s’haurà de considerar 771 

habitants equivalents. 
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2.3. Població allotjada en establiments turístics 

 

Es considera que és possible una ocupació del 100% dels allotjaments turístics. Així doncs, la 

població actual per allotjaments turístics seria de 1.201 persones (igual al nombre de places 

totals).  

 

Pel que fa a la població futura, es considerarà el mateix increment que en el cas de la població 

amb habitatge de segona residència. El motiu és que es considera que les causes que porten a 

incrementar la població d’ambdues activitats són molt semblants. Així doncs, projectant una taxa 

de creixement anual del 2,5% pel període comprès entre el 2013 i el 2041, s’arriba a una població 

per allotjaments turístics de 2.389 persones.  

 

Per tal de calcular els habitants equivalents caldrà tenir en compte les següents equivalències 

(Universidad de Salamanca, 2012):  

 

Tipus allotjament Habitants equivalents 

Hotels 2,0 

Càmping 0,7 

 

Taula 9: Equivalències segons tipus d’allotjament 

 

Així doncs, tenint en compte els allotjaments segons el seu tipus s’obté la següent taula: 

 

Tipus allotjament Places allotjament Habitants equivalents 

Hotels 406 812 

Càmping 1.975 1.039 

 

Taula 10: Habitants equivalents segons tipus d’allotjament 

 

D’aquesta manera s’arriba a que s’haurà de considerar 1.851 habitants equivalents.  

 

 

2.4. Consideracions respecte a les explotacions agrícoles i d’animals 

 

Les explotacions agrícoles i d’animals són també responsables de la contaminació de les aigües. 

Així, segons els tipus d’animal, aquests es consideren que poden arribar a contaminar al voltant de 

3-4 habitants equivalents (Universidad de Salamanca, 2012). 
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No obstant això, generalment, aquesta contaminació es tractada independentment de les aigües 

residuals urbanes. Per tal de confirmar que aquest és el cas de Prullans, es va contactar amb 

l’Ajuntament de Prullans i amb el Consell Comarcal de La Cerdanya.  

 

Així, ambdós ens van indicar que en el present projecte no s’han de considerar les explotacions 

agrícoles i d’animals. Els motius són que aquestes ja estan duent a terme els seus propis 

tractaments i que estan molt disperses en el municipi.  

 

 

2.5. Consideracions respecte a les aigües residuals industrials 

 

Tal com es pot intuir, la indústria és també responsable de la contaminació de les aigües. 

Normalment es refereix a elles com a aigües residuals industrials. Encara que poden tenir algunes 

unitats comunes, les aigües residuals industrials necessitar tractaments més sofisticats que les 

aigües residuals urbanes.   

 

Prullans només té industria en una zona anomenada Zona Industrial Prullans-Bellver. Tal com 

indica el seu nom, és una zona situada entremig dels pobles de Prullans i Bellver de Cerdanya i 

que té edificis en ambdós municipis.  

 

Per tal d’obtenir informació sobre que estava passant amb aquestes aigües industrials es va 

contactar amb l’Ajuntament de Prullans i amb el Consell Comarcal de La Cerdanya. Aquest van 

indicar que les aigües actualment estan sent tractades des de el municipi de Bellver de Cerdanya. 

Així doncs, la EDAR que s’està projectant no haurà de tractar aigües residuals industrials de cap 

tipus.   

 

 

2.6. Consideracions respecte als nous desenvolupaments i als habitatges buits 

 

Per a fer una estimació dels habitants equivalents ens hem basat en les projeccions futures de 

població segons el creixement que s’espera. No obstant això, caldrà tenir en compte que podria 

ser que per temes normatius no es permetessin més construccions i, en conseqüència, no es 

pogués arribar a la població que podria haver-hi per demanda. Així doncs, en aquest punt es 

voldrà tenir en compte això a les nostres projeccions.  

 

Pel que fa a la població amb un habitatge de primera residència, s’ha projectat un creixement molt 

reduït i, per tant, no s’espera que vagi a haver cap problema en aquest sentit.  
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En canvi, per a la població estacional amb un habitatge de segona residència s’ha considerat que 

en un període de 29 anys hi haurà d’haver 40 habitatges nous. És difícil predir si això serà 

possible. Per una banda, dir que el POUPM es contemplen diverses reparcel·lacions. Així, aquest 

només comprèn fins al 2021 i, a partir d’aquest any, no està clar quina serà la política. Per altra 

banda, s’observa que hi ha 30 habitatges buits, que seran ocupats a mesura que hi vagi havent 

aquest increment poblacional. Així doncs, es considerarà que no hi haurà cap problema per a 

assolir la població futura amb habitatges de segona residència.  

 

En relació a la població per allotjament turístics, sí que es detecta que podria haver problemes 

urbanístics. S’ha projectat un increment de 800 places d’allotjament per al Càmping La Cerdanya. 

Per tal de poder-ho assolir, el càmping hauria d’incrementar considerablement el seu terreny. Així, 

es considerarà que des de l’Administració no s’acceptarà tot aquest creixement i s’aplicarà un 

factor reductor de β=0,5 al creixement d’habitants equivalents del càmping.   

 

 

2.7. Població a considerar pel dimensionament 

 

Els habitants equivalents a considerar seran 2.812, distribuïts de la següent manera:  

‒ 190 habitants equivalents de la població amb habitatge de primera residència 

‒ 771 habitants equivalents de la població amb habitatge de segona residència 

‒ 1.851 habitants equivalents de la població que s’allotja en establiments turístics 

 

Així doncs, els habitants equivalents de disseny seran 2.800 (aproximació a les centenes del valor 

obtingut).   
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1. Caracterització general de les aigües de la zona 

 

 

1.1. Aigües superficials 

 

El municipi de Prullans compta amb diversos corrents d’aigua dispersos pel municipi. No obstant 

això, hi ha un que destaca considerablement respecte de la resta: el riu Segre. En general, la resta 

son torrents petits i amb poc cabal.  

 

A la Figura 3 es poden observar el riu Segre i altres torrents situats a prop del poble de Prullans. 

Les fletxes blaves indiquen la direcció de les aigües dels diversos torrents i rius.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Direccions dels corrents d’aigua 
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Es pot veure com tots els torrents s’uneixen al riu Segre. També es pot observar que el riu Segre 

va cap a l’oest. Això serà important en el cas que la construcció de l’EDAR suposi el 

transvasament d’aigua.   

 

 

1.2. Aigües subterrànies  

 

A l’Annex 7: Geotècnia es fa un estudi geotècnic del terreny. Aquest estudi indica que hi ha 

diverses categories de zones dins de Prullans. No obstant això, hi ha una zona predominant al 

voltant del poble de Prullans, que està formada majoritàriament per materials granulars. Això fa 

que sigui una zona amb bona permeabilitat i un bon drenatges. Així doncs, podria ser que hi 

hagués algun tipus d’escorrentia subterrània.  

 

No obstant això, es considerarà que el nivell freàtic està situat a com a mínim 1,5 metres de 

profunditat. Així doncs, es descarta la possibilitat de que hi hagi aigües freàtiques a la superfície. 

Per tal d’analitzar això de forma precisa caldria realitzar un assaig amb piezòmetres.  

 

 

 

2. Precipitació  

 

 

2.1. Precipitació mitjana anual 

 

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la precipitació mitjana anual queda molt 

condicionada per l’altitud, amb valors compresos entre el 700 mil·lilitres a la plana i fins als gairebé 

1000 mil·lilitres als cims més alts. Així doncs, es una zona bastant plujosa. Els màxims es donen a 

l’estiu i els mínims a l’hivern.  

 

 

2.2. Precipitacions màximes diàries 

 

En el Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) s’inclouen un mapes 

de Catalunya amb una estimació dels valors esperats de precipitació màxima diària per a uns 

períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys.  
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A continuació s’inclouen les imatges d’aquest mapes d’isohietes amb els diferents períodes de 

retorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Període de retorn de 10 anys 

 

 

Figura 5: Període de retorn de 50 anys 

 

 

Figura 6: Període de retorn de 100 anys 

 

 

Figura 7: Període de retorn de 500 anys 

 



Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny 

-6- 
 

Analitzant aquests mapes es pot obtenir (de forma aproximada) la precipitació màxima del municipi 

de Prullans. A la Taula 11 es poden veure els resultats.  

 

Període de retorn (anys) Precipitació màxima (mil·lilitres) 

10 120 

50 170 

100 180 

500 240 

 

Taula 11: Precipitacions màximes diàries segons diferents períodes de retorn 

 

 

 

3. Situació actual 

 

 

Prullans té una xarxa de sanejament unitària, és a dir, té una única xarxa per a aigües residuals i 

aigües de pluja.  

 

Tal com ja s’ha exposat prèviament, aquestes aigües s’estan abocant directament a torrents 

naturals. A la Figura 8 es poden observar de els punts d’abocament actual.  

 

(veure següent full) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny 

-7- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Punts d’abocament actuals 

 

Es pot observar com actualment hi ha tres punts d’abocament. El punt 1 i el punt 2 estan bastant a 

prop i ambdós aboquen les aigües a un petit rierol. Així, les aigües residuals del nord de Prullans 

s’aboquen pel punt 1 i les aigües residuals del centre i del sud de Prullans s’aboquen pel punt 2. 

Per altra banda, s’observa com el Càmping La Cerdanya aboca les seves aigües residuals al 

torrent que sorgeix de la fusió dels torrents Casot i Prat de Vià (punt 3).  

 

Per tal d’obtenir aquesta informació s’ha contactat amb l’Ajuntament de Prullans, amb el Consell 

Comarcal de La Cerdanya i amb un encarregat del Càmping La Cerdanya. A més a més, s’ha 

realitzar una investigació in situ.   
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4. Estimació dels cabals 

 

 

4.1. Introducció 

 

En el disseny d’una EDAR caldrà tenir en compte diversos tipus de cabals. A la següent taula es 

poden observar els més rellevants.   

 

Nomenclatura Definició 

QMH Cabal mig horari en temps sec 

QMNH Cabal mínim horari en temps sec 

QPH Cabal màxim horari en temps sec 

QD Cabal de dilució 

QMAX,PRE Cabal màxim al pretractament 

QMAX,PRI Cabal màxim al tractament primari 

QMAX,BIO Cabal màxim al tractament biològic 

QMAX,TER Cabal màxim al tractament terciari 

 

Taula 12: Cabals a considerar en el disseny 

 

A continuació s’entrarà més en detall en aquests cabals i es calcularan els seus valors en el 

present projecte.  

 

 

4.2. Definicions prèvies 

 

4.2.1. Cabal mig horari en temps sec (QM)  

 

Temps sec es refereix a que no hi ha pluja i, per tant, aquest cabal només estarà format només 

per aigües residuals. Així, aquest cabal podrà provenir d’aigües residuals urbanes, industrials i/o 

agrícoles.  

 

En primer lloc, caldrà estimar el cabal diari d’un dia qualsevol. Per tal d’aconseguir-lo ens basarem 

en dades mitjanes d’abastament. Posteriorment caldrà dividir aquest valor entre les hores del dia 

(24 hores), per tal d’obtenir el cabal mig horari.  
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4.2.2. Cabal màxim horari en temps sec (QPH) 

 

És el cabal màxim que arriba a l’EDAR en temps sec. Es podrà obtenir mitjançant un formula, que 

es síntesis de diverses formules empíriques (CEDEX, 2009).  

 

4.2.3. Cabal mínim horari en temps sec (QMNH) 

 

Cabal mínim que arriba a l’EDAR en temps sec. Per tal d’obtenir-lo aplicarem un coeficient 

reductor al cabal mig.  

 

4.2.4. Cabal de dilució 

 

El concepte de dilució intervé en els casos de pluja. Per exemple, si es parla d’una dilució de 

quatre cops, significa que a l’aigua hi ha una quarta part d’aigües residuals i tres quartes parts 

d’aigua de pluja.  

 

Mitjançant la determinació d’aquest cabal, es vol determinar el cabal que arribarà a l’EDAR en 

temps de pluja. Cal tenir present que la majoria de les EDARs estan dissenyades per a tractar part 

de les aigües de pluja, però no pas per a tractar-la tota. Així doncs, s’hauran d’instal·lar 

sobreeixidors que aboquin l’aigua directament al medi en cas que hi hagués una gran tempesta. 

Igualment, hi ha la possibilitat de construir dipòsits que emmagatzemin l’aigua en temps de pluja 

per a que sigui tractada posteriorment.  

 

4.2.5. Altres cabals 

 

Els cabals màxims admesos a les diverses unitats dependran del tipus de tractament escollit. Així 

doncs, es determinaran més endavant.  

 

 

4.3. Bases de disseny 

 

4.3.1. Habitants equivalents de disseny (Habeq) 

 

S’han calculat a l’Annex 2: Estudi del municipi i de la població.  
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4.3.2. Dotació d’abastament horària per habitant equivalent (Dot) 
 

A la Taula 13 s’inclouen estimacions sobre les dotacions d’abastament (CEDEX, 2009): 

 

Habitants equivalents Dotació d’abastament 

< 20.000 150-200 litres/habitant/dia 

20.000 – 50.000 200-250 litres/habitant/dia 

> 50.000 250-300 litres/habitant/dia 

 

Taula 13: Dotacions d’abastament segons nombre d’habitants equivalents del nucli  

 

Tal com s’ha vist en l’Annex 2: Estudi del municipi i de la població, el present projecte està 

dimensionant una EDAR de menys de 20.000 habitants equivalents. S’agafarà el valor mig del 

interval, és a dir, 175 litres/habitant/dia.  

 

Per altra banda, es recomana considerar una taxa de creixement de la dotació de 1% per any 

(Applus Infraestructuras, 2011). Així, tenint en compte que els 175 litres/habitant/dia són una 

recomanació pel 2009 i que l’any horitzó és el 2041, s’arriba a que s’haurà de considerar una 

dotació de 227 litres/habitant/dia.  

 

4.3.3. Coeficient de retorn sanitari (Ks) 

 

Aquest coeficient vol tenir en compte que hi ha un percentatge de l’aigua d’abastament que no 

arriba al sistema de sanejament (per a regar les plantes, cuinar, etc.). Es recomana considerar 

aquest coeficient com a 1 i, d’aquesta manera, estar al cantó de la seguretat (CEDEX, 2009). Es 

prendrà aquesta recomanació.  

 

4.3.4. Aigües residuals agrícoles (QMH,AGR) 

 

No hi ha aigües residuals agrícoles (veure el Punt 3.2.4 de l’Annex 2: Estudi del municipi i de la 

població). 

 

4.3.5. Aigües residuals industrials (QMH,IND) 

 

No hi ha aigües residuals industrials (veure el Punt 3.2.5 de l’Annex 2: Estudi del municipi i de la 

població). 
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4.3.6. Coeficient de mínim (KMNH) 

 

A la Taula 14 s’inclouen recomanacions per al valor del coeficient mínim (Metcalf Eddy, 2004):  

 

Habitants equivalents Coeficient mínim 

< 20.000 0,30 

20.000 – 60.000 0,45 

> 60.000 0,60 

 

Taula 14: Coeficient de mínim segons el nombre d’habitants equivalents del nucli 

 

Tal com s’ha vist en el punt anterior, el present projecte està dimensionant una EDAR de menys 

de 20.000 habitants equivalents i, per tant, s’agafarà un coeficient mínim amb valor de 0,30.  

 

4.3.7. Coeficients de dilució (KD1 i KD2) 

 

Es recomana no dissenyar l’EDAR tenint en compte tot el cabal addicional que aportaria la pluja 

perquè (CEDEX, 2009): 

‒ Es tindria una instal·lació infrautilitzada gran part de l’any 

‒ Comportaria problemes d’explotació, degut als canvis bruscos de cabal i càrregues 

contaminats 

 

Així, es recomana que el coeficient de dilució sigui d’entre 2 i 4 el cabal punta en temps, podent 

agafar en ocasions valors menors (CEDEX, 2009). Per al present projecte s’agafarà un valor de 

1,5 (KD1). El motiu és que, degut a que l’EDAR està sotmesa a estacionalitat, si es dissenyés per a 

un cabal de dilució gran, hi hauria moment on l’EDAR quedaria molt sobredimensionada 

(concretament, en un dia sense pluja i que només hi hagués cabal provinent d’habitants 

equivalents fixes).  

 

Per altra banda, es recomana que per a processos biològics de tipus convencional, no s’admetin 

cabals superiors a 3-3,5 cops el cabal mig (KD2), ja que podrien produir problemes de funcionament 

importants. Això s’haurà de tenir en compte només en el cas que s’optés per a un tractament 

biològic de tipus convencional. S’agafarà un valor de 3 pels mateixos motius d’abans.  

 

Així doncs, s’han determinat dos coeficients de dilució. Un d’ells (KD2) només serà aplicable en el 

cas que el tractament biològic sigui de tipus convencional.  

 

 

 

 



Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny 

-12- 
 

4.4. Càlculs 

 

4.4.1. Cabal mig horari en temps sec (QMH) 

 

El cabal mig horari en temps sec es podrà obtenir tenint en compte que:  

 

                               

 

Com s’ha vist prèviament, les aigües residuals agrícoles i les aigües residuals industrials són 

inexistents en aquest projecte i, per tant, agafen un valor de zero.  

 

Així, només hi haurà cabal d’aigües residuals urbanes (QMH,URB), que es podrà obtenir tenint en 

compte que:  

 

                      

 

4.4.2. Cabal màxim horari en temps sec (QPH) 

 

Per tal de calcular-lo es recomana utilitzar la següent expressió (CEDEX, 2009):  

 

                 
     

   
 
  
  

 

4.4.3. Cabal mínim horari en temps sec (QMNH) 

 

El cabal mínim horari en temps sec es podrà obtenir com a:  

 

                

 

4.4.4. Cabal de dilució (QD) 

 

En el cas de que el tractament biològic sigui de tipus convencional, el cabal de dilució es podrà 

obtenir com (CEDEX, 2009):  

 

                         

 

Si el tractament biològic no és de tipus convencional, el cabal de dilució serà (CEDEX, 2009):  
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4.4.5. Resultats obtinguts 

 

A la Taula 15 es mostren els resultats obtinguts 

 

Nomenclatura Valor (m
3
/hora) 

QMH 26,4 

QMNH 7,9 

QPH 60,4 

QD 79,3 

 

Taula 15: Valors dels cabals de disseny (exteriors) 

 

Tal com s’ha mencionat en el Punt 4.2.5 Altres Cabals del present annex, QMAX,PRE, QMAX,PRI, QMAX,BIO i 

QMAX,TER  dependran del tipus de tractament escollit i, per tant, es determinaran més endavant.  
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1. Càrregues contaminants d’entrada 

 

 

Caldria realitzar anàlisis de mostres d’aigua que ens indiquessin els valors de les càrregues 

contaminants. Donades les limitacions del projecte, això no serà possible i, per tant, caldrà calcular 

aquests valors de manera teòrica i de manera indirecte. Tot i que aquests valor haurien de ser una 

bona aproximació, abans de la construcció de l’EDAR es recomana realitzar els assajos pertinents.  

 

 

1.1. Opció 1: Aproximació mitjançant valors teòrics 

 

El llibre Wastewater engineering treatment and reuse (Metcal-Eddy, 2004) en proposa un valors 

teòrics, que s’exposen a la Taula 16.  

 

Càrrega contaminant Valor (mg/l) 

MES 220 

DBO5 220 

DQO 500 

NTK 25 

P 8 

 

Taula 16: Valors teòrics dels contaminants 

 

 

1.2. Opció 2: Comparacions amb altres EDARs 

 

Les dues EDAR més properes a Prullans són: 

‒ La EDAR de Bellver de Cerdanya 

‒ La EDAR de Martinet/Montellà 
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La EDAR de Bellver de Cerdanya té un cabal de disseny de 1.445 m3 per dia i una població 

equivalent de disseny de 5.009 habitants. Els seus valors de disseny es poden veure a la Taula 

17.  

 

Càrrega contaminant Valor (mg/l) 

MES 228 

DBO5 208 

DQO 540 

NTK 26 

P 8 

 

Taula 17: Contaminant de disseny de l’EDAR de Bellver 

 

La EDAR de Martinet/Montellà té un cabal de disseny de 375 m3 per dia i una població equivalent 

de disseny de 1.500 habitants. Els seus valors de disseny estan exposats a la Taula 18.  

 

Càrrega contaminant Valor (mg/l) 

MES 320 

DBO5 240 

DQO n.l. 

NTK n.l. 

P n.l. 

 

Taula 18: Contaminant de disseny de l’EDAR de Martinet 

 

 

1.3. Càrregues contaminants d’entrada de disseny per a l’EDAR de Prullans 

 

Per tal d’estar del costat de la seguretat, es dimensionarà l’EDAR considerant com a càrregues 

contaminants d’entrada de disseny el valor més gran de les dues opcions anteriors. Aquests valors 

de disseny es poden observar a la Taula 19.  
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Càrrega contaminant Valor (mg/l) 

MES 320 

DBO5 240 

DQO 540 

NTK 26 

P 8 

 

Taula 19: Contaminants d’entrada de disseny per a l’EDAR de Prullans 

 

Cal dir que seria necessari realitzar mesures de camp per tal d’obtenir valors més precisos. No 

obstant això, tenint en compte les limitacions d’aquest projecte, els valors anteriors es consideren 

com a vàlids i raonables.  

 

 

 

2. Càrregues contaminants de sortida  

 

Les càrregues contaminants de sortida les marca la legislació vigent. Els seus valors s’han discutit 

prèviament, a l’Annex 2: Estudi de la legislació. S’inclou la Taula 20 amb els valors.  

 

Càrrega contaminant Valor (mg/l) 

MES 35 

DBO5 25 

DQO 125 

NTK 15
(a)

 

P 2
(a) 

(a) No s’estableix com a obligatori  

 

Taula 20: Contaminants de sortida de disseny per a l’EDAR de Prullans 
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Geologia 

 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat els mapes geològics de les comarques de 

Catalunya a escala 1:50.000. El municipi de Prullans està inclòs al mapa de la comarca de La 

Cerdanya. En el següent full es pot veure una imatge que fa un zoom del poble de Prullans i el 

seus voltants. En aquest mapa es poden observar gran varietat de roques. Les que més ens 

interessaran per a aquest estudi seran les del poble de Prullans i els seus voltants propers, ja que 

és aquí on volem construir la EDAR. Així, ens interessen especialment els següents tipus de roca:  

 

Figura 9: Roques d’especial interès 

 

Podem estar segurs que l’EDAR es construirà en algun sol d’aquest tipus. Aquests tipus es 

podrien agrupar en 4 grups:  

‒ Un primer grup que inclouria les Dcgc, Dclv i Dcrb, amb roques del tipus calcari i lutites. 

Aquestes roques es trobarien al poble de Prullans i a les muntanyes del nord de Prullans.  

‒ Un segon grup podria agrupar Qv0-1 i S_Qt1, amb roques com a llims, sorres i graves. Aquest 

grup es trobaria al voltant del riu Segre i altres rius i torrents. Així, s’observa una important zona 

amb aquest tipus de roques en la zona de La Prada, al sud del poble de Prullans.  

‒ Hi hauria també un tercer grup corresponent a conglomerats i gresos. Aquest es trobarien al 

oest del Poble de Prullans.  

‒ Finalment, destacar el grup de Fdq, format per filons de pòrfirs de diorítics a quarsidiorítics. Hi 

ha poca presència d’aquest grup, però s’haurà de tenir en compte perquè es localitza a una 

zona on potencialment es podria construir la EDAR o passaran col·lectors.  

 

 

Calcàries noduloses, lutites. Calcàries “griotte”. Formació Comte B. Devonià superior 

 

Alternança de calcàries, lutites, i calcàries noduloses. Devonià inferior i mitjà  

 

Calcàries lutítiques, lutites i calcàries massives. Formacions Rueda i Baciver. Devonià inferior 

 

Clasts angulosos, sorres o llims. Ventalls al·luvials. Relacionats amb les terrasses 0 i 1. Holocè.  

 

Graves i llims. Holocè.  

 

Conglomerats i gresos. Miocè. Vallesià-Turolià.  

 

Filons de pòrfirs de diorítics a quarsidiorítics. Carbonífer-Permià.  
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Figura 10: Mapa geològic de la zona de Prullans 
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1. Mapa de situació 

 

 

El Instituto Geológico y Minero de España ha publicat mapes geotècnics de tota Espanya a escala 

1:200.000. El municipi de Prullans està inclòs en el full 24 i zona Berga (divisió 9-3). A continuació 

es pot veure una imatge que fa un zoom del poble de Prullans i el seus voltants. S’ha situat al 

mapa el poble de Prullans i també els pobles de Lles i Bellver de Cerdanya, per tal d’aconseguir 

una millor ubicació.   

 

 
 

Figura 11: Mapa geotècnic de la zona de Prullans 

 

 

 

2. Explicació dels terrenys 

 

 

2.1. Terrenys de categoria III2 

 

Inclou els sòls eluvials, col·luvials i dejectius situats en el Prepirineu.  

 

Les formes de relleu son suaus i variades. Els materials també són variats, encara que 

majoritàriament son granulars. Degut a aquest tipus material, hi ha una bona permeabilitat i un bon 

drenatge.  

 

Lles 

Prullans 

Bellver de Cerdanya 
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La capacitat de càrrega en general es mitja, encara que en alguns casos pot ser menor (fins i tot 

pot arribar a ser molt baixa). Així, hi ha alguns col·luvions procedents de pissarres grafitoses que 

tenen capacitat portant nul·la. Caldrà vigilar això en el procés constructiu. Igualment, cal tenir en 

compte que es poden produir assentaments generalitzats de magnitud tolerable.  

 

El tipus de roca predominant està inclòs dintre del Qc2 i correspon, tal com s’ha ja avançat, a 

dipòsits granulars d’origen eluvial, col·luvial i dejectiu. Els materials són predominantment 

granulars i amb trama tancada o sub-tancada.  

 

Destacar que hi pot haver-hi zones amb pendents majors del 15% (com seria en el nostre cas) i 

que pot haver-hi casos on, degut a la forma i als cants de dels materials i la pendent, hi hagi 

inestabilitat. Donat que en la nostre zona en concret hi ha pendents superiors, caldrà tenir especial 

vigilància en el procés constructiu.  

 

Tenint en compte lo mencionat anteriorment, l’estudi geotècnic del Instituto Geológico y Minero de 

España arriba a la conclusió que els terrenys de tipus III2 tenen condicions constructives 

desfavorables (categoria 4, on 1 indica terreny molt favorable i 5 indica terreny molt desfavorable). 

Es dona especial èmfasi en els problemes de tipus geomorfològics (pendents acusades) i 

geotècnics (caràcter granular dels dipòsits i total absència de consolidació en els mateixos).  

  

 

2.2. Terrenys de categoria I3 

 

Aquesta àrea està formada per roques principalment d’origen calcari. De vegades, aquestes 

roques poden haver sofert un fort metamorfisme i haver-se transformat en marbre. El relleu és molt 

acusat i per la naturalesa litològica dels materials sovint es donen pendents molt acusades.  

 

Degut a que el sòl és dur i resistent i té una elevada resistència en front l’aigua, en aquests 

terrenys es creen muntanyes prou elevades. Així, el tipus d’erosió és predominantment lineal i crea 

terrenys amb  pendents acusades (les pendents mitjanes superen el 30%). Igualment, també 

existeixen discontinuïtats estructurals que poden donar lloc a la caiguda de blocs.  

 

En relació a les característiques hidrològiques, dir que els materials són impermeables i que hi ha 

una important circulació de aigua a través de les possibles diàclasis i falles. També dir que en 

aquestes zones és freqüent trobar la existència de dipòsits d’aigua i que el drenatge superficial és 

molt actiu.  
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Pel que fa a les característiques geotècniques, s’observa que la capacitat portant és alta i que no 

hi ha possibilitat d’assentaments (sempre que es construeixi sobre roca sana).  

 

Com a conclusió, el Instituto Geológico y Minero de España classifica el terreny I3 com a un terreny 

amb condicions constructives desfavorables (categoria 4, on 1 indica terreny molt favorable i 5 

indica terreny molt desfavorable). Es dona especial èmfasi al fet que aquestes zones tenen 

pendents molt acusats, el que dificulta la construcció i l’accés.  

 

 

2.3. Terrenys de categoria III4 

 

Aquest terreny està constituït per dipòsits d’origen fluvial (terrasses i al·luvials) i la seva localització 

sol coincidir amb valls. Les àrees solen ser planes i estar formades per arenes, llims i cants rodats 

d’origen molt variat. De vegades apareixen dipòsits de gran potència i de forma esglaonada, el que 

indica els diversos cicles erosius que hi ha hagut.  

 

En relació a les característiques geomorfològiques, destacar que els pendents són suaus 

(compreses entre 0% i 7%). Així, en aquests terrenys s’han creat terrasses amb certs graus de 

consolidació. 

 

Per altra banda, hidrològicament destacar que la permeabilitat del àrea és bona. El drenatge 

superficial és gairebé inexistent, però té un drenatge per percolació molt actiu. Solen ser zones 

inundables que recullen l’aigua procedent de les precipitacions de pluja o del desglaç de la neu. 

 

Pel que fa a les característiques geotècniques, dir que en general la capacitat de càrrega és baixa 

i que, en ocasions, pot arribar a ser molt baixa o inexistent. Igualment, poden haver-hi 

assentaments importants.  

 

El Instituto Geológico y Minero de España arriba a la conclusió que aquest terreny té unes 

condicions acceptables en el cas de les terrasses baixes i unes condicions favorables en el cas de 

les terrasses altes (categories 3 i 2 respectivament, on 1 indica terreny molt favorable i 5 indica 

terreny molt desfavorable). S’indica que aquestes zones poden tenir certs problemes geotècnics 

com a conseqüència d’una possible baixa consolidació dels materials que les formen. Igualment, 

les terrasses baixes poden presentar problemes de tipus hidrològic pel fet de estar en nivell 

freàtics molt somers (d’aquí que es classifiquin com a terrenys amb condicions constructives 

acceptables i no pas com a terrenys amb condicions constructives favorables).  
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2.4. Terrenys de categoria III3 

 

Els materials d’aquests tipus de terrenys són de tipus granular, però abunden també les argiles. La 

seva composició normalment està basada en formacions superficials d’origen eluvial i col·luvial 

dejectiu i desenvolupades sobre altres materials. 

 

La seva geomorfologia presenta certes pendents, però que generalment són suaus.  

 

En relació a les característiques hidrològiques, en general aquesta zona es considera que és 

semipermeable. Això és perquè encara que predominantment són de tipus granular, tal com s’ha 

comentat abans hi ha una important presència d’argiles. Hi ha alguns col·luvions amb considerable 

presència d’argiles que són de permeabilitat molt baixa o inclús impermeables. Per altra banda, dir 

que el drenatge superficial normalment és bo.  

 

Pel que fa a la geotècnia, la seva capacitat de càrrega es mitja. No obstant això, poden aparèixer 

assentament considerables, especialment quan no s’ha realitzat un bon drenatge previ. També dir 

que es poden trobar alguns dipòsits amb capacitat de càrrega baixa.  

 

Així, el Instituto Geológico y Minero de España categoritza aquest terreny com a terreny de 

condicions constructives acceptables (categoria 3, on 1 indica terreny molt favorable i 5 indica 

terreny molt desfavorable). En aquest sentit, es dona èmfasi al fet que la poca consolidació 

d’aquestes zones pot donar certs problemes geotècnics.  

 

 

2.5. Terrenys de categoria I2 

 

Els seus materials sempre han sofert un major o menor metamorfisme. Així, predominen les 

pissarres i les fil·lites. Normalment es  troben bastant alterats i les seves composicions poden 

variar bastant d’una zona a una altra.  

 

Presenta una morfologia molt abrupte, sent les pendents mitjanes superiors al 30%. Igualment, la 

acció de les gelades crea en el terreny freqüents discontinuïtats. 

 

Pel que fa a les característiques hidrològiques, s’observa que els seus materials son 

impermeables. Tot i això, hi ha una circulació sub-superficial a través de les discontinuïtats 

estructurals. Així, aquesta zona es podria considerar com a permeable per uns certs grans canals. 

Per altra banda, el drenatge superficial és molt actiu degut a les pendents acusades de la zona.  
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En relació a les característiques geotècniques, destacar que la capacitat de càrrega és alta i que 

no existeix la possibilitat de que hi hagi assentaments si la roca sobre la que s’actua es sana. No 

obstant això, hi haurà problemes geotècnics deguts a la topografia abrupte, a les possibles 

gelades i a la capa altament alterada i fissurada que recobreix aquestes formacions. 

 

La conclusió del Instituto Geológico y Minero de España és que el terreny té unes condicions 

constructives desfavorables(categoria 4, on 1 indica terreny molt favorable i 5 indica terreny molt 

desfavorable). Igual que a la categoria I3, es dona especial èmfasi al fet que aquestes zones tenen 

pendents molt acusats, el que dificulta la construcció i l’accés. 
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Topografia 

 

 

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya publica els plànols topogràfics de Catalunya a 

diferents escales. En el següent full es pot observar un zoom del poble de Prullans en un 

d’aquests plànols topogràfics. Igualment, a continuació s’inclou una descripció de la topografia de 

la zona.  

 

Al primer cop d’ull ja es pot observar que el municipi de Prullans té una topografia molt 

accidentada. Al nord, est i oest del poble de Prullans s’observa que hi ha diverses muntanyes o 

petites serralades. Al Oest, hi ha la Tossa Plana de Lles-Puigpedrós. Dintre d’aquesta, s’observa 

que a la zona del Tarter hi ha un pic de 1.353 metres. Al nord-0est del poble de Prullans trobem el 

poble de Ardòvol, que, al nord, està acorralat per diverses muntanyes que segueixen més enllà del 

municipi de Prullans. Igualment, al nord del poble de Prullans s’observa com la Serra de Sant 

Quintí i el Serrat dels Coronals s’uneixen, creant un pic de més de 1.707 metres. Així, destacar 

també el pic de 1.511 metres del Serrat dels Coronals, situat just al nord del poble. Finalment, a 

l’est del poble de Prullans hi ha la Serra de Camp Bolvir amb un pic de 1.383 metres. Per altra 

banda, al sud del poble no hi ha cap muntanya. Així, hi ha una plana anomenada La Prada que té 

una lleugera pendent descendent. Comença des del sud del poble de Prullans (altura d’uns 1.050 

metres aproximadament) fins a arribar al riu Segre més al sud, passada la carretera N-260 (altura 

de menys de 1.000 metres).  

 

Pel que fa a les poblacions, es pot veure com el poble de Prullans va des de aproximadament els 

1.175 metres al nord del poble fins a aproximadament els 1.050 metres al sud. És una 

pronunciació rellevant i que ve donada pel fet de estar tocant al Serrat dels Coronals. Després és 

important fixar-se en el Càmping La Cerdanya, situat al sud-oest del poble de Prullans. Al nord del 

càmping hi ha una altura de aproximadament 1.080 metres i al sud de 1.010 metres.  

 

Per últim, destacar que l’altura del poble de Ardòvol està al voltant dels 1.300 metres.  
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Figura 12: Mapa topogràfic de la zona de Prullans 
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1. Normativa vigent 

 

 

La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) va ser elaborada pel Ministerio de 

Fomento de Espanya i regeix la normativa aplicable en relació als temes sísmics.  

 

En el punt 1.2.2. Clasificación de las construcciones, la normativa divideix les construccions en 

tres categories:  

‒ D’importància moderada: aquelles amb probabilitat menyspreable de que la seva destrucció per 

un terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari o produir dany 

econòmics significatius a tercers  

‒ D’importància normal:  aquelles que la seva destrucció per un terratrèmol pugui ocasionar 

víctimes, interrompre algun servei primari, o produir importants pèrdues econòmiques, sense 

que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics 

‒ D’importància essencial: aquelles que la seva destrucció per un terratrèmol pugui interrompre 

un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics 

 

En aquest cas, el nostre projecte es considera d’importància moderada ja que la seva destrucció:  

‒ Té una probabilitat menyspreable d’ocasionar víctimes 

‒ No significaria la interrupció d’un servei primari  

‒ No significaria una elevada pèrdua econòmica 

 

Per altra banda, en el punt 1.2.3. Criterio de aplicación de la Norma, s’indica que aquelles 

construccions considerades d’importància moderada no caldrà que segueixin la normativa.  

 

Així doncs, no caldrà tenir en compte criteris sísmics en la construcció del nostre projecte.  

 

No obstant això, es realitzarà un breu anàlisi de la sismicitat de la zona, que podrà ser tingut en 

compte en cas que finalment es considerés adient.  
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2. Avaluació de la sismicitat 

 

 

2.1. Anàlisi per la Generalitat de Catalunya 

 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya publica a la seva web la seva avaluació del risc 

sísmic a Catalunya.  

 

En primer lloc s’ha analitzat el risc sísmic de les diverses zones de Catalunya fent una estimació 

de la intensitat del moviment sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi. Aquest 

primer mapa s’ha basat en el mapa probabilista modificat parcialment pels resultats del mapa 

determinista a aquells llocs on la diferència entre ambdós mapes era considerable. Igualment, 

aquest primer mapa ha estat referenciat per a un sòl mitjà, que correspon a un sòl de tipus A.  

 

 
 

Figura 13: Risc sísmic segons intensitat de moviment 

 

Es pot observar com el municipi de Prullans estaria en la zona 4 amb una intensitat de VII o VIII 

MSK.  

 

A continuació, l’ICGC analitza el risc sísmic tenint en compte el tipus de sòl. Fa una classificació 

geotècnica del tipus de sòl, dividint-lo en quatre categories. Així, arriba a un nou mapa de les 

zones sísmiques considerant el tipus de sòl (veure següent full).  
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Figura 14: Risc sísmic segons intensitat de moviment i tipus de sòl 

 

Es pot veure que el municipi de Prullans tindria associada una intensitat de VII-VIII MSK (igual que 

en cas anterior).  

 

En relació a les unitats, mencionar que el MSK és un sistema d’escala sísmica utilitzat per diversos 

països europeus. Aquest mesura la perillositat sísmica considerant dotze categories. Tal com hem 

vist, el municipi de Prullans estaria en les categories VII-VIII.  

 

 

2.2. Anàlisi pel Ministerio de Fomento de España 

 

La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) ha elaborat un mapa de perillositat 

sísmica.  

 

(veure següent full) 
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Figura 15: Risc sísmic segons l’acceleració sísmica bàsica 

 

Aquest mapa mostra les diferents zones segons la variable ab, que indica l’acceleració sísmica 

bàsica. Per tal de tenir una noció dels diferents graus de perillositat, dir que la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NCSE-02) considera que cal prendre precaucions extraordinàries 

en aquelles construccions d’importància normal o d’importància especial que estan situades a 

zones on ab>0,04g, on g es la gravetat.  

 

S’observa com Prullans està situada a la categoria 2, és a dir, on ab és major que 0,04g, però 

menor que 0,08g. Igualment, dir també que està molt a prop de la línia que indica el 0,08g.   
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Inundabilitat 

 

 

Per tal d’estudiar el risc d’inundació s’utilitzarà el Mapas riesgos de inundación – SNCZI que ens 

proporciona el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 

Concretament, caldrà veure el mapa interactiu referent a la conca del Ebre (ja que el Segre acaba 

confluent al riu Ebre). 

 

Aquest mapa interactiu mostra les zones inundables amb diferents períodes de retorn 

(concretament amb períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys). Per tal d’estimar aquesta zona 

inundable, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha fet una unió dels mapes 

de perillositat associat al Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables (SNCZI) i altres 

estudis de inundabilitat realitzats amb anterioritat per a aquells trams que no estan inclosos en el 

SNCZI.  

 

A la Figura 16 es pot veure un mapa de zona de Prullans on es pot observar les zones inundables. 

El color taronja indica que la zona és inundable amb un període de retorn de 100 anys i el color 

groc indica quines zones també serien inundables si es considera un període de retorn de 500 

anys. Tal com s’ha dit prèviament, són molt semblants.  

 

 
 

Figura 16: Zona inundable (vista llunyana) 
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A la Figura 17 es mostra la zona des de una perspectiva més propera. Es pot veure que la zona 

inundable al voltant del Segre és especialment ample al sud del poble de Prullans.   

 

 
 

Figura 17: Zona inundable (vista a mitjana distància) 

 

A aquesta Figura 18 es pot observar un zoom de les zones que són inundables i les que no. Serà 

important tenir això en compte quan es plantegi la localització de la EDAR.  

 

 
 

Figura 18: Zona inundable (vista propera) 
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1. Plantejament de les possibles alternatives 

 

 

Per tal de buscar una resposta al problema de contaminació de les aigües de Prullans es plantegen 

quatre possibles opcions:  

‒ Alternativa 0: No realitzar cap actuació 

‒ Alternativa 1: Connectar amb la EDAR de Bellver de Cerdanya 

‒ Alternativa 2: Connectar amb la EDAR de Martinet/Montellà 

‒ Alternativa 3: Construcció d’una EDAR a Prullans 

 

Així, es pot veure com hi ha una primera alternativa que significaria no fer cap actuació. A 

continuació, es planteja la opció de connectar la xarxa d’aigües residuals de Prullans amb altres 

EDARs ja existents, amb l’objectiu de que siguin tractades per aquestes. Concretament es 

plantegen dues alternatives: la EDAR de Bellver de Cerdanya i la EDAR de Martinet/Montellà. 

Finalment, es planteja l’opció de construir una nova EDAR a Prullans.  

 

En els següents apartats es realitzarà un anàlisis més en detall de les possibles alternatives i se 

n’escollirà una.  

 

 

 

2. Anàlisi de les alternatives 

 

 

2.1 Anàlisi de l'alternativa 0 

 

La construcció de la EDAR de Prullans està planificada en el PSARU 2005. Els pressupostos de 

les administracions són limitats i això ha fet que per a algunes de les EDARs planificades s’estigui 

retardant la seva construcció, com és el cas de la EDAR de Prullans. No obstant això, és evident 

que la seva construcció es necessària. En primer lloc perquè el Segre és un riu declarat com a 

zona sensible. Per altra banda, encara que Prullans no té molt població empadronada, és una zona 

amb molta segona residència i gran quantitat de places d’allotjament turístic. Això fa que hi hagi 

èpoques amb números elevats de persones i, conseqüentment, amb elevades contaminacions al 

Segre. Així doncs, sembla clar que l’alternativa de no trobar una solució a aquest problema no es 

viable.   
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2.2 Anàlisi de l’Alternativa 1 

 

A la Figura 19 es pot observar el desnivell que s’hauria de superar per tal de connectar 

l’abocament actual de les aigües amb l’EDAR de Bellver de Cerdanya. Cal dir que correspon a la 

trajectòria que connectaria el punt d’abocament 2 amb l’EDAR de Bellver de Cerdanya.  

 

 

Nota: L’escala de l’eix d’ordenades és de 50 metres 

 

Figura 19: Desnivell del punt d’abocament a l’EDAR de Bellver  

 

Caldria la construcció d’uns col·lectors que creuessin dos torrents (Torrent de la Borda i Torrent 

d’Anes) i el riu Segre. A més a més de la complexitat en la construcció anteriorment comentada, 

això tindria un impacte elevat en el medi ambient (cavar gran quantitat de terra, xarxa de col·lectors 

molt llarga...) 

 

Igualment, cal considerar els efectes del transvasament d’aigua. Així, actualment l’aigua del Torrent 

de la Borda són utilitzades per la població de Prullans i retornades al mateix torrent. En cas optar 

per aquesta alternativa, aquesta aigua seria transvasada i abocada des de la EDAR de Bellver de 

Cerdanya, és a dir, no retornada al Torrent de la Borda i aigües amunt del riu Segre.  
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2.3 Anàlisi de l’Alternativa 2 

 

 

A la Figura 20 es pot observar el desnivell que s’hauria de superar per tal de connectar 

l’abocament actual de les aigües amb l’EDAR de Martinet-Montellà. Cal dir que correspon a la 

trajectòria que connectaria el punt d’abocament 2 amb l’EDAR de Martinet-Montellà.  

 

 

Nota: L’escala de l’eix d’ordenades és de 20 metres 

 

Figura 20: Desnivell del punt d’abocament a l’EDAR de Martinet/Montellà 

 

Els col·lectors haurien de recorre una distància molt llarga i haurien de al menys un parell de 

torrents i també el riu Segre. Així, igual que a l’alternativa 1, això tindria un impacte elevat en el 

medi ambient.  

 

Per altra, considerar les conseqüències derivades del transvasament d’aigua. Així, l’aigua utilitzada 

per la població de Prullans, en comptes de ser retornada al Torrent de la Borda, seria abocada 

aigües avall del riu Segre. Destacar que la disminució de cabal del Torrent de la Borda podria 

derivar en conseqüències negatives en la vegetació del voltant.  
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3. Criteris de valoració de les alternatives 

 

 

3.1 Definició dels criteris 

 

A la hora de valorar les quatre alternatives anteriors, s’han emprat els criteris següents: 

 

Ambientals i socials 

 Afectació social: impacte visual, soroll, pol·lució i generació de pols, expropiacions i superfície 

ocupada, etc. 

 Afectació al medi: impacte sobre la flora, fauna i aigües superficials i subterrànies. 

 

Econòmics i tècnics 

 Cost i complexitat tècnica dels col·lectors. 

 Cost i complexitat tècnica de la EDAR. 

 

 

3.2 Criteris ambientals i socials 

 

Per tal de tenir un marc de referència a la hora de valorar els criteris ambientals, s’ha 

emprat la següent escala de factors unitaris 

 

Nivell d'afectació Factor unitari (Fh) 

Molt elevat 0 < Fh < 0,3 

Important 0,3 ≤ Fh < 0,5 

Notable 0,5 ≤ Fh < 0,8 

Lleu 0,8 ≤ Fh < 1 

Inexistent Fh = 1 

 

Taula 21: Factors unitaris (Fh) associats a cada nivell d’afectació 

.  
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3.2.1 Afectació social 

 

L'alternativa 1 es classifica amb una afectació notable (Fh = 0,5). Així, la xarxa de col·lectors que 

s'hauria de construir des de Prullans fins a Bellver de Cerdanya tindria una longitud de ~3km si es 

fes en línia recta. Igualment, hauria de creuar diversos camps amb cultius, torrents i carreteres. 

Això faria que s'haguessin d'ocupar temporalment diverses zones d'interès econòmic i social.  

 

Pel que fa a l'alternativa 2 (Fh = 0,3), aquesta s'ha classificat amb una afectació important. Així 

doncs, s'hauria de construir una xarxa de col·lectors que creuaria més de 4 km. A més a més, 

creuaria diversos torrents i camps de cultiu, i potencialment alguna zona urbana. Els efectes socials 

i sobre els habitants serien força elevats.  

 

Finalment, l'alternativa 3 s'ha classificat amb una afectació lleu (Fh = 0,8). La longitud de la xarxa 

de col·lectors és relativament curta. Igualment, hi ha diverses possibilitats per a construir l'EDAR a 

alguna zona que estigui suficientment allunyada del nucli urbà. D'aquesta manera, l'afectació social 

i sobre els habitant seria reduïda.  

 

A la Taula 22 es poden veure els Factors unitaris assignats.  

 

Nivell d'afectació Factor unitari (Fh) 

Alternativa 1 0,5 

Alternativa 2 0,3 

Alternativa 3 0,8 

 

Taula 22: Factors unitaris (Fh) de l'afectació social 

 

3.2.2 Afectació al medi 

 

L'alternativa 1 es classifica amb una afectació important (Fh = 0,3). Hi hauria uns efectes importants 

degut al transvasament d'aigua. Així, actualment l’aigua del Torrent de la Borda són utilitzades per 

la població de Prullans i retornades al mateix torrent. En cas optar per aquesta alternativa, aquesta 

aigua seria transvasada i abocada des de la EDAR de Bellver de Cerdanya, és a dir, no retornada 

al Torrent de la Borda i aigües amunt del riu Segre. Igualment, caldria tenir en compte els efectes 

sobre la flora i la fauna durant el període de construcció, ja que per tal de construir la xarxa de 

col·lectors caldria fer considerables rases i modificacions del terreny.  
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Per altra banda, l'alternativa 2 també es classificarà amb una afectació important (Fh = 0,3). Els 

efectes degut al transvasament d'aigua serien rellevants. Així, l’aigua utilitzada per la població de 

Prullans, en comptes de ser retornada al Torrent de la Borda, seria abocada aigües avall del riu 

Segre. Destacar que la disminució de cabal del Torrent de la Borda podria derivar en 

conseqüències negatives en la vegetació del voltant. De la mateixa manera, hi hauria efectes 

negatius sobre la fauna i la flora, especialment durant el període de construcció.  

 

Per últim, l'alternativa 3 es classifica amb un impacte lleu (Fh = 0,8). Hi hauria un transvasament 

d'aigua, portant aigua dels torrents al riu Segre. De totes maneres, el transvasament seria 

considerablement reduït. Per altra banda, sí que hi haurien efectes adversos envers la fauna i la 

flora.   

 

A la Taula 23 es poden veure els Factors unitaris assignats.  

 

Nivell d'afectació Factor unitari (Fh) 

Alternativa 1 0,3 

Alternativa 2 0,3 

Alternativa 3 0,8 

 

Taula 23: Factors unitaris (Fh) de l'afectació al medi 
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3.3 Criteris econòmics i tècnics 

 

 

3.3.1 Cost i complexitat tècnica dels col·lectors 

 

En primer lloc s’estima quin és el cost dels col·lectors. Pel cas dels col·lectors de gravetat, 

prendrem que el cost depèn directament de la seva longitud. No obstant, pels trams on existeixin 

desnivells i facin falta col·lectors de pressió, s’haurà de considerar el sobrecost ocasionat per 

aquests. Per fer-ho, s’ha multiplicat la longitud dels col·lectors de pressió per un Factor (Fd) que va 

de 1 a 1,5 i que depèn del grau de desnivell (1,5 màxim desnivell i 1 mínim). 

 

A continuació, s’aplica un segon factor (Ft) a l’estimació del cost que té en compte el grau de 

dificultat tècnica de cada alternativa. Aquest factor també va de 1 a 1,5 (1,5 implica una gran 

dificultat tècnica i 1 molt poca) i considera principalment les dificultats que suposa la intersecció 

dels col·lectors amb la xarxa viària o el creuament de barreres naturals (rius, aiguamolls, etc.). A la 

hora d’assignar el factor unitari a les quatre alternatives, s’ha fixat un factor unitari de 1 per 

l’alternativa de menys cost i complexitat tècnica i un factor unitari de 0 per aquella que 

representava la pitjor combinació. 

 

A la hora d’assignar el factor unitari a les quatre alternatives, s’ha fixat un factor unitari de 1 per 

l’alternativa de menys cost i complexitat tècnica i un factor unitari de 0 per aquella que 

representava la pitjor combinació. 

 

A les Taules 24 i 25 es poden veure els resultats.  

 

 
Longitud col·lectors 

(km) 

% a pressió 

 

Factor desnivell 

(Fd) 

Estimació cost 

Alternativa 1 2,9 10% 1,4 3,0 

Alternativa 2 4,6 80% 1,2 5,3 

Alternativa 3 0,3 0% - 0,3 

 

Taula 24: Cost dels col·lectors 
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 Factor tècnic 
Estimació costs i 

complexitat 

Factor unitari 

(Fh) 

Alternativa 1 1,2 3,6 0,57 

Alternativa 2 1,2 6,4 0,00 

Alternativa 3 1,0 0,3 1,00 

 

Taula 25: Cost i complexitat tècnica dels col·lectors 

 

A la Taula 26 es poden veure els Factors unitaris assignats.  

 

Nivell d'afectació Factor unitari (Fh) 

Alternativa 1 0,57 

Alternativa 2 0,00 

Alternativa 3 1,00 

 

Taula 26: Factors unitaris (Fh) del cost i complexitat tècnica dels col·lectors 

 

 

3.3.2 Cost i complexitat tècnica de la EDAR 

 

Per tal de poder estimar el cost de construcció de les EDARs, s’utilitzaran les quantitats orientatives 

presentades a la taula següent. 

 

Mida EDAR  

(hab-eq) 

Cost depuradora  

(€/hab-eq) 

< 2.000 1012 

2001 – 5000 413 

5001 – 10.000 291 

10.001 – 20.000 207 

> 20.000 141 

Font: “XXV Curso de Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación  

de Estaciones Depuradoras”; CEDEX. 

 

Taula 27: Costos estimatius d’una planta EDAR en funció de la població equivalent. 

Pel cas de l'Alternativa 3, com estem construint la planta depuradora des de zero es poden aplicar 

directament els costos de la taula precedent. No obstant, pel que fa a les alternatives 1 i 2, al 

tractar-se d’una ampliació de EDARs ja existents, a l’hora d’escollir els costos adients es 
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considerarà la suma de la població equivalent actual d’aquestes plantes més la projectada per 

Prullans. 

 

Un cop estimat el cost associat a cada alternativa, aquest s’ha multiplicat per un factor (Ft) el qual 

té en compte la dificultat tècnica de la construcció de les EDAR. Pel que fa a l'Alternativa 3 no es 

plantegen dificultats tècniques, doncs es tracta d’estacions de depuració petites i que es 

construiran des de 0 (no implica una interrupció del servei). Apart, donat que la seva construcció és 

simple i que es disposa d’un bon terreny per ubicar-les, no s’haurien de presentar problemes. 

Relatiu a les Alternatives 1 i 2, s’ha assignat un factor tècnic superior (1,5 i 1,2 respectivament), 

doncs en ambdós casos es contempla ampliar una depuradora ja existent, implicant una major 

dificultat constructiva al quedar afectat el funcionament del sistema ja en servei. Mencionar que 

al ser la EDAR de Bellver de Cerdanya molt major en mida, la complexitat tècnica també serà 

superior. 

 

A l’igual que per l’apartat anterior, s’ha fixat un factor unitari de 1 per l’alternativa de menys cost i 

complexitat tècnica i un factor unitari de 0 per aquella que representava la pitjor combinació. 

 

 

Població equivalent 

de l'EDAR actual 

(hab-eq) 

Cost EDAR  

(€/hab-eq) 

 

 

Factor tècnic 

 

Factor unitari (Fh) 

Alternativa 1 5009 291 1,5 1,00 

Alternativa 2 1500 1012 1,2 0,00 

Alternativa 3 - 1012 1 0,16 

 

Taula 28: Factors unitaris (Fh) del cost i complexitat tècnica de l'EDAR 
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4. Pes específic dels indicadors 

 

 

Ara que ja s’han definit i valorat els diversos criteris, farà falta determinar quina importància relativa 

es dona a cada un d’ells. Mencionar que els indicadors amb un major pes específic seran els més 

determinants a l’hora de prendre una decisió. A continuació, es mostren els pesos atorgats a cada 

criteri. S’aprecia que s’ha donat una major importància als factors tècnics i econòmics que no pas 

als ambientals, doncs el nostre projecte està més limitat per els pressupostos de l’ACA que no per 

l’existència d’espais naturals d’interès especial (es veu com no existeixen espais d’elevada 

importància ambiental a la vora i com tampoc s’espera una alta afectació al medi com a 

conseqüència de la nostra actuació). 

 

Indicador Pes específic 

Afectació social 25 

Afectació al medi 25 

Cost i complexitat tècnica dels col·lectors 25 

Cost i complexitat tècnica de la EDAR 25 25 

 

Taula 29: Pes específic dels indicadors 
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5. Matriu d'Anàlisi Multicriteri 

 

 

A continuació es presenta la Matriu d’Anàlisi Multicriteri per a les alternatives, pesos específics i 

indicadors definits prèviament. 

 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 
Pes 

específic 

Factor 

unitari 

Valor  Factor 

unitari 

Valor 

 

Factor 

unitari 

Valor 

Ambientals 50 - 20 - 15 - 40 

Afectació social 25 0,5 13 0,3 7,5 0,8 20 

Afectació medi 25 0,3 8 0,3 7,5 0,8 20 

Econòmics i social 50 - 39 - 0 - 29 

Cost i complexitat 

tècnica dels 

col·lectors 

25 0,6 14 0,0 0 1,0 25 

Cost i complexitat 

tècnica de la EDAR 
25 1,0 25 0,0 0 0,2 4 

Valoració total 100 - 59 - 15 - 69 
 

Taula 30: Matriu d'Anàlisi Multicriteri 

 

Així, mitjançant l'anàlisi multicriteri s'ha arribat a la conclusió que la millor alternativa es l'Alternativa 

3: Construcció d'una EDAR a Prullans.  
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6. Reforç: comparació qualitativa entre l’Alternativa 1 i 3 

 

Per tal de reforçar la decisió obtinguda a través de la Matriu d'Anàlisi Multicriteri, s'ha una 

comparació qualitativa entre les Alternatives 1 i 3 (comparant els inconvenients) 

 

 Alternativa 1 Alternativa 3 

 

 

 

 

Medi ambientals 

Transvasament d’aigua una distància 

elevada 

Es construeix una nova instal·lació amb el 

conseqüent impacte visual i 

mediambiental 

Moviment de terres elevat  

Pèrdua d’aigua degut a que es té que 

transportar distàncies llargues, amb la 

conseqüent possibilitat de contaminació 

del terreny  

 

 

Tècnics 

Dificultats tècniques en la construcció 

del col·lectors degut a l’orografia i a la 

necessitat de creuar torrents i 

carreteres 

 

 

 

Socials 

Les obres suposarien el tancament 

temporal de més infraestructures que 

en l’altre alternativa (o en cas de no 

voler que fos així, caldria un cost extra 

considerable) 

Es construeix un nou focus d’olor i soroll 

 

 

Econòmics 

Cost econòmic de la construcció de 

col·lectors al llarg d’una distància llarga 

Cost econòmic de construir una nova 

instal·lació des de zero (en comparació 

amb ampliar una existent 

Major cost de manteniment dels 

col·lectors 

No s’aconsegueixen eficiències d’escala 

a l’EDAR 

 

Taula 31: Comparació d’inconvenients entre l’Alternativa 1 i l’Alternativa 3 

 

Així, es poden observar avantatges en l'Alternativa 3 respecte a la 1 i, per tant, la Matriu d'Anàlisi 

Multicriteri queda reforçada amb aquest anàlisi qualitatiu 
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1. Plantejament de les possibles alternatives 

 

En un primer moment s’han descartat les zones al nord de Prullans, per tal d’evitar la construcció 

de canonades d’impulsió. Així, es té tenir en compte que Prullans està situat a una zona fortament 

accidentada. Per altra banda, també s’han descartat les zones a l’est de Prullans. Tenint en compte 

que el punts d’abocament i el càmping estan situats a l’oest, no té sentit construir l’EDAR a la zona 

est. Igualment, s’observa que la zona esta es especialment accidentada.  

 

Finalment, s’ha considerat adient descartar també la zona oest. Encara que els punts d’abocament 

es troben a prop d’aquestes zones, s’observa que hi ha una important diferència d’altitud. Així, tant 

els punts d’abocament 1 i 2 (corresponents al poble), com el punt d’abocament 3 (corresponent a l 

càmping), es troben a cotes molt inferiors de les que es podria construir l’EDAR.  

 

Així doncs, es considera que la zona més convenient per a construir l’EDAR és a la zona sud de 

Prullans. A la Figura 21 es poden veure tres possibles alternatives d’emplaçament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Alternatives d’emplaçament 

1 

2 

3 
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2. Elecció de l’emplaçament 

 

 

2.1. Definició de les alternatives 

 

2.1.1. Alternativa 1: Emplaçament al nord de la carretera N-260.  

 

A la Figura 22 es pot veure l’emplaçament de l’alternativa 1 amb més detall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Alternativa 1 per a l’emplaçament 

 

Es pot veure com aquesta zona té avantatges com, per exemple, la seva proximitat als punts 

d’abocament. Per altra banda, es pot veure com tindrà un impacte social elevat i que està 

envoltada per fortes pendents.  
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2.1.2. Alternativa 2: Emplaçament al sud de l’hípica  

 

A la Figura 23 es pot veure l’emplaçament de l’alternativa 2 amb més detall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Alternativa 2 per a l’emplaçament 

 

Els edificis que es veuen a la part superior-esquerre de la imatge corresponen a un centre hípic. Es 

pot observar com l’impacte social d’aquesta alternativa seria reduït. Els arbres dels voltants 

amagarien l’EDAR, fent que no es veiés des de la N-260 ni tampoc des del centre hípic.  

 

2.1.3. Alternativa 3: Emplaçament a la zona de La Prada 

 

A la Figura 24 es pot veure l’emplaçament de l’alternativa 3 amb més detall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Alternativa 2 per a l’emplaçament 
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Aquest emplaçament està situat encara més al sud que l’anterior. Es pot observar que està tocant 

al Torrent de la Casot i que està a prop del riu Segre.  

 

 

2.2. Definició de l’anàlisi multicriteri 

 

2.2.1. Definició dels objectius 

 

En primer lloc caldrà definir quins objectius s’hauran de tenir en compte per a l’elecció de 

l’emplaçament. Aquests s’han dividit en quatre categories: 

‒ Objectiu ambiental: minimitzar l’impacte ambiental produït per l’emplaçament 

‒ Objectiu tècnic: complir la normativa vigent i minimitzar les possibles incidències  

‒ Objectiu social: minimitzar l’impacte social de l’emplaçament 

‒ Objectiu econòmic: minimitzar els costs econòmics 

 

2.2.2. Definició dels criteris 

 

A continuació es defineixen els criteris per a mesurar el compliment dels objectius. 

 

Criteris ambientals 

‒ Moviment de terres 

‒ Transvasament d’aigües 

 

Criteris tècnics 

‒ Geografia del terreny 

‒ Inundabilitat de la zona 

‒ Accessibilitat  

 

Criteris socials 

‒ Impacte visual 

‒ Olors i soroll 

‒ Problemes durant les obres 

 

Criteris econòmics 

‒ Costs econòmics 
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2.2.3. Definició dels pesos  

 

La Tesis Doctoral Metodologia de disseny conceptual d’estacions depuradores d’aigües residuals 

que combina el procés de decisió jeràrquic amb l’anàlisi de decisions multicriteri de Núria Vidal 

assigna els següents pesos al criteri segons cada categoria:  

 

Criteris Pes 

Ambientals 1 

Tècnics 0,8 

Socials 0,6 

Econòmics 0,4 

 

Taula 32: Pes de cada criteri 

 

La Tesi Doctoral indica que aquests assignació es va fer amb l’ajut de diverses reunions amb 

experts en el camp del tractament d’aigües residuals i també tenint en compte una sèrie de 

consideracions.  

 

Així, els criteris de tipus ambiental tindran el pes més elevat perquè el propòsit d’una EDAR és 

tractar aigües residuals (propòsit de tipus ambiental). Per tant, seria il·lògic aconseguir aquest 

propòsit sacrificant altres aspectes ambientals com podria ser el consum d’energia. En segon lloc 

se situen els criteris tècnics, ja que incidiran directament en l’eficiència i en correcte funcionament 

de l’EDAR. En tercer lloc es consideren els criteris social i finalment els criteris econòmics. El motiu 

per tal de situar els criteris social abans que els criteris econòmics és que, en moltes ocasions, per 

tal de solucionar els impactes socials caldrà duu a terme actuacions amb costs econòmics elevats 

(per exemple, males olors, sorolls...).  

 

Per al present projecte es prendran aquests pesos per al global de cada categoria. Tenint en 

compte això, caldrà dividir aquest pes entre els diferents criteris de cada categoria: 

 

‒ Criteris ambientals: Es donarà el mateix pes a cadascun dels dos criteris.  

 

‒ Criteris tècnics: Tots tres criteris tindran la mateixa ponderació.   

 

‒ Criteris socials: Es donarà un 20% de la ponderació al criteri “Problemes durant les obres” i un 

40% als altres dos. Es considera que els problemes socials que puguin ocasionar les obres són 

temporals i, per tant, tenen menys importància que els altres criteris.   

 

‒ Criteris econòmics: Hi ha un únic criteri que tindrà tota la ponderació.  
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D’aquesta manera s’arriba a la següent taula de pes específic per a cada criteri:  

 

 Criteri Pes 

Criteris 

ambientals 

Impacte sobre flora i fauna 17,9 

Transvasament d’aigües 17,9 

Criteris tècnics 

Geografia del terreny 9,5 

Inundabilitat de la zona 9,5 

Accessibilitat 9,5 

Criteris socials 

Impacte visual 8,6 

Olors i soroll 8,6 

Problemes durant les obres 4,3 

Criteris econòmics Costs econòmics 14,3 

 

Taula 33: Pes de cada criteri 

 

 

2.3. Avaluació de les diferents alternatives 

 

2.3.1. Flora i fauna  

 

Es considera que l’alternativa de construir l’EDAR al sud de l’hípica serà la que tindrà uns menors 

efectes sobre la flora i fauna. Així, en aquest cas s’estaria construint en un descampat.  

 

Per altra banda, si es construís al nord de la carretera N-260, caldria realitzar diversos treballs de 

moviments de terres i, per tant, s’estaria transformant el medi ambient en major mesura. Igualment, 

s’observa que en aquella zona hi ha diversos arbres que s’haurien de talar.  

 

Finalment, s’observa que emplaçar l’EDAR a la zona de La Prada podria comportar efectes 

negatius sobre la fauna del voltant del riu Segre. Aquesta zona està molt a prop dels aiguamolls, on 

hi ha una major població d’animals i insectes. Així doncs, es considera que tindria un impacte 

considerable.  
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Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,50 

Sud de l’hípica 1,00 

Zona de La Prada 0,50 

 

Taula 34: Fauna i flora 

 

 

 

2.3.2. Transvasament d’aigües 

 

Per tal d’analitzar aquest apartat, es considerarà que l’aigua s’apropa al torrent més proper al lloc 

d’emplaçament.  

 

En el cas d’optar per l’alternativa 1, es considera que l’aigua s’abocaria al Torrent de les Marrades. 

Així doncs, s’estaria transvasant l’aigua residual del càmping des del Torrent del Casot fins al 

Torrent de les Marrades. No obstant això, aquest transvasament d’aigua no seria gaire elevat.  

 

Per altra banda, si es triés construir l’EDAR al sud de l’hípica, es transvasaria l’aigua residual del 

poble de Prullans des del Torrent de les Marrades fins al Torrent del Casot.  

 

Finalment, l’alternativa 3 significaria un transvasament considerable d’aigua de nord a sud, essent 

abocada molt a prop del riu Segre.  

 

Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,75 

Sud de l’hípica 0,50 

Zona de La Prada 0,25 

 

Taula 35: Transvasament d’aigües 
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2.3.3. Geografia del terreny 

 

S’observa que l’alternativa 1 implicaria construir l’EDAR en una zona amb considerables desnivells. 

No obstant això, dintre d’una zona que es accidentada, s’ha escollit el lloc més pla i, per tant, els 

desnivells no es consideraran excessius.  

 

Les altres dues alternatives d’emplaçament són a zones sense cap desnivell considerable.  

 

Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,50 

Sud de l’hípica 1,00 

Zona de La Prada 1,00 

 

Taula 36: Geografia del terreny 

 

2.3.4. Inundabilitat de la zona 

 

A l’Annex 10: Inundabilitat s’ha analitzar quines zones són potencialment inundables. Així, 

l’emplaçament de la zona de La Prada estaria situat en una regió potencialment inundable.  

 

Els altres dos emplaçament estarien situats fora de les zones amb perill per inundabilitat.  

 

Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 1,00 

Sud de l’hípica 1,00 

Zona de La Prada 0,00 

 

Taula 37: Inundabilitat de la zona 

 

2.3.5. Accessibilitat  

 

En aquest criteri es vol avaluar la facilitat d’accés al lloc de l’emplaçament. Es pot observar com 

l’alternativa 1 no consta de cap camí d’accés construït. No obstant això, amb un traçat molt curt ja 

s’hi aconseguiria un bon accés.  

 

Pel que fa a les alternatives 2 i 3, es pot observar que actualment hi ha camins d’accés pels quals 

es triga menys de 5 minuts des de la carretera N-260.  
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Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,50 

Sud de l’hípica 1,00 

Zona de La Prada 1,00 

 

Taula 38: Accessibilitat 

 

2.3.6. Impacte visual 

 

Construir l’EDAR a l’emplaçament de l’alternativa 1 significaria que aquesta es podria veure 

directament des de la carretera N-260. Així doncs, tindria un impacte visual molt alt.  

 

En relació de l’alternativa 2, l’EDAR quedaria amagada pels arbres del voltant i no es podria veure 

des de la carretera N-260. Igualment, tampoc no es podria veure directament des del centre 

d’hípica. No obstant això, la seva proximitat al centre d’hípica fa que es consideri que hi pot haver 

un cert impacte visual.  

 

Finalment, l’alternativa 3 està situada prou lluny dels centres urbans com a considerar que té un 

impacte visual nul.  

 

Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,00 

Sud de l’hípica 0,75 

Zona de La Prada 1,00 

 

Taula 39: Impacte visual 

 

2.3.7. Olors i sorolls 

 

L’emplaçament de l’alternativa 1 està a prop de la carretera i també està considerablement a prop 

del càmping i del poble de Prullans. Així doncs, es considera que tindria un impacte de soroll i 

d’olors elevat.  

 

Pel que fa a l’alternativa 2, degut a que està bastant a prop del centre d’hípica, es pot considerar 

que tindria uns certs impactes, encara que molt reduïts.  

 

En quant a l’alternativa 3, es considerarà que no té cap impacte de soroll ni d’olor.  
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Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,00 

Sud de l’hípica 0,75 

Zona de La Prada 1,00 

 

Taula 40: Olors i sorolls 

 

2.3.8. Problemes durant les obres 

 

La construcció de l’EDAR a l’emplaçament de l’alternativa 1, degut a la seva proximitat a la N-260,  

podria significar certs problemes de trànsit i molèsties durant el procés constructiu 

 

En relació a les alternatives 2 i 3, es considerarà que tindran un impacte reduït durant la seva 

construcció. Els motius són que estan prou allunyades de la carretera N-260 i que els camins 

d’accés són de transit molt reduït. Pel que fa a construcció dels col·lectors per sota de la carretera, 

es podria mirar d’aprofitar els ja existents i per on passen els diversos torrents.  

 

Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,50 

Sud de l’hípica 0,75 

Zona de La Prada 0,75 

 

Taula 41: Problemes durant les obres 
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2.3.9. Costs econòmics 

 

Construir l’EDAR al nord de la carreta N-260 podria implicar uns certs sobrecosts degut a que hi ha 

un cert desnivell. No obstant això, s’haurà de construir menys longitud de col·lectors i, per tant, es 

esperable que sigui l’alternativa amb un cost més baix.  

 

Per altra banda, l’alternativa 3 és la que està més allunyada dels punts d’abocament i, per tant, 

serà la que s’hauria de construir una major longitud de col·lectors.  

 

Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Nord de la carretera N-260 0,75 

Sud de l’hípica 0,50 

Zona de La Prada 0,25 

 

Taula 42: Costs econòmics 

 

 

2.4. Elecció de l’alternativa 

 

A la Taula 43 es poden observar els resultats obtinguts per cadascuna de les alternatives.  

 

Taula 43: Resultats de l’anàlisi multicriteri sobre les alternatives d’emplaçament 

 

Així, es decideix optar per l’emplaçament de l’alternativa 2, és a dir, al sud del centre d’hípica.   

 Indicador Nord de la N-260 Sud de l’hípica Zona de La Prada 

Ambientals 

Fauna i flora 8,9 17,9 8,9 

Transvasament d'aigües 13,4 8,9 4,5 

Tècnics 

Geografia del terreny 4,8 9,5 9,5 

Inundabilitat de la zona 9,5 9,5 0,0 

Accessibilitat 4,8 9,5 9,5 

Socials 

Impacte visual 0,0 6,4 8,6 

Olors i soroll 0,0 6,4 8,6 

Problemes durant les obres 2,1 3,2 3,2 

Econòmics Costs econòmics 10,7 7,1 3,6 

Total   54,2 78,6 56,4 



 



Annex 13: Alternatives de tractament  

-1- 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 13 

ALTERNATIVES DE 

TRACTAMENT  



Annex 13: Alternatives de tractament  

-2- 

 

 

ÍNDEX DE L'ANNEX 13 

 

 

 

1. Esquema general ...................................................................................................... 3 

 

2. Sistema de tractament .............................................................................................. 4 

2.1. Plantejament de les possibles solucions 

2.2. Raonament de la solució adoptada 

 

3. Regulació de cabal ................................................................................................... 26 

3.1. Plantejament de les possibles solucions 

3.2. Raonament de la solució adoptada  

 

4. Desbast ...................................................................................................................... 27 

4.1. Plantejament de les possibles solucions 

4.2. Raonament de la solució adoptada  

 

5. Desarenat .................................................................................................................. 30 

5.1. Plantejament de les possibles solucions 

5.2. Raonament de la solució adoptada  

 

6. Separació de greixos i olis ....................................................................................... 33 

 

7. Decantació................................................................................................................. 33 

5.1. Plantejament de les possibles solucions 

5.2. Raonament de la solució adoptada  

 

8. Flotació ...................................................................................................................... 35 

  



Annex 13: Alternatives de tractament  

-3- 

 

1. Esquema general 

 

 

A la Figura 25 es pot observar un tractament de depuració amb les seves diferents possibles 

unitats. Cal mencionar que no és necessari que tots els processos de tractament incloguin totes 

aquestes unitats. Així, hi haurà processos més simples on només s’inclouran algunes de les 

unitats. S’ha volgut partir d’un procés complert per a després anar analitzant pas a pas quines 

unitats són necessàries.  

 

 

 

 

 

 

  

Sobreeixidor 

Pou de 

gruixos 
Tanc de 

tempestes 
Abocador Vertader 

d’inerts 

Desbast Vertader 

orgànic 

Desarenat Gestió de 

residus 
Vertader 

d’inerts 

Decantació 

primària 

Reactor 

biològic 

Decantació 

secundària Fangs 

primaris 
Fangs 

biològics 

Espessit per 

gravetat 
Espessit per 

flotació 

Digestió 

Anaeròbica 

Deshidratació 

Desinfecció 

Figura 25: Procés de tractament complet 
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2. Sistema de tractament 

 

 

2.1. Plantejament de les possibles solucions 

 

El primer lloc caldrà escollir quin sistema de tractament es voldrà utilitzar, ja que això podrà 

influenciar a la resta d’unitats de l’EDAR.  

 

Hi ha un ample ventall de possibilitats de sistemes de tractament. A la Figura 1 es poden observar 

els tractament que s’han identificat. Es pot veure com aquests es divideixen entre tractaments 

convencionals i tractaments no convencionals.  

 

Abans de res, mencionar que l’elecció del sistema de tractament serà una elecció amb un grau de 

subjectivitat. Igualment, no hi ha veritats absolutes ni eleccions bones i dolentes. Hi haurà 

eleccions que es consideraran millors que altres.  

 

 

2.2. Raonament de la solució adoptada 

 

2.2.1. Elecció entre tractaments convencionals i tractaments no convencionals 

 

A la Figura 1 es pot veure quina es la metodologia que es vol duu a terme per tal d’escollir el 

tractament més adequat. Així, el primer que caldrà decidir és si vol optar per un tractament de tipus 

convencional o bé per un tractament de tipus no convencional. L’elecció estarà basada en un 

anàlisi d’avantatges i inconvenients, en informació bibliogràfica i en l’anàlisi d’altres EDARs 

existents.  

 

Anàlisi d’avantatges i inconvenients 

 

Quan utilitzes un tractament no convencional en compte d’un tractament convencional s’ha 

identificat que tens els següents avantatges i inconvenients.  

 

Avantatges:  

‒ Menor cost energètic 

‒ Simplicitat de manteniment i explotació 

‒ Garantia d’un funcionament eficaç en front de grans oscil·lacions de cabal i càrrega 

contaminant 

‒ Simplificació en el tractament dels fangs 
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Inconvenients:  

‒ Limitacions per a assolir elevats nivells d’eliminació de nutrients 

‒ Majors requisits de superfície per a la seva construcció 

‒ Forta dependència a les condicions climatològiques 

‒ Escassa capacitat d’actuació en front d’incidències operatives 

 

A continuació s’entrarà més en detall en cadascun d’aquests avantatges i inconvenients, tenint en 

compte la situació del nostre projecte en particular.  

 

A. Menor cost energètic 

 

En els tractaments convencionals, els costos energètics suposen aproximadament un terç dels 

costs totals d’explotació i manteniment. En canvi, el tractaments no convencional, degut a recorren 

a mètodes naturals de tractament, els costs energètics són nuls o molt reduïts.  

En cas d’optar per un tractament de tipus convencional, caldrà assegurar-se que es pot aconseguir 

l’energia necessària per a duu a terme el tractament en condicions correctes. Igualment, cal dir que 

es poden buscar procediments per tal d’aprofitar els fangs que es creen durant el procés de 

depuració per a aconseguir energia.  

 

B. Simplicitat de manteniment i explotació  

 

Les tecnologies convencionals utilitzen processos més fàcils de controlar i que, en general, eviten 

la instal·lació d’equips electromecànics. Això fa que les operacions de manteniment i explotació 

puguin ser correctament executades per personal no especialitzat, amb el conseqüent abaratiment 

de costs.  

Així doncs, caldrà tenir en compte que en cas d’escollir un tractament de tipus convencional, 

s’haurà de disposar de personal amb un nivell de coneixement superior. 

 

C. Garantia d’un funcionament eficaç en front d’oscil·lacions 

 

Els tractaments de tipus no convencional tenen unitats amb grans volums i superfícies, que 

esmorteixen les oscil·lacions diàries de cabal i de càrrega.  

 

D. Simplificació en el tractament dels fangs 

 

Els fangs que es generen en els tractaments de tipus convencional tenen que posteriorment ser 

estabilitzats, concentrats i deshidratats. En canvi, el tractaments no convencionals simplifiquen la 

gestió d’aquests fangs mitjançant mecanismes diversos com podrien ser: reciclant-los al terreny 

(tractament filtres verds), emmagatzemant-los durant prolongats períodes de temps per tal d’obtenir 

la seva estabilització (Llacunatge)... 
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En cas d’escollir un tractament de tipus convencional, caldrà instal·lar unitats que estabilitzin, 

concentrin i deshidratin els fangs correctament.  

 

E. Limitacions per a assolir elevats nivells d’eliminació de nutrients  

 

En aquelles situacions concretes, en les que degut a les característiques especials del medi 

receptor, sigui precisa una forta reducció de nutrients (N i P), els tractaments de tipus no 

convencional necessitaran la instal·lació d’altres tractaments complementaris ja que per ells 

mateixos no ho poden assolir.  

 

En el cas del present projecte, el riu Segre és considerat com un zona especial i, per tant, caldrà 

donar importància a aquest aspecte. Així doncs, en cas d’optar per un tractament de tipus no 

convencional, caldrà analitzar la instal·lació d’equips posteriors que eliminin nutrients.  

 

F. Majors requisits de superfície per a la seva construcció  

 

Mentre que en els tractaments de tipus convencional es precisen superfícies inferiors al metre 

quadrat per habitant equivalent per a la seva implantació, els tractament de tipus no convencional 

necessiten disposar de diversos metres quadrats per cada habitant equivalent a tractar.  

 

A primera vista podria semblar que donat que Prullans està situat a la una zona de muntanya i, fins 

a cert punt, rural, hi ha una gran disponibilitat de terreny. No obstant això, hi ha diverses raons que 

indiquen el contrari. En primer lloc, és una amb una orografia complicada, el que fa que sigui difícil 

disposar de grans terrenys adequats. Igualment, al ser una zona amb gran presència de segones 

residències i també de turisme, serà difícil l’acceptació d’una infraestructura que ocupi un terreny 

considerable i degradi el paisatge (a més a més que probablement s’haurà de construir a prop de 

la carretera). Finalment, caldrà tenir present que les zones properes al riu Segre són zones 

inundables i que, per tant, seria convenient no situar la construcció allà. Aquest fet és rellevant 

perquè disminueix considerablement les superfícies disponibles.  

 

G. Forta dependència a les condicions climatològiques 

 

Els tractaments de tipus no convencional presenten una major dependència a les condicions 

climatològiques que els tractaments de tipus convencionals. Així, aquestes condicions poden fer 

inviable la implantació de determinats tractaments de tipus no convencionals en zones de 

pluviometria elevada o temperatures baixes. 

Tal com ja s’ha analitzat prèviament, Prullans és una zona amb pluviometria elevada i temperatures 

baixes (veure annex 1...). Encara que certament alguns dels tractaments no convencionals seran 

més sensibles que altres, el fet de utilitzar processos naturals per a la depuració farà que en 

general aquests es vegin afectats en menor o major grau pel les condicions climatològiques. Així 
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doncs, cal tenir en compte que es podran trobar problemes a l’hora d’implantar un tractament de 

tipus no convencional.  

 

H. Escassa capacitat d’actuació en front d’incidències operatives 

 

Els tractaments de tipus convencional compte amb una major capacitat d’actuació per a fer front a 

incidències de tipus operatiu (es pot regular el nivell d’aeració, el grau de recirculació dels fangs...). 

En canvi, en el cas dels tractaments de tipus no convencional, aquesta capacitat és molt limitada.  

En cas d’optar pels no convencionals, caldrà dotar el tractament amb la major flexibilitat possible 

per tal d’evitar, en el possible, les incidències.  

 

Informació bibliogràfica 

 

A continuació es mostra una taula amb les recomanacions que s’exposen en el llibre “Depuración 

de aguas residuales en pequeñas comunidades” de Ramos Collado.  

 

 Nombre d’habitants equivalents 

 100 200 500 1.000 2.000 5.000 

Fossa sèptica +++ ++ +    

Tanc Imhoff +++ +++ ++ +   

Rassa filtrant +++ +++ +++ ++ ++ + 

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

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

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

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

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

Llit de joncs + ++ +++ +++ +++ ++ 

Filtració ràpida + ++ +++ +++ +++ ++ 

Escorrentia 

superficial 

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

Llacuna 

airejada 

  + ++ +++ +++ 

Llacuna 

aeròbica 

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

Llacuna 

facultativa 

+ ++ +++ +++ +++ +++ 
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Llacuna 

anaeròbica 

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

Llacuna 

anaeròbica 

modificada 

   ++ ++ +++ 

Llit bacterià + ++ +++ +++ ++ ++ 

Biodisc + + ++ +++ +++ +++ 

Aeració 

perllongada 

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

Canal 

d’oxidació 

  ++ +++ +++ +++ 

Tractament 

fisicoquímic 

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

 

Llegenda: +++ Aplicable; ++ Aplicable amb restriccions;+ Poc aplicable 

 

Taula 44: Tractament segons nombre d’habitants equivalent 

 

Així, en aquesta taula es pot veure quin grau d’aplicació té cada tractaments segons el nombre 

d’habitants equivalents de disseny. Es pot observar com a mesura que augmenta el nombre 

d’habitants equivalent, els tractaments de tipus no convencional són menys aplicables.  

 

En el nostre cas, s’ha de dimensionar l’EDAR per a 2.800 habitants equivalents. Es pot veure com 

estem en una zona intermèdia entre els tractaments de tipus no convencional i de tipus 

convencional.  

 

Anàlisi d’altres EDAR existents  

 

S’ha buscat informació respecte a EDAR properes i que es consideren que tenen característiques 

similars. Així, tant l’EDAR de Bellver de Cerdanya com l’EDAR de Martinet-Montellà utilitzen un 

tractament de fangs activats de baixa càrrega. Aquesta és una informació important perquè ens 

indica quina elecció van fer enginyer anterior per a solucionar un problema semblant al del present 

projecte.  
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Elecció entre si optar per un tractament convencional o un tractament no convencional  

 

Tenint en compte tot el que s’ha exposat anteriorment, s’ha decidit optar pel grup de tractaments 

de tipus convencional.  

 

En relació als aspectes econòmics, certament un tractament de tipus convencional podrà requerir 

alguns costs superiors en temes de necessitats energètiques, personal i tractament posterior del 

fangs. No obstant això, en cas d’optar per un tractament de tipus no convencional també haurien 

de sofrir sobrecosts. Així, donat que el medi receptor és una zona especial, caldria considerar 

unitats complementaries per a l’eliminació de nutrients. Igualment, podrien haver-hi costs associats 

per a adaptar els processos a les condicions climatològiques i flexibilitzar-ho per a evitar 

incidències. També hi haurà més costs relacionats amb la compra dels terrenys. Així doncs, es 

considera que els temes econòmics no clarament decanten la balança cap a un tractament de tipus 

no convencional.   

 

Pel que fa als temes tècnics, escollir un tractament de tipus no convencional tindria clars 

inconvenients. En primer lloc, les condicions climatològiques podrien suposar problemes. Per altra 

banda, aquests tractaments tenen escassa capacitat d’actuació en front a incidències operatives.  

 

Respecte dels aspectes mediambientals, els tractaments de tipus convencional tenen 

l’inconvenient de requerir més energia. No obstant això, aquest inconvenient es pot mitigar 

introduint un procés d’aprofitament dels fangs per a la creació d’energia. Per altra banda, s’ha de 

destacar que el riu Segre és una zona definida com a zona sensible i, per tant, els tractaments 

convencionals seran molt més adequats per tal d’aconseguir una eficient reducció de nutrients. 

Aquest és un fet rellevant a tenir en compte. Finalment, mencionar també que el menors 

requeriments de superfície dels tractaments de tipus convencional és un aspecte positiu i a tenir en 

compte. 

 

En relació als temes socials, un tractament de tipus convencional presenta clars avantatges ja que 

té un menor impacte en el paisatge. Igualment, els tractaments no convencional, degut als seus 

processos naturals, creen males olors. Això seria un clar inconvenient social.  

 

Per últim, mencionar que el fet que les EDARs de Bellver de Cerdanya i Martinet-Montellà siguin de 

tipus convencional reforça els arguments exposats més a dalt.  
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2.2.2. Elecció del tractament 

 

Un cop decidit que s’utilitzarà un tractament convencional, caldrà escollir un d’entre els set tipus de 

tractaments convencionals següents:  

‒ Llit bacterià 

‒ Biodisc 

‒ Biofiltres airejats 

‒ Llits airejats submergits 

‒ Fangs activats d’aeració perllongada (baixa càrrega) 

‒ Fangs activats convencionals (mitja càrrega) 

 

Els quatre primers estarien dintre del grup de tractaments convencional de pel·lícula fixa i els tres 

últims dintre del grup de tractaments convencionals de fangs activats.  

 

En aquest punt tornem a utilitzar la informació bibliogràfica que ens presenta Ramos Collado en el 

seu llibre Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades. A la Taula 1 que s’ha inclòs 

al Punt 1.2.1, s’observa que hi ha restriccions a l’hora d’aplicar el tractament de Llit bacterià a per a 

EDARs de 2.000 habitants equivalents. Així doncs, aquest tipus de tractament queda descartat.  

 

Per altra banda, els processo de fangs activats de mitja càrrega no són adequats per a poblacions 

petites. Així doncs, 2.000 habitants equivalents no són suficients per a la construcció d’un procés 

de fangs activats de mitja càrrega i, per tant, aquest tipus de procés també queda descartat.  

 

La Tesis Doctoral Metodologia de disseny conceptual d’estacions depuradores d’aigües residuals 

que combina el procés de decisió jeràrquic amb l’anàlisi de decisions multicriteri de Núria Vidal 

conclou que l’anàlisi multicriteri és un mètode adequat per a escollir quin tipus de tractament és el 

més adequat.  

 

Es realitzarà un anàlisi multicriteri per tal d’escollir un d’entre els quatre tipus de tractaments 

següents:  

‒ Biodisc 

‒ Biofiltres airejats 

‒ Llits airejats submergits 

‒ Fangs activats d’aeració perllongada (baixa càrrega) 
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Explicació de cadascun dels tractaments escollits per a fer el multicriteri 

 

A. Biodiscs 

 

El procés de biodiscs consta d’un reactor i d’un decantador secundari. El reactor està constituït per 

un dipòsit de nivell constant pel que passa l’aigua a tractar. En aquest dipòsit es col·loquen un 

conjunt de discs de plàstic disposats en paral·lel i en posició vertical, que queden travessats per un 

eix horitzontal. Aquest eix és accionat per un motor que fa girar el conjunt de discs deixant 

submergida en l’aigua un 40% de la superfície dels discos. Cada reactor sol disposar de diversos 

conjunts de discs (anomenats etapes) disposats en sèrie. Normalment el dipòsit amb els discs es 

cobreix per tal d’evitat perjudicis que pugin ocasionar les condicions climatològiques.  

 

Cal dir també que hi ha altres tipus de processos derivats d’aquest, que han sorgit de canviar els 

discs per altres elements. Així, s’ha canviat els paquets de discs  per cilindres plens de material 

plàstic de diverses formes (processos biocilíndrics). D’una forma general, s’engloben tots els 

processos sota el nom de Contactors Biològics Rotatoris.  

 

Els avantatges d’aquest tipus de processos quan comparats amb processos de fangs activats són:  

‒ Baix consum energètic 

‒ Explotació i manteniment més simple  

‒ Menor volum de dipòsit del reactor 

‒ No existeix recirculació de fangs secundaris 

‒ Menor decantació secundaria, degut a la millor capacitat de sedimentació del fang 

‒ Major resistència a sobrecàrregues hidràuliques 

‒ Major estabilitat en front a variacions de caudal i càrrega 

‒ Possibilitat de dissenyar el procés amb nitrificació 

‒ Menys soroll 

‒ Menors problemes d’espumes (mal olor?) 

‒ Facilitat d’ampliació en el futur 

 

Per altra banda, els inconvenients d’aquest tipus de processos quan comparats amb processos de 

fangs activats són:  

‒ Necessitat d’un material de suport especial 

‒ Necessitat d’un disseny mecànic rigorós 

‒ Muntatge complicat 

‒ Cost gairebé lineal respecte del cabal 
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B. Biofiltres airejats 

 

Un filtre biològic, independentment de quin sigui el seu material, consisteix en un recipient en el 

qual dins seu s’hi posa el mencionat material. L’aigua residual es distribueix per la part superior del 

recipient mitjançant un mecanisme giratori o mitjançant embocadures fixes.  

 

L’aigua residual regada sobre tota la superfície del filtre biològic, quan cau, forma una fina làmina 

d’aigua sobre la superfície del material d’ompliment, generant una fina capa de biomassa adherida 

al mateix. Aquesta capa de biomassa capta de la làmina d’aigua la matèria orgànica biodegradable 

que precisi, per a duu a terme els processos biològics de síntesi i oxidació.  

 

L’oxigen necessari per al procés l’obté de la biomassa del aire que circula a través dels buits 

deixats pel material d’ompliment. L’aire a través del filtre circula per corrents de convecció, basades 

en la diferència de temperatura entre l’aigua residual i l’aire atmosfèric. Cal que hi hagi almenys ~2º 

de diferència de temperatura.  

 

A mesura que la biomassa va biodegradant la matèria orgànica, es van formant successives capes 

concèntriques de microorganismes a través dels mecanismes de síntesis, de tal forma que quan la 

pel·lícula augmenta d’espessor, la matèria orgànica absorbida es degradada abans de que pugui 

agafar als microorganismes situats a les capes més profundes (prop de la superfície del medi 

filtrant). Com que no hi ha font d’alimentació, els microorganismes autoconsumeixen el seu propi 

protoplasma cel·lular, morint i, en conseqüència, perdent la seva capacitat per a adherir-se a la 

superfície amb el material d’ompliment. Això dóna lloc al seu despreniment i a que l’aigua arrastri la 

pel·lícula i comenci a créixer una de nova. El espessor d’aquesta capa activa varia entre 1mm i 

3mm.     

 

Els avantatges dels biofiltres quan comparats amb un sistema convencional de fangs activats són:  

‒ Es tracta d’un conjunt d’una sola etapa, sense decantació secundaria i amb un funcionament 

que no està sotmès ni al risc de “bulking” ni a la desnitrificació descontrolada.  

‒ La posada a punt és molt ràpida fins a aconseguir el règim requerit. Convé, per tant, per a 

municipis amb població variable (variacions estacionals de cap de setmana i vacances) 

‒ Compleix amb objectius de qualitat d’efluents molt estrictes, particularment per al paràmetre SS 

(<10 mg/L) i, naturalment per als paràmetres DQO i DBO mitjançant una alta concentració de 

biomassa activa.  

‒ Es una obra molt compacta que permet una capacitat de depuració intensa, del ordre de 3 a 4 

vegades superior de la que s’aconsegueix amb fangs activats.  

‒ Simplificació de l’explotació i del manteniment dels equips electromecànics, que tenen requisits 

semblants als processos convencionals. A més a més, no exigeixen coneixements sobre la 

biologia del procés, ja que no s’han de tenir en compte per al correcte funcionament del biofiltre.  
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C. Llits airejats submergits 

 

Els avantatges d’aquest tipus de processos quan comparats amb processos de fangs activats són:  

‒ Explotació i manteniment més simples 

‒ Major velocitat en la posada a punt 

‒ Eliminació del sostrat lentament degradable 

‒ Tolerància a la variació de càrrega 

‒ Tolerància a la variació de temperatura 

‒ Gran efecte sobre aigües residuals de baixa concentració  

‒ Recirculació de fangs no necessària 

‒ Bon rendiment energètic 

‒ Menor producció de fangs 

 

Per altra banda, els inconvenients d’aquest tipus de processos quan comparats amb processos de 

fangs activats són:  

‒ Incontrolabilitat de la biomassa present 

‒ La difusió limita la taxa de depuració  

‒ Perill d’embussament del medi suport 

 

D. Fangs activats d’aeració perllongada (baixa càrrega) 

 

El avantatges més interessants d’aquest procés són:  

‒ La simplicitat en el funcionament i l’explotació 

‒ L’eliminació del procés posterior d’estabilització dels fangs, ja que aquests surten completament 

estabilitzats del reactor biològic 

‒ Quan hi ha un subministrament d’oxigen suficient, es produeix la nitrificació, el que dóna la 

possibilitat d’eliminar el nitrogen amb petites modificacions (introducció d’una etapa de 

desnitrificació) 

‒ Menor producció de fangs que els processos convencionals 

 

El principal inconvenient és: 

‒ Alt cost d’explotació degut als alts costs energètics produïts per les necessitats agitació en els 

reactors biològics 
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Definició de l’anàlisi multicriteri 

 

A. Definició dels objectius 

 

En primer lloc caldrà definir quins objectius s’hauran de tenir en compte per a la construcció de la 

EDAR. Aquests s’han dividit en quatre categories: 

‒ Objectiu ambiental: minimitzar l’impacte ambiental produït per la construcció i pel funcionament 

de l’EDAR 

‒ Objectiu tècnic: complir la normativa vigent, maximitzar la flexibilitat de la EDAR i minimitzar les 

possibles incidències  

‒ Objectiu social: minimitzar l’impacte social produït per la construcció i pel funcionament de 

l’EDAR 

‒ Objectiu econòmic: minimitzar els costs econòmics 

 

B. Definició dels criteris 

 

A continuació es defineixen els criteris per a mesurar el compliment dels objectius. 

 

Criteris ambientals 

‒ Consum energètic: mesurat en Kg DBO5 / Kw.h 

‒ Producció de fangs: mesurat en Kg SS / Kg DBO5 

‒ Grau d’integració amb l’entorn: avaluat qualitativament 

 

Criteris tècnics 

‒ Eficiència en l’eliminació dels contaminants: avaluat qualitativament 

‒ Capacitat d’adaptació a nous requeriments: avaluat qualitativament 

‒ Capacitat per a fer front a xocs de cabal i càrrega contaminant: avaluat qualitativament 

‒ Estabilitat a la temperatura: avaluat qualitativament 

 

Criteris socials 

‒ Impacte visual: avaluat qualitativament 

‒ Males olors: avaluat qualitativament 

‒ Sorolls: avaluat qualitativament 

 

Criteris econòmics 

‒ Cost constructiu: mesurat en € 

‒ Cost d’explotació i manteniment: mesurat en € 
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C. Definició dels pesos  

 

La Tesis Doctoral “Metodologia de disseny conceptual d’estacions depuradores d’aigües residuals 

que combina el procés de decisió jeràrquic amb l’anàlisi de decisions multicriteri” de Núria Vidal 

assigna els següents pesos al criteri segons cada categoria:  

 

Criteris Pes 

Ambientals 1 

Tècnics 0,8 

Socials 0,6 

Econòmics 0,4 

 

Taula 45: Pes de cada criteri 

 

La Tesi Doctoral indica que aquests assignació es va fer amb l’ajut de diverses reunions amb 

experts en el camp del tractament d’aigües residuals i també tenint en compte una sèrie de 

consideracions.  

 

Així, els criteris de tipus ambiental tindran el pes més elevat perquè el propòsit d’una EDAR és 

tractar aigües residuals (propòsit de tipus ambiental). Per tant, seria il·lògic aconseguir aquest 

propòsit sacrificant altres aspectes ambientals com podria ser el consum d’energia. En segon lloc 

se situen els criteris tècnics, ja que incidiran directament en l’eficiència i en correcte funcionament 

de l’EDAR. En tercer lloc es consideren els criteris social i finalment els criteris econòmics. El motiu 

per tal de situar els criteris social abans que els criteris econòmics és que, en moltes ocasions, per 

tal de solucionar els impactes socials caldrà duu a terme actuacions amb costs econòmics elevats 

(per exemple, males olors, sorolls...).  

 

Per al present projecte es prendran aquests pesos per al global de cada categoria. Tenint en 

compte això, caldrà dividir aquest pes entre els diferents criteris de cada categoria: 

 

‒ Criteris ambientals: Es dividirà entre els tres criteris de forma equitativa. El motiu és que tots 

tres criteris es consideren rellevants. Un consum d’energia alt voldrà que cal aconseguir 

l’energia d’algun lloc, en moltes ocasions de fonts no sostenibles. Igualment, una producció de 

fangs inadequada significaran més tractaments posteriors i tenir que gestionar una major 

quantitat de residus. Per últim, una mala integració amb l’entorn pot suposar un considerable 

impacte negatiu al paisatge i al ecosistema.  

 

‒ Criteris tècnics: Es donarà la meitat de ponderació a l’eficiència en l’eliminació dels 

contaminats i un sisè de la puntuació als altres tres criteris. Així, és essencial una bona 
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eficiència per tal d’acomplir el propòsit de l’EDAR. Igualment, s’estableix que el tractament triat 

haurà d’assegurar que es compleix la normativa vigent.  

 

‒ Criteris socials: Tal com exposa la Tesis Doctoral de la Nuria Vidal, els criteris socials estaran 

relacionats amb també amb costs econòmics. Així, les males olors o els sorolls potser 

comportaran fer la instal·lació més lluny del nucli poblacional o instal·lar unitats que redueixin 

aquests olors. Igualment, una major superfície necessària tindrà un major impacte en el 

paisatge que potser comporta costs per reduir aquest impacte i més dificultats en la 

construcció. Es repartirà el pes de forma equitativa entre els tres criteris.  

 

‒ Criteris econòmics: Finalment, pels criteris econòmics es considerarà de forma conjunta. Així, 

es considera el cost de construcció i els costs d’explotació i manteniment multiplicats per la 

vida útil de l’EDAR.  

 

D’aquesta manera s’arriba a la següent taula de pes específic per a cada criteri:  

 

 Criteri Pes 

Criteris 

ambientals 

Consum energètic 7,1 

Producció de fangs 7,1 

Eliminació de contaminants primaris 7,1 

Eliminació de nitrogen 7,1 

Eliminació de fòsfor 7,1 

Criteris tècnics 

Capacitat d’adaptació a nous requeriments 4,1 

Capacitat per a fer front a xocs de cabal i càrrega contaminant 4,1 

Estabilitat a la temperatura 4,1 

Dificultats tècniques del muntatge i del manteniment 4,1 

Estabilització dels fangs 4,1 

Possibilitat de sofrir bulking 4,1 

Control de la biomassa present 4,1 

Criteris socials 

Impacte visual 7,1 

Males olors 7,1 

Soroll 7,1 

Criteris econòmics Costs constructius, d’explotació i de manteniment 14,3 

 

Taula 46: Pes de cada criteri 
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Avaluació de les diferents alternatives 

 

A. Consum energètic 

 

A la següent taula es poden veure els consums energètics de cada alternativa (CEDEX, 2009) i el 

factor unitari que se li ha assignat.  

 

Tipus de tractament Energia consumida (Kg DBO5 / Kw.h) Factor unitari 

Biodisc 1,7 – 4,5 1,00 

Biofiltres airejats 0,7 – 1,0 0,27 

Llits airejats submergits 1,5 – 2,5 0,65 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,4 – 0,6 0,16 

 

Taula 47: Energia consumida 

 

B. Producció de fangs 

 

A la següent taula es pot veure la producció de fangs de cada alternativa (CEDEX, 2009) i el factor 

unitari que se li ha assignat.  

 

Tipus de tractament Producció fangs (Kg SS/Kg DBO5) Factor unitari 

Biodisc 0,40 – 0,50 0,40 

Biofiltres airejats 0,35 – 0,50 0,42 

Llits airejats submergits 0,18 1,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,70 – 1,00 0,21 

 

Taula 48: Producció de fangs 

 

C. Eficiència en l’eliminació de contaminants primaris (DBO5, DQO i SS) 

 

Tots els processos tenen alts rendiments. Així mateix, es podrà dimensionar el procés per tal 

d’assolir el percentatge de reducció (o màxim valor absolut de contaminant) que es requereix. No 

obstant això, hi haurà alguns processos més òptims i això es necessari que s’avaluï.  

 

El procés de fangs activats d’aeració perllongada té un alt rendiment (reducció de DBO5 del 90-

95%).  
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Els tractaments mitjançant biodiscs poden tenir certes dificultats per a arribar a nivells de reducció 

elevats. Es poden arribar a nivells de reducció del 80-90% o amb menys de 10mg/litre de DBO5, 

però caldrien un nombre elevat d’etapes (3 ó 4 etapes).  

 

Mitjançant processos amb biofiltres es pot complir objectius de qualitat d’efluents molt estrictes 

(menys de 10mg/litre de SS i també alts rendiments de DBO5 y DQO).  

 

Pel que fa als llits airejats submergits, aquests aconsegueixen rendiments elevats amb reduccions 

del 90% i màxims de menys de 10 mg/litre de DBO5.  

 

Tenint en compte el que s’ha exposat més a dalt, es consideraran els següents factors unitaris.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,70 

Biofiltres airejats 0,80 

Llits airejats submergits 0,70 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,90 

 

Taula 49: Eficiència en el tractament de contaminants primaris 

 

D. Eliminació de nitrogen 

 

És rellevant analitzar les possibilitats de cadascun dels tractaments respecte a les reduccions de 

nitrogen.  

 

En els processos de fangs activats d’aeració perllongada, si es subministra oxigen suficient i 

s’introdueixen petites modificacions en el procés, es pot eliminar el nitrogen de forma molt eficient.  

 

Pel que fa las tractament amb biodiscs, aquests tenen la possibilitat de dissenyar el procés amb 

nitrificació. 

 

Mitjançant els llits airejats submergits es pot aconseguir reduccions de nitrogen de fins a menys de 

5 mg/litre. 

 

Finalment, no hi ha cap indicació específica respecte dels processos amb biofiltres airejats.  
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Tenint en compte lo mencionat, s’ha assignat un factor unitari a cada tipus de tractament. A la 

Taula 50 es poden veure els valors escollits.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 1,00 

Biofiltres airejats 0,00 

Llits airejats submergits 0,50 

Fangs activats d’aeració perllongada 1,00 

 

Taula 50: Eliminació de nitrogen 

 

E. Possibilitats en l’eliminació de fòsfor  

 

És rellevant analitzar les possibilitats de cadascun dels tractaments respecte a les reduccions de 

fòsfor.  

 

Els processos de fangs activats tenen l’avantatge de que fàcilment es pot implantar una unitat de 

reducció de fòsfor de forma simultània.  

 

No hi ha cap referència respecte de la resta de processos.   

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,00 

Biofiltres airejats 0,00 

Llits airejats submergits 0,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 1,00 

 

Taula 51: Eliminació de fòsfor 

 

F. Capacitat d’adaptació a nous requeriments 

 

Un dels avantatges de la construcció d’un tractament amb biodiscs és que aquests tenen facilitat 

per a ser ampliat posteriorment. Igualment, els tractaments de fangs activats d’aeració perllongada 

es poden construir-se de forma que posteriorment es puguin ampliar el nombre de línies. Respecte 

dels altres dos processos no hi ha indicacions específiques respecte la facilitat d’ampliació en el 

futur.  
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Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 1,00 

Biofiltres airejats 0,00 

Llits airejats submergits 0,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 1,00 

 

Taula 52: Capacitat d’adaptació a nous requeriments 

 

G. Capacitat per a fer front a xocs de cabal i càrrega contaminant 

 

Els processos amb biodiscs tenen una elevada estabilitat en front a variacions de caudal i càrrega. 

Pel fa a la resta de processos, no hi ha cap indicació específica sobre aquests aspecte.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 1,00 

Biofiltres airejats 0,50 

Llits airejats submergits 0,50 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,00 

 

Taula 53: Capacitat per a fer front a xocs de cabal i càrrega contaminant 

 

H. Estabilitat respecte a la temperatura 

 

Els processos biològics són sensibles a la temperatura. Especialment poden perdre rendiment en 

el cas que les temperatures siguin reduïdes. En aquest sentit, donat que tots són processos 

biològics, caldrà tenir-ho present independentment de la opció que s’esculli.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,50 

Biofiltres airejats 0,50 

Llits airejats submergits 0,50 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,50 

 

Taula 54: Estabilitat respecte a la temperatura 
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I. Dificultats tècniques en el muntatge i en el manteniment  

 

Els tractaments amb biodisc tenen un muntatge complicat. Pel que fa als tractaments amb biofiltres 

airejats i als tractaments llits airejats submergits, cal destacar que el seu muntatge i el seu 

manteniment són simples. Finalment, els processos d’aeració perllongada poden tenir uns costs de 

manteniment més elevats que altres processos, però el seu muntatge no es especialment 

complicat.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,00 

Biofiltres airejats 1,00 

Llits airejats submergits 1,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,50 

 

Taula 55: Dificultats tècniques en el muntatge i en el manteniment 

 

J. Estabilització dels fangs 

 

En el cas de realitzar un tractament amb aeració perllongada, els fangs surten completament 

estabilitzats del reactor biològic. En els altres tractaments no és així.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,00 

Biofiltres airejats 0,00 

Llits airejats submergits 0,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 1,00 

 

Taula 56: Estabilització dels fangs 

 

K. Possibilitats de sofrir bulking 

 

Els processos de biofiltres airejats són un conjunt de una sola etapa, sense decantació secundària i 

tenen un funcionament que no està sotmès al risc de bulking. La resta de tractaments si poden 

sofrir bulking.  
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Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,00 

Biofiltres airejats 1,00 

Llits airejats submergits 0,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,00 

 

Taula 57: Possibilitats de sofrir bulking 

 

L. Control de la biomassa present 

 

Els processos biopel·lícula tenen l’inconvenient de tenir un escàs control sobre la biomassa 

present. Això pot ocasionar incidències o problemes de rendiments més baixos.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,00 

Biofiltres airejats 0,00 

Llits airejats submergits 0,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 1,00 

 

Taula 58: Control de la biomassa present 

 

M. Impacte visual 

 

Els tractaments convencional en general necessiten poca superfície i, per tant, en general tindran 

un reduït impacte visual. En el cas dels processos amb biodiscs, s’ha trobat dades bibliogràfiques 

que indiquen es necessita una superfície d’entre 0,1 i 0,3 m
2
 per habitant equivalent. Igualment, la 

mateixa font ens indica per a un procés de fangs activats amb aeració perllongada també es 

necessiten entorn de 0,1 i 0,3 m
2
 per habitant equivalent. Per altra banda, uns dels avantatges dels 

processos mitjançant llits airejats submergits és que requereixen poca superfície i tenen un impacte 

visual baix. Finalment, els biofiltre airejats tenen l’avantatge de ser una obra molt compacta que 

permet una capacitat de depuració de forma intensiva.  
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Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,75 

Biofiltres airejats 1,00 

Llits airejats submergits 1,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,75 

 

Taula 59: Impacte visual 

 

N. Males olors 

 

Els llits airejats submergits tenen l’avantatge de produir menys olors que altres tipus de processos. 

Igualment, els processos amb biofiltres tenen una elevada eficàcia en l’eliminació d’olors. En les 

processos biodiscs caldrà revisar de forma sistemàtica que els olors de tipus sèptic i d’humitat, 

d’entre altres. Així mateix, en el cas dels fangs activats no s’haurien de produir olors, però degut a 

factors com, per exemple, la formació d’escuma blanca o la fermentació de flotants es podrien 

donar males olors.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,75 

Biofiltres airejats 1,00 

Llits airejats submergits 1,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,75 

 

Taula 60: Impacte visual 

 

O. Sorolls 

 

Tants el processos de biodiscs com els de llits airejats submergits tenen l’avantatge de ser 

processos amb una baixa producció de sorolls. En canvi, no s’especifica aquest avantatge respecte 

dels processos mitjançant biofiltres. Finalment, els fangs activats d’aeració perllongada poden 

produir sorolls deguts a, per exemple, el moviment de les turbines o de l’aire. 
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Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 1,00 

Biofiltres airejats 0,75 

Llits airejats submergits 1,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,75 

 

Taula 61: Sorolls 

 

P. Cost econòmic 

 

El cost de muntatge de un tractament per biodiscs és molt elevat, podent estar al voltant dels 170 – 

180 €/hab.eq. Cal destacar també que el cost és quasi lineal respecte al cabal tractat (no hi ha 

factor d’escala). Per altra banda, els seus costs de manteniment són baixos.  

 

Pel que fa als biofiltres airejats, tant el cost de muntatge com de manteniment és reduït. Igualment, 

els llits airejats submergits també tenen costs de muntatge i manteniment baixos.  

 

Finalment, el cost de muntatge dels fangs activats de baixa càrrega no és especialment elevat. El 

cost d’explotació si que és elevat, però principalment degut a un consum d’energia superior als 

altres tractaments. Així doncs, degut a ja s’ha tingut en compte aquest alt consum d’energia en un 

altre criteri, no es voldrà tenir en compte ara un altre cop.  

 

Tipus de tractament Factor unitari 

Biodisc 0,50 

Biofiltres airejats 1,00 

Llits airejats submergits 1,00 

Fangs activats d’aeració perllongada 0,75 

 

Taula 62: Cost econòmic 
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Elecció de l’alternativa 

 

A la Taula 63 es poden observar els resultats obtinguts per a cada alternativa de tractament.  
 

 

Taula 63: Resultats de l’anàlisi multicriteri sobre les alternatives de tractament 

 

Així, es decideix optar per un tractament de aeració perllongada (fangs activats de baixa càrrega).  

 

 

 

 

 

 Indicador Biodiscs 
Biofiltres 

airejats 

Llits airejats 

submergits 

Fangs activats 

(baixa càrrega) 

Ambientals 

Consum energètic 7,1 2,0 4,6 1,2 

Producció de fangs 2,9 3,0 7,1 1,5 

Eliminació contaminants primaris 4,3 5,7 5,0 6,4 

Eliminació nitrogen 7,1 0,0 3,6 7,1 

Eliminació fòsfor 0,0 0,0 0,0 7,1 

Tècnics 

Capacitat d’adaptació a nous 

requeriments  4,1 0,0 0,0 4,1 

Capacitat per a fer front a xocs de 

cabal i càrrega contaminant 4,1 2,0 2,0 0,0 

Estabilitat a la temperatura 2,0 2,0 2,0 2,0 

Dificultats tècniques del muntatge 

i del manteniment 0,0 4,1 4,1 2,0 

Estabilització dels fangs 0,0 0,0 0,0 4,1 

Bulking 0,0 4,1 0,0 0,0 

Control de la biomassa present 0,0 0,0 0,0 4,1 

Socials 

Impacte visual 5,4 7,1 7,1 5,4 

Males olors 5,4 7,1 7,1 5,4 

Soroll 7,1 5,4 7,1 5,4 

Econòmics 
Costs constructius, d’explotació i 

de manteniment 7,1 14,3 14,3 10,7 

Total   57,6 58,9 67,2 70,5 
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3. Regulació del cabal  

 

 

3.1. Plantejament de les possibles solucions  

 

La regulació té l’objectiu de controlar les variacions de cabal que hi ha en una depuradora.   

 

Hi ha dues possibles unitats que es poden utilitzar pel procés de regulació:  

‒ Sobreeixidor d’aigua 

‒ Tanc de tempestes 

 

A continuació s’entra més en detall en cadascuna d’aquestes unitats.  

 

3.1.1. Sobreeixidor d’aigua 

 

La seva missió és evacuar l’excedent d’aigua per sobre del caudal màxim per al que s’ha 

dimensionat la EDAR. Aquesta aigua es recolliria en un dipòsit i posteriorment es reintroduiria un 

altre cop a la EDAR.  

 

En el cas que hi hagi una xarxa unitària per a aigües residuals i aigües de pluja, aquest 

sobreeixidor adquirirà un paper especialment important. Cal dir també que s’ha comprovat que 

l’aigua de pluja també té nivells de contaminació i que pot ser adient depurar-la. Així, en els primers 

10-15 minuts de pluja s’ha vist que té una contaminació equivalent a l’aigua residual mitja i a partir 

dels 20-30 minuts té una contaminació equivalent a l’aigua residual diluïda.  

 

3.1.2. Tanc de tempestes 

 

Consisteix en la construcció d’unes balses en paral·lel o en derivació que recullen aigua. Així, en 

moment de pujades de cabal, tindria la funció d’emmagatzemar l’aigua per a que sigui tractada 

posteriorment (en moment amb cabals més baixos). Igualment, pel cas de depuradores urbanes 

que tenen xarxes residuals unitàries, solen tenir la funció de recollir els primers volums d’aigua, que 

són els que estan més contaminats. Així, es podran tractar aquests volums posteriorment i 

barrejats amb altra aigua i, d’aquesta forma, es podrà diluir la seva càrrega de contaminants.  

 

Addicionalment a un tanc de tempesta, també es pot construir un sobreeixidor d’aigua.  
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3.2. Raonament de la solució adoptada 

 

Tenint en compte que les dimensions de la nostra EDAR seran reduïdes i amb la intenció de reduir 

costs, es decideix no construir un tanc de tempestes. No obstant això, degut a que la xarxa residual 

és unitària i per tal de protegir el procés de possibles augments de cabal, es decideix que sí que es 

construirà un sobreeixidor d’aigües.  

 

 

 

4. Desbast 

 

 

4.1. Plantejament de les possibles solucions 

 

Mitjançant el desbast es busca la separació dels sòlids de volum elevat, ja que aquests podrien 

ocasionar la obstrucció de les canonades i altres conduccions i problemes a les unitats posteriors.  

 

Hi ha quatre possibles unitats que es poden utilitzar pel procés de desarenat:  

‒ Pous de gruixos 

‒ Reixes de desbast 

‒ Tamisos  

‒ Dilaceradors 

 

A continuació s’entra més en detall en cadascuna d’aquestes unitats.  

 

4.1.1. Pous de gruixos 

 

Aquests consisteixen en un fossa o pou construït a la solera de la cambra de bombeig i abans que 

els equips. L’objectiu és una part de les arenes i altres objectes d’alta densitat quedin retinguts. 

Així, aquest procés es basa en la diferència de densitat que hi ha entre el sòlid a separar i l’aigua, 

el que farà que el sòlid a separar caigui al pou en un temps mínim.  

 

Cal dir que la instal·lació d’aquests pous no està generalitzada.  

 

4.1.2. Reixes de desbast  

 

Les reixes són un conjunt de barres metàl·liques de secció regular, paral·leles i de separació 

uniforme entre elles. Aquestes barres estan situades en un canal de formigó i en posició 
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transversal al flux d’aigua. Així, l’aigua residual passa a través d’aquestes barres i queden retinguts 

els materials que tenen un gruix superior a la separació entre les barres. Cal dir també que les 

barres de la reixa es troben fixades en un marc, que dona rigidesa al sistema. 

 

Les reixes es poden classificar en tres grups segons la separació entre les seves barres:  

‒ Reixes de gruix: separació de més de 50mm 

‒ Reixes de materials mitjans: separació entre 15mm i 50mm 

‒ Reixes de fins: separació entre 8mm i 12mm 

 

Per altra banda, caldrà diferenciar entre dos tipus de reixes segons el seu procediment de neteja:  

 

(a) Reixes de neteja manual: Es basen en la neteja manual de les reixes mitjançant un rasclet de 

pues. Cal tenir una atenció freqüent a la instal·lació per tal d’evitar acumulació de materials a 

les reixes, que podrien arribar a produir problemes de desbordament de l’aigua residual. Per tal 

de facilitar el treball de neteja, l’angle de la reixa amb la solera sol estar entre els 45º i els 60º. 

Normalment els residus es depositen en un contenidor amb perforacions en el fons per al seu 

escorriment. Els contenidors solen ser els normalitzats municipals amb la finalitat de que siguin 

recollits pels vehicles de neteja i transportats al vertader.   

 

(b) Reixes de neteja automàtica: Aquestes reixes necessiten menor atenció que les anteriors, 

encara que caldrà tenir cura de tenir-les ben ajustades. La neteja es duu a terme mitjançant 

uns rasclets que s’enclasten en les barres i es mouen al llarg d’elles. Aquests rasclets estan 

connectats a un braç basculant o cable d’arrossegament (també altres possibles opcions 

segons el fabricant). La velocitat de desplaçament sol ser d’entre 2 i 5 metres/minut i el 

espessor del rasclet varia entre 10 y 20 mm. Així, aquests rasclet automàtic actua de forma 

discontínua (amb un temporitzador) i l’angle de la reixa amb la solera sol estar entre els 75º i 

els 85º. En aquest cas, les escombraries son dipositades en una cinta transportadora que les 

envia al contenir (també sol ser normalitzat municipal).   

 

Finalment, cal destacar que la instal·lació de reixes de desbast es imprescindible per al correcte 

funcionament del procés de depuració.  

 

4.1.3. Tamisos  

 

Els tamisos, igual que les reixes, s’utilitzen per a l’eliminació de sòlids en suspensió de gran mida. 

Consisteixen en fer passar l’aigua a través d’una placa perforada amb ranures de entre 1,0 mm a 

3,0 mm o bé per una malla d’acer inoxidable de separació entre 0,5 mm i 2 mm.  

 

La capacitat d’eliminació d’aquests tamisos és molt superior a la de les reixes de desbast. 

Igualment, són més costoses que les reixes de desbast i això fa que normalment no s’utilitzin per al 

tractament d’aigües residuals. No obstant això, sí són aconsellables per al tractament d’aigües 
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residuals industrials i especialment per a aquelles que tenen activitats que emeten partícules de 

mida en torn del 1mm o superior.   

 

4.1.4. Trituradors o dilaceradors  

 

Els trituradors són unitats que es construeixen en el canal que permeten el pas d’aigua residual i 

que trosseja els gruixos presents en aquesta aigua. Així, aquests gruixos son trossejats fins a una 

mida tal que l’aigua els pugui arrossegar i que no causin problemes al la resta de la planta 

depuradora.  

 

Aquests processos no eliminen les escombraries de les aigües residuals, sinó que només les 

redueixen de mida per tal de que siguin eliminades més endavant. Així, aquest procediment 

comporta un augment dels sòlids en suspensió i de la DBO (aquesta només quan el sòlid contingui 

matèria orgànica biodegradable). En conseqüència, les unitats posteriors hauran de treballar extra. 

Com a aspecte positiu, destacar que no hi ha acumulació de escombraries a la planta depuradora.  

 

Les característiques mencionades anteriorment fan que no sigui recomanable per a la depuració 

d’aigües residuals urbanes.  

 

 

4.2. Raonament de la solució adoptada 

 

Tal com s’ha vist prèviament hi ha quatre possibles unitats per tal d’aconseguir els objectius que es 

volen en aquesta primera fase. Per un costat, es considera que el pous de gruixos són menys 

eficients que altres solucions. Per altra banda, els tamisos són més adequats per a les aigües 

residuals industrials, el que fa que també els desestimem. Igualment, el trituradors tampoc són 

recomanables per a les aigües residuals urbanes.  

 

Així doncs, s’escull utilitzar reixes de desbast. Es considera optar per les reixes de neteja 

automàtica. La idea és que encara que pot ser una inversió superior al inici, a la llarga necessita 

menys atenció i això farà estalviar costos. Es considera que els fabricants d’aquestes màquines 

automàtiques ja tenen suficient experiència per a fer-les eficients i rendibles.  
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5. Desarenat 

 

 

5.1. Plantejament de les possibles solucions 

 

Aquest procés consisteix en la separació d’aquells sòlids en suspensió de densitat elevada 

(compostos inorgànics) d’aquells matèria en suspensió de baixa densitat (d’origen orgànic). Les 

partícules que s’eliminarien serien les de naturalesa inorgànica, amb l’objectiu de protegir les 

instal·lacions posteriors.   

 

El desarenat s’utilitza en totes les depuradores d’aigües residuals urbanes. En canvi, en el sector 

industrial s’utilitzen altres mètodes, que són l’objectiu del present projecte.  

 

Hi ha quatre possibles unitats que es poden utilitzar pel procés de desarenat:  

‒ Desarenadors de flux horitzontal 

‒ Desarenadors de secció quadrada 

‒ Desarenadors airejats  

‒ Altres unitats equivalents 

 

A continuació s’entra més en detall en cadascuna d’aquestes unitats.  

 

5.1.1. Desarenadors de flux horitzontal  

 

Els més simple consisteixen en fer passar l’aigua residual a través d’un canal. Aquest canal té unes 

dimensions adequades per a la seva funció i cal que l’aigua circuli a una velocitat propera als 0,3 

metres/segon. 

 

Aquesta velocitat fa que es decantin les arenes al fons del canal mentre que la matèria orgànica es 

manté en suspensió.  

 

Cal destacar que els seus rendiments poden ser baixos i que hi ha el problema que cal fer que un 

caudal amb velocitat variant tingui una velocitat fixa propera als 0,3 metres/segon.  

 

En aquest procediment, l’arena se sol retirar de forma manual i té unes concentracions de matèria 

orgànica considerables.  
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5.1.2. Desarenadors de secció quadrada 

 

Consisteix en fer passar l’aigua a través d’un tanc de secció quadrada, on té lloc la separació de 

les arenes per decantació. Els sòlids dipositats en el fons del equip són arrastrats mitjançant un 

mecanisme giratori fins a un lloc al costat del tanc. D’allà són extrets fins a la superfície a través 

d’una rampa mitjançant un mecanisme de vaivé amb un rasclet o cargol helicoïdal. Quan les 

arenes separades passen per la rampa, aquesta s’agita i d’aquesta manera els sòlids orgànics que 

es podrien haver dipositat a l’arena són separats.  

 

Aquests procediments s’utilitza molt poc perquè comporta problemes mecànics i de abrasió.  

 

5.1.3. Desarenadors airejats  

 

Consisteixen en fer passar l’aigua a través d’una geometria específica (veure Figura 26) i amb uns 

difusors que fan passar l’aigua amb un moviment de tipus helicoïdal.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Desarenador airejat 

 

La velocitat de gir vindrà determinada per la quantitat d’aire injectat a través dels difusors. A major 

quantitat d’aire, major velocitat de gir, de tal forma que es pot establir la velocitat adequada actuant 

sobre la quantitat d’aire injectat.  

 

Així, les partícules, quan estan a prop de la zona inferior (zona de recollida de les arenes) es veuen 

sotmeses a dues forces en direccions oposades. Per un costat, la força de la gravetat fa que 

caiguin perquè la seva densitat es superior a la densitat de l’aigua. Per altra banda, hi ha una força 

d’ascensió deguda al gir de la massa d’aigua.  
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Variant l’aire que s’injecta es podrà fer variar la força d’ascensió i d’aquesta manera determinar a 

partir de quin tipus de densitat les partícules es dipositen.  

 

En aquests equips normalment les arenes s’extrauen mitjançant una bomba que està instal·lada en 

un pont que es desplaça pels murs longitudinals del separador. L’arena extreta normalment s’envia 

a un classificador d’arenes, per a reduir la matèria orgànica  a un mínim.  

 

5.1.4. Altres unitats equivalents 

 

Tal com s’ha mencionat prèviament, els desarenadors tenen l’objectiu d’eliminar partícules amb 

mida superior a 0,15 – 0,20 mm. Així doncs, es poden trobar unitats com, per exemple, tamisos de 

llum de pas molt reduïda que ens permetin eliminar aquestes partícules.  

 

 

5.2. Raonament de la solució adoptada 

 

En primer lloc, dir que els desarenadors de secció quadrada no es consideren la millor opció 

perquè poden comportar problemes mecànics i d’abrasió.  

 

Per altra banda, es considera que els desarenadors airejats tenen avantatges considerables 

respecte del dels desarenadors de flux horitzontal. Així, els segons normalment necessiten que 

l’arena es retiri de forma manual, el suposarà un increment dels costos d’explotació. Així, tal com 

s’havia considerat en el cas de les reixes automàtiques, es considera que s’està en un moment en 

el que els equips més automatitzats estan suficientment avançats com per ser rendibles. Igualment, 

els desarenadors airejats aconsegueixen millors resultats que el desarenadors de flux horitzontals 

(les arenes d’aquests últims poden tenir concentracions de matèria orgànica considerable).  

 

Un cop descartats el desarenadors de secció quadrada i els desarenadors de flux horitzontals, 

s’haurà de decidir entre els desarenadors airejats o utilitzar una unitat equivalent. Tenint en compte 

que la nostra EDAR serà de dimensions reduïdes, es considera que construir una desarenador 

airejat no serà l’opció més òptima. Així doncs, es decideix optar per a una unitat equivalent a un 

desarenador, concretament un tamís amb llum de pas molt fina.  
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6. Separació de greixos i olis  

 

 

Dins del grup de contaminants denominats greixos i olis s’inclouen diversos orígens: animal, 

vegetal i mineral. Són compostos líquids, insolubles en l’aigua i de densitat menor que aquesta.  

 

Generalment, aquest tipus de procediment no s’utilitza en depuradores d’aigües residuals urbanes. 

El motiu és que aquest tipus de contaminants es troben en concentracions reduïdes que no 

justifiquen les construccions d’aquestes unitats. Així, en les depuradores urbanes es busca eliminar 

aquests contaminants en els desarenadors airejats o en els processos biològics posteriors. 

 

Així doncs, aquests procediments no seran estudi d’aquest projecte. 

 

 

 

7. Decantació  

 

 

7.1. Plantejament de les possibles solucions 

 

Es un procés físic mitjançant el qual es busca l’eliminació dels sòlids en suspensió per diferencia 

de densitat, de tal forma que aquelles partícules amb major densitat que l’aigua són separades per 

l’acció de la gravetat. Mitjançant aquest procés s’obté una aigua clara (encara amb contaminants 

orgànics) en la superfície i uns sòlids en forma de fangs al fons.  

 

Hi ha tres tipus d’equips que es poden utilitzar per a aquest procés:  

 Decantadors rectangulars 

 Decantadors circulars 

 Lamel·les  

 

A continuació s’entra més en detall en cadascuna d’aquestes unitats.  

 

7.1.1. Decantadors rectangulars  

 

Consisteixen en unes balses rectangulars on entra l’aigua per un dels extrems i surt per l’oposat, 

sent el flux paral·lel a la dimensió més llarga. Els fangs dipositats en el fons del equip són 

arrossegats fins als extrems per un sistema de rasclets o per un sistema de ponts mòbils. Aquests 
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fangs són dipositats en un canal transversal i posteriorment eliminats mitjançant una bomba, 

canonada de purga...  

 

El principal avantatge d’aquest tipus d’equips de decantació és la facilitat que tenen per acoblar-se 

en el cas de necessitar la construcció de varies unitats. Així, són especialment interessats en el cas 

que el terreny és escàs o que té un preu molt elevat.  

 

7.1.2. Decantadors circulars  

 

Consisteixen en una balsa normalment construïda amb formigó i amb alimentació per la part 

central. En aquesta part central hi ha una campana que dissipa la energia cinètica amb que en 

l’aigua en l’equip i la distribució del flux en totes les direccions. La sortida de l’aigua clarificada es 

duu a terme a través d’un vertader perifèric. De forma radial i pivotant sobre la columna central, 

s’instal·la un pont giratori amb el mecanisme de tracció sobre el mur exterior. El pont es recolza a 

aquest mur amb unes rodes. Penjant d’aquest pont radial es troben els rasclets d’escombrat que 

desplacen els fangs fins a un pou central. Des d’aquest pou són purgats al exterior. Del pont també 

penja una placa superficial d’escombrat que arrossega els possibles flotants i espumes fins a una 

tremuja de purgat.  

 

Aquests tipus de decantadors són utilitzats habitualment tant en depuradores urbanes com 

industrials.  

 

7.1.3. Decantadors de lamel·les  

 

Aquestes unitats consisteixen en una balsa de tipus rectangular equipada amb uns paquets de 

plaques paral·leles (separades entre 2cm i 5cm) o bé un conjunt de tubs en forma de panell, 

formant un angle amb l’horitzontal d’entre 45º i 60º.  

 

Es fa passar l’aigua a través dels paquets de plaques paral·lels en règim de flux laminar i a una 

velocitat tal, que els sòlids presents a l’aigua decantin sobre les plaques. A continuació, aquests 

sòlids es rellisquen sobre les plaques i arriben a la zona de retirada dels fangs.  

 

Un dels avantatges que presenten aquest tipus de equips és que la distància a recórrer pels sòlids 

és considerablement menor a la d’altres tipus de decantadors. Igualment,  la superfície de 

decantació d’un separador d’aquest tipus es la suma de les projeccions en el pla horitzontal de les 

plaques instal·lades. Tot això fa que aquests equips siguin molt més compactes i tinguin unes 

necessitats de superfície considerablement menors que els decantadors rectangulars i circulars. 

Per altra banda, destacar com a aspecte negatiu es s’embruten molt i que cal una neteja periòdica.   
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7.2. Raonament de la solució adoptada 

 

Els decantadors rectangulars i els decantadors de lamel·les són especialment interessants quan hi 

ha espai escàs o l’obtenció del mateix té preus elevats. En aquest cas, hi ha espai suficient i els 

seus preus d’expropiació és prou baix. Així doncs, s’opta per a la construcció d’un decantador 

circular.  

 

 

 

8. Flotació  

 

 

Mitjançant aquests equips es busca l’eliminació de sòlids en suspensió amb densitat igual o inferior 

a l’aigua i/o l’eliminació de greixos i olis.  

 

Aquests equips s’utilitzen en plantes depuradores industrials i no pas en plantes depuradores 

urbanes. Així doncs, no seran objecte d’estudi en aquest projecte, tot i que es positiu ser 

conscients que existeixen per si algun motiu extraordinari recomanés la seva instal·lació.  
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1. Unitat de desbast 

 

 

Tal com s’exposa a l’Annex 13: Alternatives per al tractament, el procés comptarà amb reixes de 

desbast. Aquestes reixes seran de neteja manual i el canal tindrà una forma rectangular.  

 

 

1.1. Bases de disseny 

 

1.1.1. Cabal màxim (QPH,des) 

 

En primer lloc, caldrà determinar el cabal màxim. Per a dimensionar les unitats de desbast es 

recomana utilitzar un cabal màxim igual a cinc cops el cabal mitjà (Metcalf-Eddy, 2004). Així, 

s’agafarà el màxim entre aquesta recomanació el cabal punta horari calculat en l’Annex 2: Càlcul 

del cabal. S’obté que:  

 

            

 

Per tant, s’utilitzarà com a cabal màxim el cabal mitjà horari multiplicat per cinc.  

 

1.1.2. Angles d’inclinació de la reixa (αdes) 

 

Degut a que el sistema de neteja és de tipus manual, es recomana l’angle entre la reixa i la vertical 

estigui pròxim als 45-60º (J.A. Sainz Sastre, 2007). Es decideix agafar un valor de 60º.  

 

1.1.3. Velocitat de pas de l’aigua a través de la reixa (vreixa) 

 

Per altra banda, un dels factors més determinants serà la velocitat de pas de l’aigua a través de la 

reixa. Així, un velocitat massa elevada donarà lloc a una menor retenció de sòlids degut a les 

turbulències generades. Igualment, una velocitat massa lenta portarà problemes de decantació 

d’arenes i altres sòlids d’alta densitat en el canal.  

 

La velocitat de pas a través de la reixa hauria d’estar entre els 0,8-1,0 m/s quan hi ha un 30% de 

colmatació (J.A. Sainz Sastre, 2007). Per altra banda, Metcalf-Eddy (2004) recomana que la 

velocitat estigui entre 0,6-1,2 m/s.  

 

Per al present projecte, s’optarà per agafar un valor situat a la part inferior del rang, ja que s’estarà 

treballant amb cabals baixos. Així doncs, es decideix dimensionar per a que la velocitat de pas de 

l’aigua a través de la reixa sigui de 0,6 m/s.  
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1.1.4. Velocitat de l’aigua en el canal d’aproximació (vcanal) 

 

En relació a la velocitat d’aigua en el canal d’aproximació (Va), generalment s’utilitza un valor 

d’entre 0,4-0,5 m/s (J.A. Sainz Sastre, 2007). Igualment, es recomana que el valor sempre sigui 

major a 0,3 m/s per tal d’evitar que hi hagi decantacions d’arenes (J.A. Sainz Sastre, 2007). En el 

nostre cas estem dimensionant per el cas del cabal màxim. Metcalf-Eddy (2004) recomana, per a 

reixes de desbast de neteja manual, velocitats en el canal d’aproximació d’entre 0,3-0,6 m/s. Degut 

a que estem treballant amb cabals baixos, s’agafarà el valor més baix d’aquest rang, és a dir, es 

dimensionarà per a una velocitat de l’aigua en el canal d’aproximació de 0,3 m/s.  

 

1.1.5. Separació entre les barres de la reixa (Edes) 

 

Pel que fa a les reixes, tal com ja s’havia vist prèviament hi ha tres grups segons la separació entre 

les seves barres:   

‒ Reixes de gruix: separació de més de 50 mm 

‒ Reixes de materials mitjans: separació entre 15 mm i 50 mm 

‒ Reixes de fins: separació entre 8 mm i 12 mm 

 

Hi ha ocasions en que, per a aigües residuals urbanes, s’utilitzen dues reixes: una de materials 

mitjans seguida de una de materials fins. En cas d’utilitzar només una reixa, generalment s’utilitza 

una reixa de materials mitjans o de fins. En aquest cas, s’optarà per a posar una sola reixa amb 

separació entre barres de 15 mm.  

 

1.1.6. Espessor de les barres de la reixa (edes) 

 

L’espessor de les barres s’haurà de seleccionar segons la separació entre les barres que s’hagi 

escollit. Tenint en compte això, es considera que un espessor raonable és 5 mm.  

 

1.1.7. Coeficient de colmatació (Cdes) 

 

Es recomana agafar un valor de 0,7 (CEDEX, 2009) 
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1.1.8. Taula amb els paràmetres de disseny 

 

A continuació s’inclou una taula amb els dels paràmetres de disseny a considerar:  

 

Paràmetre Valor 

Cabal màxim (QPH,des) 132,2 m3/h 

Angle d’inclinació de la reixa (αdes) 60 º 

Velocitat de pas de l’aigua a través de la reixa 

(vreixa) 0,6 m/s 

Velocitat de l’aigua en el canal d’aproximació (vcanal) 0,3 m/s 

Separació entre les barres de la reixa (Edes) 15 mm 

Espessor de les barres de la reixa (edes) 5 mm 

Coeficient de colmatació (Cdes) 0,7   

 

Taula 64: Paràmetres de disseny de la reixa de desbast 

 

1.2. Formules emprades  

 

1.2.1. Superfície (Sdes) 

 

J.A. Sainz Sastre (2007) ens recomana la següent formula per a obtenir la superfície (S): 

 

      
       
      

  
           

    
  

 

    
 

 

Aquesta superfície correspondria a una reixa situada verticalment a la solera del canal. 

 

1.2.2. Superfície mullada (Sm,des) 

 

S’obtindrà tenint en compte l’angle d’inclinació de la reixa:  

 

        
    

          
 

 

1.2.3. Pèrdua de càrrega (Hdes) 

 

Es podrà obtenir la pèrdua de càrrega (H) mitjançant la següent equació (J.A. Sainz Sastre, 2007):  
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1.2.4. Sòlids retinguts (Fdes) 

 

A la Taula 65 es pot observar les relacions que hi ha entre la separació entre les barres i el volum 

de sòlids retinguts (Metcalf-Eddy, 2004).  

 

Separació entre barres (mm) Volum de sòlids retinguts (l/hab·any) 

< 40 2 – 5 

20 – 40 5 – 10  

2 – 20 10 – 25  

 

Taula 65: Volum de sòlids retinguts segons la separació entre barres 

 

Tenint en compte la separació entre barres escollida (20 mm), es considerarà que el volum de 

sòlids retinguts és de 10 l/hab·any.  

 

 

1.3. Resultats obtinguts 

 

A la Taula 66 s’inclouen els resultats obtinguts:  

 

Paràmetre Valor 

Superfície (Sdes) 1166,0 cm2 

Superfície mullada (Sm,des) 1346,4 cm2 

Pèrdua de càrrega (Hdes) 2,0 cm 

Sòlids retinguts (Fdes) 28,0 m3 

 

Taula 66: Valors de dimensionament de la reixa de desbast 

 

En cas de voler fer la secció del canal amb forma quadrangular, l’altura i l’amplada haurien de ser 

de 34,2 cm. Es decideix fer un canal de 40 x 40 cm i, d’aquesta manera, s’assegurarà que l’aigua 

no vessa en cap moment.   
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2. Sobreeixidors 

 

 

Tal com s’exposa a l’Annex 13: Alternatives per al tractament, es construiran dos sobreeixidors. El 

primer servirà per a evacuar l’excés d’aigües previ al pretractament. El segon tindrà l’objectiu 

d’evacuar l’excés d’aigües abans del reactor. Cada sobreeixidor tindrà dos compartiments: un amb 

l’aigua que entra i un altre on caurà, si és el cas, l’aigua en excés.  

 

A la Taula 67 es poden veure les dimensions del primer sobreeixidor.  

 

Paràmetre Valor 

Altura del compartiment esquerre 2,00 m 

Longitud del compartiment esquerre 1,20 m 

Amplada del compartiment esquerre 0,75 m 

Altura del compartiment dret 2,50 m 

Longitud del compartiment dret 1,20 m 

Amplada del compartiment dret 0,75 m 

Altura de la paret intermèdia  1,70 m 

 

Taula 67: Dimensions del primer sobreeixidor 

 

Per altra banda, a la Taula 68 es poden veure les dimensions del segon sobreeixidor. 

 

Paràmetre Valor 

Altura del compartiment esquerre 3,80 m 

Longitud del compartiment esquerre 1,20 m 

Amplada del compartiment esquerre 0,75 m 

Altura del compartiment dret 1,30 m 

Longitud del compartiment dret 1,20 m 

Amplada del compartiment dret 0,75 m 

Altura de la paret intermèdia  1,00 m 

 

Taula 68: Dimensions del segon sobreeixidor 
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Es pot observar com l’únic que canvia entre els diferents compartiments són les seves altures. Per 

a obtenir un major detall, es recomana mirar el plànols del projecte.  

 

 

 

3. Arqueta amb bombes d’aigua 

 

 

Es disposarà d’una arqueta amb tres bombes d’aigua, dues operatives i una de reserva. Les 

dimensions d’aquesta arqueta es poden veure a la Taula 69.  

 

Paràmetre Valor 

Altura del pou de bombament 3,00 m 

Longitud del pou de bombament 3,00 m 

Amplada del pou de bombament 1,50 m 

 

Taula 69: Dimensions de l’arqueta amb les bombes d’aigua 

 

Aquesta unitat formarà part del pretractament i estarà situada posterior a la primera sala de control 

i prèvia a la unitat de desarenat. Per a obtenir un major detall, es recomana mirar el plànols del 

projecte. 

 

 

 

4. Edifici de control 

 

 

L’edifici de control serà de tipus prefabricat. Constarà amb una sala amb els bufadors, una sala 

amb el quadre elèctric i amb material d’oficina (incloent-hi una taula i cadira) i un petit bany.  

 

Per a obtenir un major detall, es recomana mirar el plànols del projecte. 
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5. Unitat de desarenat 

 

 

Tal com s’ha explicat a l’Annex 13: Alternatives per al tractament, es considera que la millor opció 

és utilitzar un tamís rotatiu de llum reduïda i, d’aquest forma eliminar les partícules de mida superior 

als 0,15-0,20 mm.  

 

S’ha escollit un tamís rotatiu de l’empresa Estruagua. Concretament el model Serie 2 RMS 610,96 

amb una llum de pas d’aigua de 0,15 mm. L’eliminació dels residus s’efectua mitjançant una 

rasqueta que rasca constantment el cilindre filtrant. Mitjançant un conducte de descàrrega aquests 

residus són portats i es recullen en un contenidor.  

 

A la Taula 70 es poden veure les característiques d’aquest tamís.  

 

Paràmetre Valor 

Model Serie 2 RMS 900.196 

Llum de pas 0,15 mm 

Cabal de pas 139 m
3
/h 

Diàmetre del cilindre 630 Mm 

Longitud del cilindre 1.970 Mm 

Potència del motor 0,55 kW 

Pes al buit 400 Kg 

Ample del bastidor 2.080 Mm 

Fons del bastidor 1.330 Mm 

Altura bastidor 1.000 Mm 

Brida d’entrada 350 Mm 

Brida de sortida 400 mm 

 

Taula 70: Característiques del tamís rotatiu 
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6. Reactor biològic (geometria i fangs en excés) 

 

 

Tal com s’exposa a l’Annex 13: Alternatives per al tractament, el reactor biològic serà de tipus 

fangs activats d’aeració perllongada (fangs activats de baixa càrrega).  

 

 

6.1. Definicions prèvies 

 

Abans de començar amb els càlculs de dimensionament, es descriuran els paràmetres més 

rellevants.  

 

6.1.1. Sòlids en suspensió en el licor barreja 

 

Els MLSS són els sòlids en suspensió en el licor barreja, és a dir, la concentració en ppm dels 

sòlids en suspensió presents en el reactor biològic. Per altra banda, els MLVSS són els sòlids en 

suspensió volàtils en el licor barreja. Aquest últims seran els que són volàtils (orgànics).  

 

A través del MLSS es fa el control de la concentració de biomassa del reactor. Cal dir que no tots 

els MLSS són biomassa, però que aquests dos paràmetres mantenen una relació pràcticament 

constant en cada instal·lació.  

 

6.1.2. Càrrega màssica  

 

La càrrega màssica és la relació entre l’alimentació per dia (matèria orgànica biodegradable) que 

entra en el reactor i la biomassa que es té en el sistema. Està representada pel quocient entre la 

quantitat de DBO que s’introdueix en el sistema per dia i la massa de microorganismes existents en 

el reactor. Les seves unitats són kg DBO / (d · Kg Biomassa).  

 

Tal com s’ha vist abans, donat la relació lineal que tenen la biomassa i els MLSS, freqüentment es 

trobarà la càrrega màssica relacionada amb els MLSS del sistema.  

 

6.1.3. Càrrega volumètrica  

 

La càrrega volumètrica és la relació entre els kg de DBO que s’introdueixen en el tanc d’aeració per 

dia i el volum del tanc d’aeració.  

 

Normalment el volum del reactor es calcularà a partir de la càrrega màssica. La càrrega 

volumètrica s’utilitzarà com a comprovació.  
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6.2. Bases de disseny 

 

6.2.1. Cabal mig horari en temps sec (QMH) 

 

A l’Annex 4: Estudi de la hidrologia i de la xarxa d’aigües s’ha calculat aquest valor.  

 

6.2.2. Concentració de sòlids en suspensió (M) 

 

La concentració de sòlids MLSS en un procés de fangs activats es pot establir en 4 mg/l (CEDEX, 

2009). 

 

6.2.3. Concentració de sòlids en suspensió de purga (Mr) 

 

La concentració de MLSS de purga es recomana que sigui superior a dos cops la concentració de 

MLSS al reactor (CEDEX, 2009). Així doncs, es decideix un valor de 8,5 mg/l.  

 

6.2.4. Càrrega màssica (Cm) 

 

Es pot considerar que hi ha la següent relació entre les diferents categories de fangs activats i la 

càrrega màssica (J.A. Sainz Sastre, 2007): 

 

Categoria de fangs activats Càrrega màssica (KgDBO/dia·KgMLSS) 

Alta càrrega > 0,50 

Mitja càrrega 0,20 – 0,50 

Baixa càrrega < 0,20 

 

Taula 71: Càrrega màssica segons categoria de fangs activats 

 

Igualment, R.S. Ramalho (2003) recomana un valor de 0,1 i el CEDEX (2009) recomana valors 

iguals o menors a 0,1. Així, per al present projecte es considerarà una càrrega màssica de 0,1.  

 

6.2.5. Càrrega volumètrica (Cv) 

 

J.A. Sainz Sastre (2007) considera la següent relació entre les diferents categories de fangs 

activats i la càrrega volumètrica:  
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Categoria de fangs activats Càrrega volumètrica (KgDBO/[dia·m
3
]) 

Alta càrrega > 1,50 

Mitja càrrega 0,60 – 1,50 

Baixa càrrega 0,35 – 0,60 

Molt baixa càrrega < 0,35 

 

Taula 72: Càrrega volumètrica segons categoria de fangs activats 

 

En aquest cas, R.S. Ramalho (2003) recomana agafar un valor de 0,4 KgDBO/(dia·m
3
).  

 

Cal dir que hi ha una relació entre la càrrega volumètrica, la càrrega màssica i la concentració de 

sòlids en suspensió. Així doncs, tenint en compte els valors de càrrega màssica i concentració de 

sòlids en suspensió escollits anteriorment, s’haurà d’agafar una càrrega volumètrica de 0,4 

KgDBO/(dia·m
3
). S’observa com aquest número té coherència amb les recomanacions de les 

diverses fonts.  

 

6.2.6. DBO5 d’entrada per litre (DBO5e·litre) 

 

A l’Annex 5: Estudi del contaminant s’ha calculat la quantitat de DBO5 d’entrada per litre.  

 

6.2.7. DBO5 d’entrada total en un dia (DBO5e·total) 

 

A l’Annex 5: Estudi del contaminant s’ha calculat la quantitat de DBO5 d’entrada per litre. Per altra 

banda, a l’Annex 6: Estudi de la població s’ha obtingut el nombre d’habitants equivalents. 

Igualment, a l’Annex 7: Estudi de les aigües i dels cabals s’ha estimat la dotació diària d’aigua per 

habitant.  

 

Amb les dades anterior es pot calcular la DBO5 d’entrada total en un dia.  

 

6.2.8. Substàncies sòlides a l’efluent (SSs) 

 

Es considerarà un valor de 30 mg/l (CEDEX, 2009). 

 

6.2.9. Temperatura màxima i mínima de l’aigua residual (Tmax  i Tmin) 

 

En primer lloc, mencionar que la EDAR s’està projectant en una zona de baixes temperatures (per 

a més detall l’Annex 3: Estudi del municipi).  

 

La temperatura de l’aigua residual normalment és més elevada que la temperatura de l’aire 

(temperatura de la zona). Això és principalment degut a que les calderes i altres elements de les 

cases escalfen l’aigua que prové del exterior.  
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A la Figura 27 es poden observar un exemple de com es pot esperar que variïn les temperatures 

de l’aigua residual en funció de l’època de l’any i de la temperatura de l’aire (Universidad de 

Salamanca, 2014): 

 

 
 

Figura 27: Temperatura de les aigües residuals segons temperatura de l’aire 

 

Aquesta figura s’aproxima al que podríem trobar per a la nostra població. Així doncs, es defineix la 

temperatura màxima de l’aigua residual en 20 ºC i la temperatura mínima de l’aigua residual en 5 

ºC. No obstant això, cal mencionar que s’hauria de realitzar assajos per tal de determinar aquestes 

temperatures amb més exactitud. Igualment, es podria optar per a incloure algun tipus d’unitat que 

escalfi la temperatura de l’aigua, en cas que cregués convenient.  

 

6.2.10. Factor d’eliminació de DBO5 (Km,max  i Km,min) 

 

A la Taula 73 es poden veure els valors del factor d’eliminació de DBO5 segons la temperatura de 

l’aigua residual (CEDEX, 2009).  

 

Km  (1/dies) Temperatura (º C) 

120 5 

180 10 

360 20 

720 30 

 

Taula 73: Factor d’eliminació de DBO5 segons la temperatura 
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Al Punt 6.2.9 d’aquest annex s’ha estimat la temperatura de l’aigua residual. Així doncs, la 

temperatura màxima és de 20 ºC i, per tant, s’agafarà un factor d’eliminació de 360 dies
-1

 (Km,max). 

Pel que fa a la temperatura mínima, tenint en compte que s’ha establert en 5 ºC, s’obté una factor 

d’eliminació de 120 dies
-1

 (Km,min).  

 

6.2.11. Rendiment necessari del reactor (Rre) 

 

A  l’Annex 4: Estudi de la hidrologia i de la xarxa d’aigües es determina que el DBO5 d’entrada és 

de 240 mg/l i el DBO5 de sortida té que ser inferior a 25 mg/l. Així doncs, es necessitarà que el 

reactor tingui un rendiment de ~90%.  

 

6.2.12. Altura del tanc (Htanc) 

 

Es considerarà un valor de 4 metres (CEDEX, 2009). 

 

6.2.13. Taula resum amb els paràmetres de disseny 

 

A continuació s’inclou una taula amb els dels paràmetres de disseny a considerar:  

 

Paràmetre Valor 

Cabal mig horari en temps sec (QM) 26,4 m3/h 

Concentració de sòlids en suspensió (M) 4,0 Kg/m3 

Concentració de sòlids en suspensió de purga 

(Mr) 8,5 Kg/m3 

Càrrega màssica (Cm) 0,1 KgDBO/(dia·KgMLSS) 

Càrrega volumètrica (Cv) 0,4 KgDBO/(dia·m3) 

DBO5 d’entrada total en un dia (DBO5e·total) 152,3 Kg/dia 

DBO5 d’entrada per litre (DBO5e·litre) 240 mg/l 

Substàncies sòlides a l’efluent (SSs) 30 mg/l 

Factor d’eliminació de DBO5 a Tmax (Km,max) 360   

Factor d’eliminació de DBO5 a Tmin (Km,min) 120   

Rendiment necessari del reactor (Rre) 0,9   

Altura del tanc (Htanc) 4,0 m 

 

Taula 74: Paràmetres per al disseny geomètric del reactor biològic 
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6.3. Definició dels paràmetres que cal calcular 

 

El tanc tindrà una forma circular.  

 

Així, un cop establertes les bases de disseny, caldrà determinar el volum del tanc. Igualment, es 

realitzaran una sèrie de comprovacions.  

 

 

6.4. Càlculs  

 

6.4.1. Volum del tanc del reactor (Volre) 

 

Per tal de calcular el volum del tanc es pot utilitzar la següent formula (CEDEX, 2009): 

 

       
           
    

 

 

6.4.2. Superfície del tanc del reactor (Sre) 

 

La superfície del tanc del reactor s’obté com:  

 

     
     
   

 

 

6.4.3. Temps de retenció hidràulica (Tre) 

 

Encara que no és un paràmetre necessari per al dimensionament geomètric, servirà per a tenir una 

millor comprensió del procés i com a comprovació. Es calcularà com:  

 

    
     
   

 

 

6.4.4. DBO5 soluble de l’aigua depurada (DBO5s1) 

 

Formarà part del DBO5 de sortida i pot obtenir mitjançant la següent equació (CEDEX, 2009): 
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6.4.5. DBO5 conseqüència dels SS del efluent (DBO5s2) 

 

Formarà part del DBO5 de sortida i pot obtenir mitjançant la següent equació (CEDEX, 2009): 

 

                     

 

6.4.6. DBO5 de sortida (DBO5s) 

 

Serà la suma dels dos paràmetres anteriors, és a dir, serà igual a (CEDEX, 2009):  

 

                      

 

6.4.7. Fangs en excés (Fre) 

 

Els fangs en excés es poden obtenir amb la següent equació (CEDEX, 2009):  

 

           
                      

 

6.4.8. Percentatge de recirculació (Perrecirculació) 

 

La següent expressió ens indicarà el percentatge de recirculació:  

 

                 
 

    
 

 

6.4.9. Cabal de recirculació (Qrecirculació) 

 

El cabal de recirculació s’obtindrà com:  
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6.5. Resultats obtinguts 

 

A la Taula 75 s’inclouen els resultats obtinguts:  

 

Paràmetre Valor 

Volum del tanc del reactor (Volre) 380,8 m3 

Superfície del tanc del reactor (Sre) 95,2 m2 

Temps de retenció hidràulica (Tre) 14,4 h 

DBO5 soluble de l’aigua depurada a Tmax (DBO5s1,max) 1,1 mg/l 

DBO5 soluble de l’aigua depurada a Tmin (DBO5s1,min) 3,3 mg/l 

DBO5 conseqüència dels SS del efluent (DBO5s2) 7,6 mg/l 

DBO5 de sortida a Tmax (DBO5s,max) 8,7 mg/l 

DBO5 de sortida a Tmin (DBO5s,min) 10,9 mg/l 

Fangs en excés (Fre) 96,4 Kg/dia 

Percentatge de recirculació (Perrecirculació) 89%   

Cabal de recirculació (Qrecirculació) 23,5 m3/h 

 

Taula 75: Paràmetres de dimensionament del reactor biològic 

 

S’observa com s’ha definit la geometria del reactor biològic. Igualment, es pot veure com el DBO5 

de sortida és inferior a 25 mg/l.  

 

 

 

7. Reactor biològic (equips d’aeració) 

 

 

7.1. Bases de disseny 

 

7.1.1. Cabal mig horari en temps sec (QMH) 

 

A l’Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny s’ha calculat aquest valor.  

 

7.1.2. Cabal màxim horari en temps sec (QPH) 

 

A l’Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny s’ha calculat aquest valor.  
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7.1.3. Concentració de sòlids en suspensió (M) 

 

La concentració de sòlids MLSS en un procés de fangs activats es pot establir en 4.000 ppm 

(CEDEX, 2009). 

 

7.1.4. DBO5 d’entrada per litre (DBO5e·litre) 

 

A l’Annex 5: Càrregues contaminants s’ha calculat la quantitat de DBO5 d’entrada per litre.  

 

7.1.5. Rendiment del reactor (Rre) 

 

Aquest paràmetre s’ha estimat en el Punt 6.2.11. d’aquest annex.  

 

7.1.6. SS d’entrada (SSe·litre) 

 

A l’Annex 5: Càrregues contaminants s’ha calculat la quantitat de SS d’entrada per litre.  

 

7.1.7. Nitrogen d’entrada (Ne·litre) 

 

A l’Annex 5: Càrregues contaminants s’ha calculat la quantitat de nitrogen d’entrada.  

 

7.1.8. Càrrega màssica (CM) 

 

Aquest paràmetre s’ha estimat en el Punt 6.2.4. d’aquest annex.  

 

7.1.9. Volum del tanc (Volre) 

 

Aquest paràmetre s’ha estimat en el Punt 6.4.1. d’aquest annex.  

 

7.1.10. Coeficient de necessitat d’oxigen per a la síntesis de matèria orgànica dissolta (Ka) 

 

Per tal d’obtenir aquest valor, podem utilitzar la següent taula (CEDEX, 2009): 

 

CM a 

0,05 0,660 

0,10 0,652 

0,15 0,625 

0,20 0,590 

0,25 0,572 
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0,30 0,555 

0,40 0,530 

0,50 0,500 

 

Taula 76: Coeficient Ka segons la càrrega màssica 

 

7.1.11. Coeficient de respiració endògena (Kb) 

 

Per tal d’obtenir aquest valor, podem utilitzar la següent taula (CEDEX, 2009): 

 

CM Kre 

0,05 0,041 

0,10 0,067 

0,15 0,080 

0,20 0,092 

0,25 0,100 

0,30 0,109 

0,40 0,118 

0,50 0,123 

0,60 0,128 

0,70 0,131 

0,80 0,133 

1,00 0,136 

 

Taula 77: Coeficient Kb segons la càrrega màssica 

 

7.1.12. Factor punta per a les necessitats d’oxigen 

 

Seguint les indicacions del CEDEX (2009), el factor punta per a les necessitats d’oxigen es 

calcularà com:  

 

                    

 

KPO1 té en compte com els augments de cabal influiran en un augment de les necessitats d’oxigen. 

Així, es pot calcular com:  
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Per altra banda, KPO2 té en compte els augments de DBO5. CEDEX (2009) ens recomana agafar un 

valor de 1,5.  

 

7.1.13. Nitrogen orgànic insoluble (N1) 

 

Aquest nitrogen no es podrà desnitrificar. Seguint les indicacions de CEDEX (2009), el seu valor es 

considerarà del 10% del nitrogen d’entrada (Ne·litre).  

 

7.1.14. Nitrogen orgànic soluble no biodegradable (N2) 

 

Aquest nitrogen tampoc es pot desnitrificar (passa per la EDAR sense transformar-se). El seu valor 

varia entre el 0% i el 4% del nitrogen d’entrada (Ne·litre) (CEDEX, 2009). En cas de no tenir mesures 

experimentals o millors aproximacions, es recomana agafar un valor del 2% (CEDEX, 2009). 

 

7.1.15. Nitrogen orgànic soluble biodegradable (N3) 

 

Aquest nitrogen tampoc es pot desnitrificar. Seguint les indicacions de CEDEX (2009), el seu valor 

es considerarà del 2% del nitrogen d’entrada (Ne·litre).  

 

7.1.16. Nitrogen que s’elimina amb els fangs en excés (N4) 

 

Aquest nitrogen tampoc es pot desnitrificar. CEDEX (2009) indica que la seva quantitat és el 10% 

dels fangs en excés (Fre).  

 

7.1.17. Percentatge de volum de la zona anòxica sobre el total (Peran) 

 

Aquest valor coincideix de forma prou precisa amb el percentatge de MLSS existents a la zona 

anòxica. Es recomana agafar un valor del 10%. (CEDEX, 2009).  

 

7.1.18. Temperatura de l’aigua residual (Tmax i Tmin) 

 

Aquest paràmetre s’ha estimat en el Punt 4.2.8. d’aquest annex.  

 

7.1.19. Concentració de saturació d’oxigen a 10 ºC (Csat,ox
*10) 

 

La següent taula ens mostra la concentració de saturació d’oxigen en aigua pura segons la 

temperatura de l’aigua (CEDEX, 2009):  
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Temperatura (ºC) Oxigen dissolt (mg/l) 

0 14,62 

1 14,23 

2 13,84 

3 13,48 

4 13,13 

5 12,80 

6 12,48 

7 12,17 

8 11,87 

9 11,59 

10 11,33 

11 11,08 

12 10,83 

13 10,60 

14 10,37 

15 10,15 

16 9,95 

17 9,74 

18 9,54 

19 9,35 

20 9,17 

 

Taula 78: Saturació d’oxigen segons la temperatura 

 

D’aquesta manera, s’observa que, a 10 ºC, l’oxigen dissolt és de 11,33 mg/l.  

 

7.1.20. Concentració de saturació d’oxigen en la cubà d’aeració a la temperatura  

de l’aigua residual (Csat,ox) 

 

En el Punt 5.2.20 d’aquest annex (punt anterior) s’ha inclòs una taula amb la saturació d’oxigen a 

l’aigua segons la temperatura. Mirant a aquesta taula s’obté que en el cas de l’aigua residual a 
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temperatura màxima l’oxigen dissolt serà de 9,17 mg/l. Per altra banda, en el cas de l’aigua 

residual a temperatura mínima l’oxigen dissolt serà de 12,80 mg/l.  

 

7.1.21. Concentració d’oxigen a mantenir a l’aigua residual (CL,ox) 

 

Es recomana que es mantinguin almenys 2 mg/l d’oxigen dissolt a l’aigua residual (CEDEX, 2009).  

 

7.1.22. Relació entre els coeficient de difusió a 10ºC i el coeficient de difusió a la 

temperatura de l’aigua residual (Cdif) 

 

La Taula 79 ens mostra la relació entre el coeficient de difusió a 10 ºC i el coeficient de difusió a 

diferents temperatures (CEDEX, 2009):  

 

 

Temperatura (ºC) 
Relació entre els 

coeficients de difusió 

5 1,0977 

6 1,0774 

7 1,0575 

8 1,0380 

9 1,0188 

10 1,000 

11 0,9815 

12 0,9634 

13 0,9456 

14 0,9281 

15 0,9110 

16 0,8941 

17 0,8776 

18 0,8614 

19 0,8455 

20 0,8299 

 

Taula 79: Relació entre el coeficient de difusió a 10 ºC i a altres temperatures 
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S’obté que en el cas de l’aigua residual a temperatura màxima la relació entre els coeficients de 

difusió és 0,8299. Per altra banda, en el cas de l’aigua residual a temperatura mínima, s’observa 

que la relació entre els coeficients de difusió és 1,0977.  

 

7.1.23. Pressió atmosfèrica al nivell del mar (P0) 

 

La pressió atmosfèrica al nivell del mar és de 760 mm Hg.  

 

7.1.24. Pressió atmosfèrica a l’altitud de la EDAR (Ph) 

 

Considerant que Prullans està a una altura de ~1.100 m (per a més detall veure l’Annex 2: Estudi 

del municipi), la pressió atmosfèrica a l’EDAR serà de 666 mm Hg.  

 

7.1.25. Coeficient d’intercanvi entre l’aigua residual i l’aigua pura (αaigua) 

 

CEDEX (2009) recomana agafar un valor de 0,9.  

7.1.26. Quantitat d’oxigen a l’aire (Oxaire) 

 

Hi ha 0,3 kg de O2 a cada m
3
 d’aire (CEDEX, 2009).  

 

7.1.27. Rendiment del difusor (Rdif) 

 

CEDEX (2009) recomana considerar un rendiment del 20%.  

 

7.1.28. Cabal d’aire per difusor (Qdif) 

 

S’utilitzaran difusors de 5 m
3
/h.  

 

7.1.29. Taula resum amb els paràmetres de disseny 

 

A continuació s’inclou una taula amb els dels paràmetres de disseny a considerar:  

Paràmetre Valor 

Cabal mig horari en temps sec (QMH) 26,4 m3/h 

Cabal màxim horari en temps sec (QPH) 60,4 m3/h 

Concentració de sòlids en suspensió (M) 4,0 KgMLSS/m3 

DBO5 d’entrada per litre (DBO5e·litre) 240 mg/l 

Rendiment del reactor (Rre) 90%   

SS d’entrada (SSe·litre) 320 mg/l 

Nitrogen d’entrada (Ne·litre) 26 mg/l 
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Càrrega màssica (CM) 0,1 KgDBO/(dia·KgMLSS) 

Volum del tanc (Volre) 380,8 m3 

Coeficient de necessitat d’oxigen per a la síntesis de matèria 

orgànica dissolta (Ka) 

           

0,652      

Coeficient de respiració endògena (Kb) 0,067   

Factor punta per a les necessitats d’oxigen 2,6   

Nitrogen orgànic insoluble (N1) 2,6 mg/l 

Nitrogen orgànic soluble no biodegradable (N2) 0,5 mg/l 

Nitrogen orgànic soluble biodegradable (N3) 0,5 mg/l 

Nitrogen que s’elimina amb els fangs en excés (N4) 15,2 mg/l 

Percentatge de volum de la zona anòxica sobre el total 

(Volan) 10%   

Temperatura màxima de l’aigua residual (Tmax) 20 ºC 

Temperatura mínima de l’aigua residual (Tmin) 5 ºC 

Concentració de saturació d’oxigen a 10 ºC (Csat,ox*10) 11,3 mg/l 

Concentració de saturació d’oxigen en la cubà d’aeració a la 

temperatura màxima de l’aigua residual (Csat,ox,max) 9,2 mg/l 

Concentració de saturació d’oxigen en la cubà d’aeració a la 

temperatura mínima de l’aigua residual (Csat,ox,min) 12,8 mg/l 

Concentració d’oxigen a mantenir a l’aigua residual (CL,ox) 2,0 mg/l 

Relació entre els coeficient de difusió a 10ºC i el coeficient de 

difusió a la temperatura màxima de l’aigua residual (Cdif,max) 0,8299   

Relació entre els coeficient de difusió a 10ºC i el coeficient de 

difusió a la temperatura mínima de l’aigua residual (Cdif,min) 1,0977   

Pressió atmosfèrica al nivell del mar (P0) 760 mm Hg 

Pressió atmosfèrica a l’altitud de la EDAR (Ph) 666 mm Hg 

Coeficient d’intercanvi entre l’aigua residual i l’aigua pura 

(αaigua) 0,9   

Quantitat d’oxigen a l’aire (Oxaire) 0,3 KgO2/m3 

Rendiment del difusor (Rdif) 20%   

Cabal d’aire per difusor (Qdif) 5,0 m3/h 

 

Taula 80: Paràmetres per al disseny dels equips d’aeració del reactor biològic 
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7.2. Càlculs 

 

7.2.1. Necessitats d’oxigen per a la síntesis de les cèl·lules (Os) 

 

Aquests valor serà proporcional a la DBO5 eliminada i podrà obtenir-se mitjançant la següent 

expressió (CEDEX, 2009): 

 

                         

 

7.2.2. Necessitats d’oxigen per a la respiració endògena (Oe) 

 

A través de la següent equació es podrà obtenir les necessitats d’oxigen per a la respiració 

endògena (CEDEX, 2009):  

 

                 

 

7.2.3. Necessitats d’oxigen per a la nitrificació (Od) 

 

Edat del fang (E) 

 

L’edat del fang es pot obtenir mitjançant la següent equació (CEDEX, 2009): 

 

   
 

        
           

   
     
              

 

 

Temperatura mínima necessària per a que es produeixi nitrificació (Tmin,nit) 

 

La temperatura mínima necessària per a que es produeixi un procés de nitrificació es podrà obtenir 

mitjançant la següent equació (CEDEX, 2009): 

 

             
                         

 
 
 

                      
 

 

El paràmetre βt és un coeficient de seguretat que es recomana agafar amb el valor de 1,5 (CEDEX, 

2009). La temperatura s’ha obtingut mitjançant la funció Goal Seek de la fulla d’Excel.  
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Nitrogen amoniacal (N5) 

 

El nitrogen amoniacal tampoc no es podrà desnitrificar. Aquest es pot calcular amb la següent 

expressió (CEDEX, 2009):  

 

 

    
                                   

 
 
  

                                               
 
 
 
 

 

Nitrogen que es podrà desnitrificar (Nd) 

 

La quantitat de nitrogen oxidat que es pot desnitrificar serà:  

 

                               

 

Però degut que a que únicament es disposa de recirculació de fangs activat, només es podrà 

desnitrificar:  

 

        
    

          
 

 

Necessitats d’oxigen per a la nitrificació (Od) 

 

Per tal de desnitrificar serà necessària l’aportació de la quantitat d’oxigen següent (CEDEX, 2009):  

 

             

 

Per altra banda, com que es disposa de la zona anòxica, la nitrificació aporta una quantitat d’oxigen 

per a cada kg de N-No3H reduït (CEDEX, 2009): 

 

           

 

D’aquesta manera, les necessitat d’oxigen degudes al procés de nitrificació seran:  

 

           

 

7.2.4. Necessitat d’oxigen totals per al cabal mitjà (Ot) 

 

Les necessitats d’oxigen totals seran la suma dels necessitats calculades anteriorment, és a dir, es 

podran calcular com:  

 

               

 

 



Annex 14: Dimensionament 

-28- 
 

7.2.5. Necessitat d’oxigen totals per al cabal màxim (Otp) 

 

En aquest cas caldrà tenir en compte el factor punta per a les necessitats d’oxigen per a la síntesis 

de les cèl·lules i per a les necessitat d’oxigen per a la nitrificació:  

 

                        

 

7.2.6. Capacitat d’oxigenació (Oco) 

 

Es podrà obtenir mitjançant la següent formula (CEDEX, 2009):  

 

          
  
   

      
   

   
  

  
  
  

  
 

 
 

 

7.2.7. Necessitats d’aire (Naire) 

 

Les necessitats d’aire es podran obtenir com:  

 

                        

 

7.2.8. Nombre de difusors necessaris (Yo) 

 

El nombre de difusors necessaris es podrà obtenir com:  

 

    
     

    
 

 

 

7.3. Resultats obtinguts 

 

A la Taula 81 s’inclouen els resultats obtinguts per a la temperatura mínima:  

 

Paràmetre Valor 

Necessitats d’oxigen per a la síntesis de les cèl·lules (Os) 89,0 KgO2/dia 

Necessitats d’oxigen per a la respiració endògena (Oe) 102,1 KgO2/dia 

Edat del fang (E) 43,1 dies 

Temperatura mínima per a que es produeixi nitrificació (Tmin,nit) 6,6 º C 

Nitrogen amoniacal (N5) 1,1 mg/l 

Nitrogen que es podrà desnitrificar (Nd) 2,8 mg/l 
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Necessitats d’oxigen per a la nitrificació (Od) 17,2 KgO2/dia 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal mitjà (Ot) 8,7 KgO2/h 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal màxim (Otp) 15,6 KgO2/h 

Capacitat d’oxigenació (Oco) 22,8 KgO2/h 

Necessitats d’aire (Naire) 380,2 Nm3/h 

Nombre de difusors necessaris (Yo) 76,0 # 

 

Taula 81: Paràmetres de dimensionament dels equips d’aeració (Tmin) 

 

A continuació, a la Taula 82 es poden veure els resultats obtinguts per a la temperatura màxima.  

 

Paràmetre Valor 

Necessitats d’oxigen per a la síntesis de les cèl·lules (Os) 89,0 KgO2/dia 

Necessitats d’oxigen per a la respiració endògena (Oe) 102,1 KgO2/dia 

Edat del fang (E) 43,1 dies 

Temperatura mínima per a que es produeixi nitrificació (Tmin,nit) 6,6 º C 

Nitrogen amoniacal (N5) 1,1 mg/l 

Nitrogen que es podrà desnitrificar (Nd) 2,8 mg/l 

Necessitats d’oxigen per a la nitrificació (Od) 17,2 KgO2/dia 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal mitjà (Ot) 8,7 KgO2/h 

Necessitat d’oxigen totals per al cabal màxim (Otp) 15,6 KgO2/h 

Capacitat d’oxigenació (Oco) 26,0 KgO2/h 

Necessitats d’aire (Naire) 432,9 Nm3/h 

Nombre de difusors necessaris (Yo) 86,6 # 

 

Taula 82: Paràmetres de dimensionament dels equips d’aeració (Tmax) 
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8. Sales de controls 

 

 

Es construiran dues sales de control. La primera estarà entre el sobreeixidor general i el pou de 

bombament. Per altra banda, la segona es construirà posterior al sobreeixidor del reactor i prèvia a 

l’arqueta de connexió amb el reactor.  

 

L’objectiu de la primera sala de control serà controlar quin és el cabal d’aigua que està entrant al 

pretractament. Així doncs, hi haurà un cabalímetre i una vàlvula de tipus comporta. Igualment, s’hi 

inclourà el canal de desbast. Les dimensions d’aquesta primer sala són les següents:  

 

Paràmetre Valor 

Altura 2,00 m 

Longitud 3,00 m 

Amplada 1,30 m 

 

Taula 83: Dimensions de la primera sala de control 

 

Pel que fa a la segona sala de control, aquesta tindrà la finalitat de controlar l’aigua que entra al 

reactor biològic. També inclourà un cabalímetre i una vàlvula de tipus comporta. Les seves 

dimensions en poden veure a la Taula 84.  

 

Paràmetre Valor 

Altura 1,30 m 

Longitud 0,90 m 

Amplada 0,90 m 

 

Taula 84: Dimensions de la segona sala de control 

 

En el plànols del projecte s’inclou un major detall.  

 

 

 

 

 



Annex 14: Dimensionament 

-31- 
 

9. Unitat de decantació secundaria 

 

 

9.1. Bases de disseny  

 

9.1.1. Cabal mig horari en temps sec (QMH) 

 

A l’Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny  s’ha calculat aquest paràmetre.  

 

9.1.2. Cabal màxim d’entrada al decantador secundari (Qds,max) 

 

Metcalf-Eddy (2004) recomana utilitzar el valor de tres cops el cabal mitjà. D’aquesta manera és 

defineix el cabal màxim d’entrada al decantador secundari com:  

 

                

 

9.1.3. Càrrega dels sòlids (Cs) 

 

R.S. Ramalho (2003) recomana agafar un valor de 3,2 kg·m
2
·h.  

 

9.1.4. Velocitat ascensional (vas) 

 

R.S. Ramalho (2003) recomana agafar un valor de 1,5 m/h.  

 

9.1.5. Concentració de sòlids en suspensió (M) 

 

La concentració de sòlids MLSS en un procés de fangs activats es pot establir en 4.000 ppm 

(CEDEX, 2009). 

 

9.1.6. Temps de retenció (Tds) 

 

J.A. Sainz Sastre (2007) recomana agafar valors entre 2,5 – 5,0 h. Degut a que el procés no inclou 

decantació primària i amb l’objectiu d’estar en el cantó de la seguretat, es decideix agafar el valor 

de 5,0 h.  
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9.1.7. Taula resum dels paràmetres de disseny 

 

A continuació s’inclou una taula amb els resultats obtinguts:   

 

Paràmetre Valor 

Cabal mig horari en temps sec (QM) 26,4 m3/h 

Cabal màxim d’entrada al decantador secundari (Qds,max) 79,3 m3/h 

Càrrega dels sòlids (Cs) 3,2 kg·m2·h 

Velocitat ascensional (vas) 1,5 m/h 

Concentració de sòlids en suspensió (M) 4 KgMLSS/m3 

Temps de retenció (Tds) 5 h 

 

Taula 85: Paràmetres per al disseny del decantador secundari 

 

 

9.2. Definició dels paràmetres que cal calcular 

 

Degut a ser un decantador de tipus circular, la unitat quedarà definida amb la determinació dels 

següents paràmetres:   

‒ Superfície (Sds) 

‒ Volum (Volds) 

 

Igualment, serà necessari determinar:  

‒ Diàmetre de la campana central (dcc) 

‒ Altura de la campana central (hcc) 

‒ Pendent de la solera del fons (Ω) 

 

 

9.3. Formules emprades 

 

9.3.1. Superfície del decantador secundari (Sds) 

 

El valor de la superfície es podrà calcular com el màxim entre la superfície obtinguda deguda a la 

velocitat ascensional i la superfície obtinguda deguda a la càrrega de sòlids.  
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Es poden utilitzar les següents formules (R.S. Ramalho, 2003):  

 

               

 

    
       

   
 

 

    
         

  
 

 

9.3.2. Diàmetre del decantador secundari (Dds) 

 

El diàmetre s’obtindrà mitjançant la formula:  

 

       
   
 

 

 

9.3.3. Volum del decantador secundari (Vds)  

 

El volum del decantador serà igual al cabal màxim per el temps de retenció:  

 

                   

 

9.3.4. Altura del decantador secundari (Hds) 

 

L’altura serà igual al volum entre la superfície:  

 

     
     
   

 

 

9.3.5. Diàmetre de la campana central (Dcc) 

 

J.A. Sainz Sastre (2007) recomana que el diàmetre de la campana central estigui comprès entre el 

10 i el 15% del diàmetre del decantador. Es decideix prendre el valor mig i, d’aquesta manera es 

defineix el diàmetre de la campana central com:  
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9.3.6. Altura de la campana central (Hcc) 

 

J.A. Sainz Sastre (2007) recomana que la altura de la campana central estigui compresa entre el 

30 i el 60% de la altura del decantador. Es decideix prendre el valor mig i, d’aquesta manera es 

defineix la altura de la campana central com:  

 

             

 

9.3.7. Pendent de la solera del fons (Ω) 

 

J.A. Sainz Sastre (2007) recomana agafar un valor d’entre un 8 i un 10% . Es decideix prendre el 

valor mig i, d’aquesta manera es defineix el pendent de la solera del fons com: 

 

Ω       

 

 

9.4. Resultats obtinguts 

 

A continuació s’inclou una taula amb els resultats obtinguts:   

 

Paràmetre Valor 

Superfície del decantador secundari (Sds) 99,2 m2 

Diàmetre del decantador secundari (Dds) 11,2 m 

Volum del decantador secundari (Vds)  396,7 m3 

Altura del decantador secundari (Hds) 4,0 m 

Diàmetre de la campana central (Dcc) 1,4 m 

Altura de la campana central (Hcc) 1,8 m 

Pendent de la solera del fons (Ω) 9%   

 

Taula 86: Dimensions i característiques del decantador secundari 
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10. Arqueta de connexió 

 

 

L’última unitat del pretractament serà una arqueta que tindrà la finalitat de connectar el 

pretractament amb el reactor biològic. L’aigua entrarà a aquesta arqueta per una canonada i 

arribarà al reactor vessant per la paret del final.  

 

Les dimensions d’aquesta arqueta es poden veure a la Taula 87.  

 

Paràmetre Valor 

Altura de l’arqueta de connexió 1,30 m 

Longitud de l’arqueta de connexió 1,20 m 

Amplada de l’arqueta de connexió 0,90 m 

 

Taula 87: Dimensions de l’arqueta de connexió 
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1. Bases de càlcul  

 

 

Per tal de realitzar els càlculs estructurals del projecte s’ha seguit la normativa de la EHE-08. Per 

altra banda, mencionar també que s’han seguit indicacions del llibre “Homigón Armado” de J. 

Montoya, A. Messeguer y F.Morán (2001). 

 

Es decideix utilitzar el formigó HA-30/P/20/IV+Qb. Així, aquest formigó té una resistència 

característica de 30 MPa. Igualment, es decideix utilitzar l’acer B-500-S. Així, aquest acer té una 

resistència característica de 500 MPa 

 

Els coeficients parcials de seguretat dels materials per l’estat límit últim són: 

 Formigó: γc = 1.5 

 Acer: γy = 1.15 

 

El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura i la superfície de 

formigó més propera. Es defineix com a recobriment mínim d’una armadura passiva aquell que s’ha 

de verificar a qualsevol punt d’aquesta. Per tal de garantir aquests valors mínims es prescriurà en 

el projecte un valor nominal del recobriment rnom definit com: 

 

               

 

on rmin és el recobriment mínim i Δr és el marge de recobriment. Aquest marge de recobriment és 

funció del nivell de control d’execució i en aquest cas en el que no se suposa un control intens 

d’execució pren el valor de 10 mm. El recobriment mínim, segons la taula 37.2.4.1.a de l’EHE-08, 

és de 40 mm. 

 

Per calcular l’armadura s’ha fet l’aproximació de considerar les parets laterals com una successió 

de bigues d’un metre d’ample i de 0,30 m de cantell que tenen una longitud de longitud, on aquesta 

longitud dependrà de l'altura de cadascun dels elements sobre els que calcularem l'armadura. 

D’aquesta manera es troba la quantitat d’acer per metre lineal de depòsit. Obviant això, per tal de 

fer el càlcul de l’armadura mínima geomètrica a flexocompressió s’han considerat els paràmetres 

que marca la EHE08 per murs de formigó i acer. S’ha considerat que la biga està encastada en el 

terreny i que està recolzada en la part menys profunda degut a la limitació de moviments que 

ofereixen les parets perpendiculars a la de càlcul. 

 

A més a més de l'armadura principal, es disposaran les armadures de repartiment i de pell 

pertinents, tenint en compte la EHE-08.  
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Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideren 

actuant simultàniament. 

 

Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per les comprovacions de l’estat límit últim 

s’adopten els següents valors extrets de la taula 12.1.a de l’EHE08: 

 Acció permanent favorable: γG = 1,0 

 Acció permanent desfavorable: γG = 1,35 

 Acció variable favorable: γQ = 0,0 

 Acció variable desfavorable: γQ = 1,5 

 

Les accions que s’han tingut en compte per al càlcul i la comprovació de les estructures són les 

següents: 

 Pes propi: Fa referència al pes dels elements resistents. S’ha considerat en 25 kN/m
3
. 

 Empenta de terres: Pel càlcul de l’empenta de terra sobre els murs s’ha considerat una càrrega 

de 17 kN/m
3
 i un coeficient d’empenta al repòs de 0.5. 

 Empenta hidrostàtica: Fa referència tant als líquids emmagatzemats a l’interior dels elements 

com a la sobrecàrrega que representa si es considera en el terreny natural. 

 Sobrecàrrega d’ús: Fa referència a aquelles accions derivades de la utilització de l’estructura. 

Tenint en compte que sobre els elements estructurals que es dissenyen no hi ha previsió de 

circulació de tràfic rodat la sobrecàrrega d’ús s’ha considerat d’10 kN/m
2
. 

 

S'ha considerat la combinació de forces més desfavorable, que és aquella amb el terreny saturat i 

el dipòsit buit. S'obtenen les següents lleis d'esforços:  

 

                             

 

                                             

 

Aquestes lleis d'esforços seran les que s'utilitzaran per a cadascun dels elements.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 15: Anàlisi estructural 

-5- 

 

Així es realitzarà un anàlisi estructural dels següents elements:  

‒ Sobreeixidor general 

‒ Sobreeixidor del reactor 

‒ Primera sala de control 

‒ Canal de desbast 

‒ Pou de bombament 

‒ Segona sala de control 

‒ Arqueta de connexió: pretractament-reactor 

‒ Reactor biològic 

‒ Sitja de fangs 

 

En els següents apartats es poden observar els detalls del càlculs.  
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2. Càlculs estructurals del sobreeixidor general (part esquerre) 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,75 metres, 1,20 metres y 2,00 metres respectivament.  

 

 

Espessors 

 

Per tal de calcular l'espessor de les parets, J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán (2001) ens 

recomanen la següent formula:  

         

 

Tenint en compte que l'altura és de 2 metres i volent estar al cantó de la seguretat, s'optarà per a 

posar un espessor de les parets de 0,3 metres.  

 

Igualment, J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán (2001) ens recomanen la següent formula per a 

calcular l’espessor de la solera:  

 

      

 

Tenint en compte això, s'optarà per a un espessor de la solera de 0,35 metres.  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Les lleis d’esforços i les accions de càlcul resultants de la combinació d’accions estudiada, en el 

punt de l’encastament, que és el més sol·licitat, són les següents (es considera 2 metres de 

longitud ja que és l'altitud d'aquest element).  

 

Moment flector: 

      
          

  
  
          

  
          

 

Tallant:  
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Axil:  

                                

 

Així doncs, s'ha determinat quins són els esforços sobre les parets 

 

 

Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

Per tal de dur a terme el dimensionament a flexocompressió cal establir, primer de tot, quins seran 

els nostres moments de càlcul. 

 

Tal com hem calculat prèviament, tenim que Md és 14,8 kNm i Nd és 35,3 kN.  

 

El següent pas en el dimensionament a flexocompressió és el càlcul dels recobriments de les 

armadures. Per tal de continuar cal fer unes hipòtesis sobre les armadures que s’utilitzaran. Així, es 

considera que les armadures que s’empraran seran, tant per l’armadura longitudinal com per 

l’armadura transversal de 12 mm de diàmetre. Amb calculem els recobriments.  

 

Recobriment nominal: 

 

                            

 

Recobriment mecànic:  

 

                   
  
 
        

  

 
      

 

Així doncs, el cantell útil serà:  

 

        
                

 

 

A continuació caldrà mirar si s'està en condicions de grans excentricitats. Calculem l'excentricitat 

com:  

 

   
  

  
     

 

 
           

 

La condició amb que s'ha comparar és: 
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Quan comparem els dos números tenim que:  

 

                     

 

 

D'aquesta manera, s'obté que estem en condicions de grans excentricitats. A continuació, passem 

a calcular les quanties necessàries d'armadures.  

 

                             

 

                    

 

                                        

 

                               

 

Pel que calcularem Us1 y As1.  

 

Els obtenim com:  

 

                
       

    
              

 

     
   
   

          

 

On As1 representa la quantia d’armadura necessària per resistir les sol·licitacions de càlcul. Cal 

comprovar però, que aquesta quantia d’armadura sigui superior a les quanties mínimes 

d’armadures. 

 

En cas de no ser-ho s’haurà d’imposar la quantia mínima d’armadura de càlcul. 

 

Armadura mínima mecànica: 

 

            
   

   
                

  

   
           

 

Per tant, caldrà utilitzar armadura mínima.  
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Ara cal saber quin és el número de barres que cal col·locar per tal d’aconseguir l’armat de disseny. 

El càlcul es fa amb barres de 12 mm de diàmetre ja que és la hipòtesi de partida, i així, si s’obté un 

resultat correcte, no caldrà redimensionar-ho tot per unes barres diferents, ja que s’haurien de 

modificar els recobriments dels que s’ha partit a l’inici dels càlculs.  

 

L’àrea que omple una barra de 12 mm de diàmetre i la quantia d’armadura que s’ha de 

dimensionar són de 113,1 mm
2
.  

 

Així doncs, el número necessari de barres serà 551,7 mm
2
 entre 113,1 mm

2
, obtenint així 4,88 

barres, és a dir, 5 barres.  

 

Per tal de conèixer la separació entre les barres, la EHE estableix que: 

 

             
   

   
  

 

Fent els càlculs s'obté un valor de s igual a 235 mm. Per tal d'estar pel cantó de la seguretat, se 

situaran les barres de 12mm cada 15cm.  

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

Pel dimensionament a tallant es fa servir el tallant de càlcul, Vd, el valor del qual s’ha calculat 

anteriorment i és 44,4 kN.  

 

Per no haver de necessitar armadura, aquest moment de càlcul hauria de ser més petit que els 

moments teòrics VU1 i VU2, que corresponen, respectivament, als d’esgotament per compressió 

obliqua de l’anima i per tracció en l’anima. 

 

Esgotament per compressió obliqua de l’ànima 

 

Es comença pel càlcul de VU1, 
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Amb:  

K=1 

F1cd = 0,6 · fcd = 12 N/mm 

b = 1000 mm 

d = 232 mm 

      

      

 

 

Amb això s'obté que:  

 

             

 

Com que VU1 es superior a Vd, podem dir que el primer criteri es compleix.  

 

 

Esgotament per tracció en l’ànima 

 

A continuació calculem VU2:  

 

      
    

  
                  

 
                     

 

On, 

 

      
  

  
         

 

                                     

 

    
  
    

          

 

      
   

 
          

 

S'obté que:  

 

                    

 

Així doncs, no caldrà reforçar amb armadura de tallant.  
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Armadures de la solera 

 

S'utilitzaran les recomanacions de J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 2001. En primer lloc, es 

calcularà el moment degut al pes propi del dipòsit. A continuació se li haurà de sumar el moment 

degut a l’efecte de l’empenta hidrostàtica 

 

Així doncs, es calcula el moment degut al pes propi del dipòsit mitjançant la següent expressió:  

 

                                

 

On,  

                  

L = 1,2 metres 

b = 0,75 metres 

 

S'obté que mae és igual a 4,9 kNm. 

 

 

A continuació, el mòdul de fissuració es pot obtenir amb la següent fórmula (J. Montoya, A. 

Messeguer y F.Morán, 2001):  

 

  
         

             
        

 

 

On, 

mae = 4,9 kNm 

es = 0,4 metres 

 

S'arriba a un mòdul de fissuració de 0,00 kN/m
3
.  
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Per tal d’obtenir l’armadura necessària es farà servir l’àbac (J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 

2001). Igualment, caldrà tenir presenti la normativa d’armadura mínima que estableix la EHE-08.   

 

 
 

Figura 28: Diàmetre de la barra segons la separació entre les barres, el  

mòdul de fissuració i amb ample de fissura de 0,1 mm  

 

Per altra banda, la EHE-08 estableix uns requeriments d’armadura mínims, que venen donats per 

la següent expressió: 

 

            
   

   
                

  

   
           

 

El valor de l'armadura mínima es superior, pel que agafarem aquest valor.  

 

A continuació, caldrà calcular el moment degut a l’efecte de l’empenta hidrostàtica. 
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Utilitzant la Taula 88, es podrà obtenir βhidro (J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 2001).  

 

Rh,L βhidro 

0,3 0,80 

0,4 0,70 

0,5 0,60 

0,6 0,54 

0,7 0,48 

0,8 0,45 

0,9 0,42 

1,0 0,40 

 

Taula 88: Valors de βhidro  

 

Tenint en compte que RhL és 1, és té que el valor de βhidro de 0,40.   

 

A continuació, la següent expressió ens indica l’armadura necessària degut a l’efecte de l’empenta 

hidrostàtica (J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 2001):  

 

          
        

       
           

 

 

On, 

                    

                

           

           

 

D'aquesta manera, s'obté que As,hidro serà 32 mm.  

 

Finalment, l’armadura total necessària serà:  

 

                             

 

Es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm. Per tal de calcular 

l'armadura superior de la solera se seguiran els mateixos passos, arribant també a que s'utilitzaran 

barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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3. Càlculs estructurals del sobreeixidor general (part dreta) 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,75 metres, 1,20 metres y 2,50 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 89.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 89:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 28,9 kNm  

Tallant (Vd) 69,4 kN 

Axil (Nd) 40,3 kN 

 

 

Taula 90: Esforços a les parets  
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Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 799 mm 

 

Taula 91: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 32,2 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 92: Quanties necessàries d'armadures (I) 
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Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 100,7 kN 

As1 231,4 mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 93: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar l'armadura mínima.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 94: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm. 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 98,7 kN  

 

Taula 95: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 96 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 4,9 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,00 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,40   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 20 mm 

Armadura necessària (Av) 756 mm 

 

Taula 96: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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4. Càlculs estructurals del sobreeixidor del reactor (part 

esquerra) 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,75 metres, 1,20 metres y 3,80 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 97.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 97:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 81,5 kNm  

Tallant (Vd) 107,3 kN 

Axil (Nd) 53,5 kN 

 

 

Taula 98: Esforços a les parets  
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Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 1980,3 mm 

 

Taula 99: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 105,9 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 100: Quanties necessàries d'armadures (I) 
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Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 428,0 kN 

As1 983,8 mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 101: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar una armadura de 983,8 mm
2
. Degut que es prou 

gran, es decideix que s'optarà per a barres de Φ16.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 102: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm. (cantó de la seguretat) 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 119,1 kN  

 

Taula 103: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 104 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 4,9 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,00 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,40   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 30 mm 

Armadura necessària (Av) 766 mm 

 

Taula 104: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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5. Càlculs estructurals del sobreeixidor del reactor (part dreta) 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,75 metres, 1,20 metres y 1,30 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 105.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 105:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 4,1 kNm  

Tallant (Vd) 18,8 kN 

Axil (Nd) 28,2 kN 

 

 

Taula 106: Esforços a les parets  
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Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 799 mm 

 

Taula 107: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 6,4 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 108: Quanties necessàries d'armadures (I) 
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Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 - kN 

As1 - mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 109: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar l'armadura mínima.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 110: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm. 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 100,1 kN  

 

Taula 111: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 112 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 4,9 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,00 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,40   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 10 mm 

Armadura necessària (Av) 746 mm 

 

Taula 112: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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6. Càlculs estructurals de la primera sala de control 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 1,30 metres, 3,00 metres y 2,00 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 113.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 113:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 14,8 kNm  

Tallant (Vd) 44,4 kN 

Axil (Nd) 35,3 kN 

 

 

Taula 114: Esforços a les parets  
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Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 502 mm 

 

Taula 115: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 17,7 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 116: Quanties necessàries d'armadures (I) 
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Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 41,6 kN 

As1 95,7 mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 117: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar l'armadura mínima.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 118: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm. 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 99,3 kN  

 

Taula 119: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 120 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 10,8 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,01 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,48   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 33 mm 

Armadura necessària (Av) 769 mm 

 

Taula 120: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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7. Càlculs estructurals del pou de bombament 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 1,50 metres, 3,00 metres y 3,00 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 121.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 121:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 50,0 kNm  

Tallant (Vd) 93,9 kN 

Axil (Nd) 45,4 kN 

 

 

Taula 122: Esforços a les parets  

 

 

 

 

 

 

 



Annex 15: Anàlisi estructural 

-31- 

 

 

Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 1183 mm 

 

Taula 123: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 53,7 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 124: Quanties necessàries d'armadures (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 15: Anàlisi estructural 

-32- 

 

 

Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 192,0 kN 

As1 441,5 mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 125: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar l'armadura mínima.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 126: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm. 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 98,1 kN  

 

Taula 127: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 128 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 11,3 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,01 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,40   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 47 mm 

Armadura necessària (Av) 783 mm 

 

Taula 128: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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8. Càlculs estructurals del canal de desbast 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,40 metres, 1,25 metres y 0,40 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 129.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 129:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 0,1 kNm  

Tallant (Vd) 1,8 kN 

Axil (Nd) 19,1 kN 

 

 

Taula 130: Esforços a les parets  
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Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 88 mm 

 

Taula 131: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 1,7 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 132: Quanties necessàries d'armadures (I) 
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Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 - kN 

As1 - mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 133: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar l'armadura mínima.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 134: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ10 amb una separació entre elles de 15 cm. 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 101,1 kN  

 

Taula 135: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 136 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 4,1 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,00 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,40   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 3 mm 

Armadura necessària (Av) 739 mm 

 

Taula 136: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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9. Càlculs estructurals de la segona sala de control 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,90 metres, 0,90 metres y 1,30 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 137.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 137:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 4,1 kNm  

Tallant (Vd) 18,8 kN 

Axil (Nd) 28,2 kN 

 

 

Taula 138: Esforços a les parets  
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Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 226 mm 

 

Taula 139: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 6,4 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 140: Quanties necessàries d'armadures (I) 
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Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 - kN 

As1 - mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 141: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar l'armadura mínima.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 142: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm. 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 100,1 kN  

 

Taula 143: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 144 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 4,5 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,00 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,40   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 12 mm 

Armadura necessària (Av) 748 mm 

 

Taula 144: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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10. Càlculs estructurals de l’arqueta que connecta amb el 

reactor 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,90 metres, 1,20 metres y 1,30 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que anteriorment.  

 

 

Espessors  

 

Es defineixen es espessor a la Taula 145.  

 

Paràmetre  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 M 

Espessor de la solera (es) 0,40 m  

 

Taula 145:  Espessors  

 

 

Lleis d'esforços sobre les parets 

 

Es calculen els esforços, obtenint les següents resultats: 

 

Paràmetre  Valor 

Moment flector (Md) 4,1 kNm  

Tallant (Vd) 18,8 kN 

Axil (Nd) 28,2 kN 

 

 

Taula 146: Esforços a les parets  
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Dimensionament a flexocompressió (parets) 

 

A continuació s'inclouen els principals resultats del dimensionament a flexocompressió.  

 

En primer lloc, s'inclouen els resultats del recobriment, cantell útil i excentricitat:  

  

Paràmetre  Valor 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

Excentricitat (e) 226 mm 

 

Taula 147: Recobriments, cantell útil i excentricitat  

 

S'observa que el valor de l'excentricitat és superior a 0,6 · cantell útil i, per tant, estem en 

condicions de grans excentricitats.  

 

 

El següent pas es calcular les quanties necessàries d'armadures:  

 

Paràmetre  Valor 

Nd · e 6,4 kNm 

U0 4640 kN 

0,375 · U0 · d 403,7 kNm 

 

Taula 148: Quanties necessàries d'armadures (I) 
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Com que Nd · e és inferior a 0,375 · U0 · d, es procedeix al càlcul de Us1.  

 

Paràmetre  Valor 

Us1 - kN 

As1 - mm
2
 

Amin 551,7 mm
2
 

 

Taula 149: Quanties necessàries d'armadures (II) 

 

D'aquesta manera s'arriba a que s'haurà d'utilitzar l'armadura mínima.  

 

 

A continuació, a procedeix a calcular el nombre de barres necessari i la separació entre les barres.  

 

Paràmetre  Valor 

Número de barres 5 #  

Separació entre les barres 235 mm  

 

Taula 150: Barres de diàmetre de 12 mm i separació 

 

S'optarà per posar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm. 

 

 

Dimensionament a tallant (parets) 

 

L'esforç de tallant s'ha calcular prèviament i s'ha obtingut un valor de 69,4 kN. A la taula següent 

s'inclou els resultats de VU1 i VU2:  

 

Paràmetre  Valor 

Esgotament per compressió obliqua de 

l’ànima (VU1) 1392,0 kN  

Esgotament per tracció en l’ànima (VU2) 98,7 kN  

 

Taula 151: Valors de VU1 i VU2 

 

Com que Vd té un valor inferior tant a VU1 com a VU2, no es necessitarà armadura a tallant . 
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Armadures de la solera 

 

A la Taula 152 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment degut al pes propi del dipòsit buit (mae i mbe) 5,3 kN·m 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,00 kN/m3 

Armadura base necessària (As,base) 736 mm 

Valor de βhidro (βhidro) 0,40   

Armadura deguda a l’empenta hidrostàtica 

necessària (As,hidro) 12 mm 

Armadura necessària (Av) 748 mm 

 

Taula 152: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

D'aquesta manera, es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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11. Càlculs estructurals del reactor biològic 

 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

altura és de 4 metres i el seu radi és de 15,7 metres.   

 

 

Espessors, recobriments i cantell útil 

 

Per tal de calcular l'espessor de les parets, J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán (2001) ens 

recomanen la següent formula:  

         

 

Tenint en compte que l'altura és de 2 metres i volent estar al cantó de la seguretat, s'optarà per a 

posar un espessor de les parets de 0,3 metres.  

 

Igualment, J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán (2001) ens recomanen la següent formula per a 

calcular l’espessor de la solera:  

 

      

 

Tenint en compte això, s'optarà per a un espessor de la solera de 0,40 metres.  

 

A continuació es procedeix a calcular el recobriment nominal, el recobriment mecànic i el cantell 

útil.  

 

Recobriment nominal: 

 

                            

 

Recobriment mecànic:  

 

                   
  
 
        

  

 
      

 

Així doncs, el cantell útil serà:  
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Comprovació a tallant 

 

S'utilitzaran les recomanacions de J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 2001.  

 

Per tal de obtenir la resistència a tallant s’utilitzarà la següent expressió:  

 

             
   

   
               

      

 

On, 

           

        

             

 

S'obté una resistència a tallant de 103 N/mm.  

 

El següent pas serà calcular el tallant unitari màxim i comprovar que es inferior al valor anterior. 

Així, es calcularà el coeficient K, que s’obté mitjançant la següent formula:  

 

   
     

     
 

On,  

      

         

 

S'obté un valor de K de 3,4.  

 

Un cop tenim K, caldrà trobar el valor de αp amb la següent taula:  

 

K αp 

2 -0,882 

3 -1,471 

5 -2,647 

10 -5,588 

15 -8,529 

20 -11,471 



Annex 15: Anàlisi estructural 

-48- 

 

 

 

Taula 153: Valors de αp segons valors de K 

 

Així, tenim que el valor de αp es de -1,700. 

 

Finalment, s’obtindrà el tallant unitari màxim mitjançant la següent fórmula:  

 

                        

 

On,  

              

                

               

               

 

Amb el que s'obté 42,1 N/mm. Així doncs, com que el tallant unitari màxim es menor que la 

resistència a tallant, no caldrà posar armadura de tallant.  

 

Dimensionament de l'armadura vertical.  

 

Amb el valor que K obtingut prèviament (valor de 3,4), s'obtindrà αm a la següent taula:  

 

K αp 

2 0,147 

3 0,196 

5 0,235 

10 0,265 

15 0,275 

20 0,279 

25 -14,412 

30 -17,353 

35 -20,294 

40 -23,235 

45 -26,176 

50 -29,118 
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25 0,282 

30 0,284 

35 0,286 

40 0,287 

45 0,288 

50 0,288 

 

Taula 154: Valors de αm segons valors de K 

 

S'obté un valor de 0,204.  

 

A continuació, es procedeix a calcular el moment màxim d’encastament mitjançant la següent 

expressió:  

 

                 

 

Tots els valors s'han calculat prèviament. S'obté un valor de 20,2 kNm. 

 

El següent pas es calcular el mòdul de fissuració. S'utilitzarà la següent expressió:  

 

  
         

                   
 

 

El valor obtingut és de 0,02 kN/m
3
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El següent àbac ens mostra el diàmetre de les barres segons el valor del mòdul de fissuració i la 

separació entre les barres (J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 2001).  

 

 
 

Figura 29: Diàmetre de la barra segons la separació entre les barres, el  

mòdul de fissuració i amb ample de fissura de 0,1 mm  

 

Amb l'àbac s'obté un valor de l'armadura de 566 mm.  

 

Per altra banda, la EHE-08 estableix uns requeriments d’armadura mínims, que venen donats per 

la següent expressió:  

 

               
   
   

 

 

Amb aquesta expressió s'obté un valor de 511 mm. Així doncs, en quedarem amb el valor de 566 

mm.  

 

Es decideix utilitzar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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Comprovació de l'armadura vertical 

 

Per tal de fer la comprovació, es calcularà en primer lloc ω utilitzant la següent fórmula:  

 

   
       

             
 

 

Tal com es pot observar a l’expressió, per tal de fer la comprovació s’ha agafat el valor de 

l’armadura necessària (que pot ser diferent al valor d’armadura real). Tenint en compte que 

l’armadura real serà sempre superior a l’armadura necessària, s’està al cantó de la seguretat.  

 

S'obté un valor de 0,001.  

 

 

El següent pas serà obtenir µ. La calcularem com:  

 

               

Obtenint un valor de 0,001 

 

Amb aquest valor podem calcular el moment últim:  

 

                      

 

S'obté un moment últim amb un valor de 61,2 kNm, que és superior al moment màxim a 

l'encastament (20,2 kNm). Per tant, s'ha comprovat l'armadura vertical. Hi ha un coeficient de 

seguretat de més de 3.  

 

 

Dimensionament de l'armadura horitzontal 
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Amb el valor de K és de 3,4 (s'ha obtingut prèviament). S'utilitzarà aquest valor per a definir α, 

mitjançant el següent gràfic:  

 

 
 

Figura 30: Valor de α segons el coeficient K i el punt de càlcul 

 

Tenint en compte que els valor de K es troba entre 3 i 5, es calcularà el valor de α per a una relació 

de x/h de 0,5 (és a dir, en el punt mig). D’aquesta manera, s’estarà considerant el pitjor escenari 

(on les sol·licitacions són majors).  

 

S'obté un valor de α de 0,330.  

 

A continuació, el màxim esforç a tracció es calcula amb la següent expressió:  

 

             

 

S'obté un valor de np de 109 kN.  

 

Amb aquest valor, procedim a determinar quina és l'armadura necessària. El valor de l’armadura 

necessària s’obtindrà com:  
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S'obté un valor 1090mm. Cal tenir en compte que els 1090 mm es tenen que repartir entre les dues 

cares i, per tant, l’armadura necessària per cara és de 545 mm. Així, es decideix utilitzar barres de 

Φ12 amb una separació entre elles de 20 cm.  

 

 

Armadures de la solera 

 

S'utilitzaran les recomanacions de J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 2001. En primer lloc, es 

calcularà el moment degut al pes propi del dipòsit. A continuació se li haurà de sumar el moment 

degut a l’efecte de l’empenta hidrostàtica 

 

Així doncs, es calcula el moment degut al pes propi del dipòsit mitjançant la següent expressió:  

 

                                

 

On,  

                  

L = 1,2 metres 

b = 0,75 metres 

 

S'obté que mae és igual a 20,2 kNm. 

 

 

A continuació, el mòdul de fissuració es pot obtenir amb la següent fórmula (J. Montoya, A. 

Messeguer y F.Morán, 2001):  

 

  
         

             
        

 

 

On, 

mae = 20,2 kNm 

es = 0,4 metres 

 

S'arriba a un mòdul de fissuració de 0,01 kN/m
3
.  
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Per tal d’obtenir l’armadura necessària es farà servir l’àbac (J. Montoya, A. Messeguer y F.Morán, 

2001). Igualment, caldrà tenir presenti la normativa d’armadura mínima que estableix la EHE-08.   

 

 
 

Figura 31: Diàmetre de la barra segons la separació entre les barres, el  

mòdul de fissuració i amb ample de fissura de 0,1 mm  

Per altra banda, la EHE-08 estableix uns requeriments d’armadura mínims, que venen donats per 

la següent expressió: 

 

            
   

   
                

  

   
           

 

El valor de l'armadura mínima es superior, pel que agafarem aquest valor.  

 

A continuació, caldrà calcular el moment degut a l’efecte de l’empenta hidrostàtica. 

 

Es calcularà com:  

 

                     

 

On,  
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S'obté un valor de 56,3 kN 

 

Així, es podrà obtenir l'armadura necessària per a la tensió deguda a l’empenta hidrostàtica. Per tal 

d’obtenir-la caldrà utilitzar la següent expressió:  

 

                
  

         
 

 

S'obté un valor de 281 mm 

 

Finalment, l’armadura total necessària serà:  

 

                              

 

Es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm. Per tal de calcular 

l'armadura superior de la solera se seguiran els mateixos passos, arribant també a que s'utilitzaran 

barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm. 
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12. Càlculs estructurals de la sitja de fangs 

 

A l'Annex 14: Dimensionament  s'ha dimensionat el sobreeixidor general (part esquerre). La seva 

amplada, longitud i altura és de 0,75 metres, 1,20 metres y 2,50 metres respectivament.  

 

Se seguirà el mateix procediment que al reactor biològic.  

 

Espessors, recobriments i cantell útil 

 

Es defineixen els espessors i els recobriments a la següent taula:  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Espessor de les parets (ep) 0,30 m 

Espessor de la solera (es) 0,40 m 

Recobriment nominal (rnom) 50 mm  

Recobriment mecànic (rmec) 68 mm  

Cantell útil (d) 232 mm 

 

Taula 155: Paràmetres de disseny per als càlculs estructurals del reactor biològic 

 

Comprovació a tallant 

 

A la Taula 156 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Resistència a tallant (vu) 103,0 N/mm 

Coeficient K (K) 4,75   

Valor  p  (αp) -2,500   

Tallant unitari màxim (v) 31,50 N/mm 

 

Taula 156: Comprovació de la resistència a tallant 

 

Es pot observar com vu es superior a v  i, per tant, les parets resistiran les sol·licitacions a tallant. 

Així, es té un coeficient de seguretat de 3,3 (superior al 1,5 que s’ha establert com a mínim).   
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Dimensionament de l'armadura vertical.  

 

A la Taula 160 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Coeficient K (K) 4,75   

Valor de  m ( m) 0,230   

Moment màxim d’encastament (mve) 11,6 N/mm 

Mòdul de fissuració (kfis) 0,01 kN/m3 

Armadura necessària (Av) 5,52 cm2/ml 

 

Taula 160: Valors pel dimensionament de l’armadura vertical 

 

Es decideix utilitzar barres de Φ12 amb una separació entre elles de 15 cm.  

 

 

Comprovació de l'armadura vertical 

 

A la Taula 161 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Càlcul de ω (ω) 0,0019   

Càlcul de μ (μ) 0,0019   

Moment últim (mu) 59,7 kN·m 

Moment màxim d’encastament (mve) 11,6 N/mm 

 

Taula 161: Valors pel dimensionament de l’armadura vertical 

 

Es pot observar com mu es superior a mve  i, per tant, l’estructura resistirà les sol·licitacions. 

Igualment, es pot observar que el coeficient de seguretat es superior a 1,5.  

 

 

Dimensionament de l'armadura horitzontal 

 

A la Taula 162 es poden observar els resultats obtinguts.  
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Paràmetre de disseny  Valor 

Coeficient K (K) 4,75   

Valor de   ( ) 0,530   

Màxim esforç de tracció (np) 89,0 kN 

Armadura necessària (Ah) 8,90 cm2/ml 

 

Taula 162: Valors pel dimensionament de l’armadura horitzontal 

 

Cal tenir en compte que els 8,90 cm
2
/ml es tenen que repartir entre les dues cares i, per tant, 

l’armadura necessària per cara és de 4,45 cm
2
/ml. Així, es decideix utilitzar barres de Φ12 amb una 

separació entre elles de 15 cm.  

 

 

 

 

Armadures de la solera 

 

A la Taula 163 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Paràmetre de disseny  Valor 

Moment màxim d’encastament (mve)  11,6 kN/m 

Mòdul de fissuració de solera (kfis,sup,sol) 0,01 kN/m3 

Armadura base necessària (Asup,sol,base) 7,36 cm2/ml 

Tensió deguda a l’empenta hidrostàtica (nhidro) 56,3 kN/m 

Armadura necessària per a la tensió deguda a 

l’empenta hidrostàtica (Asup,sol,hidro) 2,81 cm2/ml 

Armadura total necessària (Asup,sol) 10,17 cm2/ml 

 

Taula 163: Valors pel dimensionament de l’armadura superior de la solera 

 

Es decideix utilitzar barres de Φ16 amb una separació entre elles de 15 cm.  
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1. Disseny canonades 

 

 

1.1. Bases de disseny   

 

1.1.1. Velocitats 

 

Per tal d’evitar forces excessives contra les canonades caldrà dimensionar la xarxa de manera que 

les no se superin unes velocitats màximes. Un valor recomanable com a límit superior seria una 

velocitat de 5 m/s (Consorcio Huesna, 2001). Així doncs, es considerarà un velocitat màxima de 5 

m/s.  

 

Igualment, per tal d’evitar la decantació de substàncies d’alta densitat (com, per exemple, arenes) i 

evitar embussaments, caldrà garantir que l’aigua té una velocitat mínima. Es recomanen velocitats 

mínimes de 0,3 m/s (J.A. Sainz Sastre, 2009). Així, s’establirà el valor mínim en 0,3 m/s.  

 

1.1.2. Pendents  

 

Aquestes vindran determinades per les velocitats considerades en el punt anterior. És a dir, quan 

es dissenyin les pendents de les canonades es farà respectant les velocitats màximes i mínimes 

considerades (per a veure els càlculs anar al Punt 1.2.3 d’aquest annex).  

 

Per altra banda, per tal de dissenyar els pendents de les canonades serà important tenir en compte 

la topografia del terreny. Caldrà ajustar tot el possible els pendents de les canonades al terreny i, 

d’aquesta manera, evitar l’excavació de rases profundes. Tal com s’ha vist anteriorment, Prullans 

és una zona molt accidentada, molts cops amb pendents superiors al 20%. Així doncs, es preveu 

que els pendents de les canonades estaran a prop del límit superior.  

 

Igualment, caldrà evitar les canvis pendent sobtats que puguin fer que el calat variï de forma 

brusca.  

 

1.1.3. Ompliment màxim 

 

Es recomana que l’ompliment de la canonada no superi el 75% (Comunitat Navarra ,1998). La idea 

es deixar un marge de maniobra en previsió d’aportacions no controlades.  

 

En el dimensionament del present projecte es tindrà en compte aquest criteri.  
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1.1.4. Tipus de canonades  

 

Material de la canonada 

 

Les canonades seran de PVC.  

 

Els motius per a escollir aquest tipus de material són:  

‒ Són materials més flexibles i permeten una millor adaptabilitat al terreny 

‒ Tenen un pes menor que altres opcions 

‒ Són més econòmiques 

‒ Comporten una menor pèrdua de càrrega 

 

Diàmetre de les canonades 

 

Es recomana no utilitzar diàmetre inferiors a 300 mm (Consorcio Huesna, 2001). Degut a que 

s’està dimensionant per a cabals reduït, s’optarà per a agafar aquest diàmetre mínim.  

 

1.1.5. L’efecte de la gravetat 

 

En la mesura que sigui possible, s’intentarà dissenyar la xarxa de col·lectors de forma que faci 

baixada. D’aquest manera s’estarà aprofitant la força de la gravetat per a transportar l’aigua, 

reduint conseqüentment els costs de construcció i explotació.  

 

En cas que s’hagi de construir alguna canonada en pujada, caldrà dotar-les de les bombes.  

 

1.1.6. Aprofitament de camins existents 

 

En la mesura que sigui possible, s’intentarà dissenyar la xarxa de col·lectors de forma que es pugui 

accedir de forma còmode a través de camins ja existents. Això reduirà els costs de construcció i 

explotació.  

 

1.1.7. Longitud del traçat 

 

En la mesura que sigui possible, s’intentarà reduir la longitud del traçat. D’aquesta manera es 

reduiran els costs de construcció i explotació.  
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1.2. Càlculs 

 

1.2.1. Formula de Manning  

 

La formula de Manning permet calcular la velocitat de circulació de l’aigua en una canonada:  

 

    
 

 
    

 
      

 

1.2.2. Relació entre velocitat i cabal 

 

El cabal és igual a la velocitat per l’àrea (cal considerar només l’aigua mullada):  

 

           

 

1.2.3. Formula que relaciona l’àrea mullada amb l’angle mullat 

 

La següent expressió relaciona l’àrea mullada amb l’angle mullat:  

 

    
 
  
 
 
 

           

 
 

1.2.4. Formula per a calcular el radi hidràulic 

 

El radi hidràulic d’una canonada es pot calcular amb la següent expressió:  

 

    
  

  
 
   

 

 

 

1.3. Resultats obtinguts 

 

1.3.1. Resultats considerant cabals màxims 

 

El cabal que s’ha considerat ha sigut el cabal de dilució multiplicat per un coeficient de seguretat de 

1,5. El cabal de dilució s’ha calculat a l’Annex 4: Hidrologia i cabals de disseny.  

 

També cal dir que s’ha considerat que el cabal entra a les canonades de la següent manera:  

‒ 31,5% pel punt 1 

‒ 31,5% pel punt 2 

‒ 37,0% pel punt 3 
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Per tal d’arribar a aquests percentatges s’ha tingut en compte els habitants equivalents del 

càmping proporcionaran cabal a través del punt 3, i s’ha dividit la resta del cabal de forma 

equivalent entre els altres dos punts (que corresponen al poble). Cal recordar que els hotels es 

troben situats a l’interior del poble. A l’Annex 4: Hidrologia i cabals de disseny és poden veure més 

detalls sobre la ubicació de cadascun dels punts.  

 

Aquest cabal entrant es distribueix pels trams de canonada de la següent manera:  

‒ El tram 1 portarà aigua provinent del punt 1 

‒ El tram 12 portarà aigua provinent del punt 2 

‒ Els trams 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 portaran aigua provinent dels punts 1 i 2 

‒ El tram 11 portarà aigua provinent de tots tres punts 

‒ Els trams 13, 14 i 15 portaran aigua provinent del punt 3  

 

Per a més detalls, es recomana al lector veure els plànols del projecte.  

 

A la Taula 164 es poden observar els resultats obtinguts amb cabals màxims i segons cada tram.  

 

Tram 
Cabal  

(m
3
/h) 

Pendent 
Àrea mullada 

(cm
2
) 

Radi hidràulic 

(mm) 

Velocitat 

(m/s) 

Grau 

d'ompliment 

1 37,5 8,00% 43,0 21,1 2,4 6% 

2 75,0 8,00% 70,2 28,8 3,0 10% 

3 75,0 8,00% 70,2 28,8 3,0 10% 

4 75,0 4,08% 88,3 33,3 2,3 12% 

5 75,0 4,08% 88,3 33,3 2,3 12% 

6 75,0 8,00% 70,2 28,8 3,0 10% 

7 75,0 8,00% 70,2 28,8 3,0 10% 

8 75,0 8,00% 70,2 28,8 3,0 10% 

9 75,0 8,00% 70,2 28,8 3,0 10% 

10 75,0 0,95% 147,9 45,8 1,4 21% 

11 119,0 0,95% 207,8 56,1 1,6 29% 

12 37,5 23,41% 30,2 16,8 3,5 4% 

13 44,0 11,90% 42,1 20,8 2,9 6% 

14 44,0 11,90% 42,1 20,8 2,9 6% 

15 44,0 11,90% 42,1 20,8 2,9 6% 

16 119,0 1,00% 203,9 55,5 1,6 29% 
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17 119,0 1,00% 203,9 55,5 1,6 29% 

 

Taula 164: Càlculs hidràulics segons cada tram amb cabal màxim 

 

Tal com es pot observar a la taula, a tots els trams s’està per sota de la velocitat que s’ha establert 

com a màxima (5 m/s) i també per sota del grau d’ompliment màxim.  

 

Per altra banda, mencionar que s’ha analitzat a partir de quina pendent se superaria la velocitat 

màxima establerta, donades les condicions de cabal, coeficient de Manning i diàmetre de 

canonada que tenim. S’ha obtingut que caldria que els pendents fossin superiors al 23% 

(considerant cabal total). Es pot observar com en un tram se supera aquest pendent, però és un 

tram on només passa una part del cabal (concretament el 31,5%). Per tal de superar la velocitat de 

5 m/s en aquest tram caldria que hi hagués un pendent superior al 50%.  

 

1.3.2. Resultats considerant cabals mínims 

 

Per tal de fer els següents càlculs s’ha considerat el cabal mínim calculat a l’Annex 4: Hidrologia i 

cabals de disseny. També mencionar, que s’han realitzar les mateixes hipòtesis sobre distribució 

d’aquest cabal que s’han fet al Punt 1.3.1. d’aquest annex, però aquest cop considerant que pel 

punt 3 no entra cap cabal (es considera que no hi ha ningú al càmping i que tot el cabal provés de 

les persones amb primera residència que estan al poble).  

 

A la Taula 165 es poden observar els resultats obtinguts amb cabals mínims i segons cada tram.  

Tram 
Cabal màxim 

(m
3
/h) 

Pendent 
Àrea mullada 

(cm
2
) 

Radi hidràulic 

(mm) 

Velocitat 

màxima (m/s) 

Grau 

d'ompliment 

1 0,3 8,00% 1,9 2,7 0,6 0% 

2 0,5 8,00% 2,3 3,1 0,7 0% 

3 0,5 8,00% 2,3 3,1 0,7 0% 

4 0,5 4,08% 2,3 3,1 0,5 0% 

5 0,5 4,08% 2,3 3,1 0,5 0% 

6 0,5 8,00% 2,3 3,1 0,7 0% 

7 0,5 8,00% 2,3 3,1 0,7 0% 

8 0,5 8,00% 2,3 3,1 0,7 0% 

9 0,5 8,00% 2,3 3,1 0,7 0% 

10 0,5 0,95% 4,0 4,4 0,3 1% 

11 0,5 0,95% 4,0 4,4 0,3 1% 

12 0,3 23,41% 1,2 2,0 0,8 0% 
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13 0,0 11,90% N/A N/A N/A N/A 

14 0,0 11,90% N/A N/A N/A N/A 

15 0,0 11,90% N/A N/A N/A N/A 

16 0,5 1,00% 4,0 4,4 0,3 1% 

17 0,5 1,00% 4,0 4,4 0,3 1% 

 

Taula 165: Càlculs hidràulics segons cada tram 

 

Tal com es pot observar a la taula, a tots els trams s’està per sobre de la velocitat mínima de 0,3 

m/s que s’ha establert.  

 

 

 

2. Anotacions sobre els pous d’enregistrament 

 

 

2.1. Distància entre pous d’enregistrament 

 

Es dissenyaria la xarxa de forma que els pous d’enregistrament estiguin distanciats entre ells per 

distàncies entre 50 metres i 100 metres. En la mesura que sigui possible, s’intentarà que les 

distàncies siguin properes a la part baixa d’aquest interval.  

 

 

2.2. Canvis de traçat a l’alçat i/o a la planta 

 

En la mesura que sigui possible, s’intentarà col·locar pous d’enregistrament en aquells llocs on hi 

hagi canvis de traçat a l’alçat i/o a la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 16: Anàlisi hidràulic 

-9- 
 

3. Línia piezomètrica de l’aigua durant el tractament 

 

 

3.1. Bases de disseny 

 

3.1.1. Temperatura de l’aigua 

 

Tal com es veurà més endavant, el cas més desfavorable serà aquell amb la temperatura major. 

Així doncs, es dimensionarà per a l’època d’estiu. A l’Annex 1: Estudi del municipi s’exposa la 

temperatura màxima.  

 

3.1.2. Diàmetre de la canonada 

 

Al Punt 1.1.4. d’aquest annex s’ha determinat el diàmetre de les canonades. Aquest diàmetre es 

mantindrà al llarg de tot el procés. 

 

3.1.3. Viscositat cinemàtica 

 

La viscositat és pot definir com una propietat que tenen els líquids a oferir resistència als esforços 

tangencials que tendeixen a deformar-lo.  

 

A la Taula 166 s’inclou el valor de la viscositat cinemàtica de l’aigua a diferents temperatures.  

 

Temperatura (ºC) Viscositat cinemàtica (m
2
/s) 

4 1,568·10
-6

 

5 1,519·10
-6

 

10 1,310·10
-6

 

15 1,146·10
-6

 

20 1,011·10
-6

 

30 0,803·10
-6

 

40 0,659·10
-6

 

50 0,556·10
-6

 

60 0,478·10
-6

 

70 0,416·10
-6

 

 

Taula 166: Viscositat cinemàtica de l’aigua segons la seva temperatura 
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Cal tenir present que no s’està tenint en compte que la viscositat de l’aigua podria variar degut a 

les altres substància que arrossega i conté i que, per tant, s’està simplificant el problema a 

resoldre.  

 

3.1.4. Factor de fricció 

 

El factor de fricció és un paràmetre adimensional que, en cas d’estar en flux turbulent, depèn del 

número de Reynolds i de la rugositat relativa de la canonada.  

 

Per tal de calcular-lo, s’utilitzarà el diagrama de Moody. A la Figura 32 s’inclou aquest diagrama.  

 

 
 

Figura 32: Diagrama de Moody 

 

3.2. Formules per a les pèrdues d’energia 

 

3.2.1. Número de Reynolds  

 

El número de Reynolds es pot obtenir amb la següent expressió:  
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3.2.2. Tipus de flux 

 

A la Taula 167 es classifiquen els fluxos segons el seu número de Reynolds: 

 

Tipus # de Reynolds 

Flux laminar < 2.100 

Flux de transició 2.100 - 3.000 

Flux turbulent > 3.000 

 

Taula 167: Tipus de flux segons el seu número de Reynolds 

 

En el present projecte s’està en un flux de tipus turbulent.  

 

3.2.3. Pèrdues de càrrega lineals 

 

Estem en el cas de flux turbulent i, per tant, la pèrdua de càrrega lineal es podrà obtenir amb 

l’expressió de Darcy-Weisbach: 

 

       
 

  
  

  

   
 

 

3.2.4. Pèrdues de càrrega en el cabalímetre 

 

Degut a que les pèrdues de càrrega són molt reduïdes, no es tindran compte (es consideren 

menyspreables) 

 

3.2.5. Pèrdues de càrrega en el pas per la reixa de la unitat de desbast 

 

A l’Annex 14: Dimensionament es determinen les pèrdues de càrrega en el pas per la reixa de la 

unitat de desbast.  

 

3.2.6. Altres pèrdues de càrrega singulars 

 

Les pèrdues de càrregues singulars seran degudes a dispositius que s’inclouen en el sistema de 

canonades (vàlvules, eixamplaments...) 

 

Aquestes pèrdues es podran calcular mitjançant la següent expressió, on el  coeficient de pèrdues 

(ξ) es calcularà a continuació per a cadascun dels casos:  
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Coeficient de pèrdues per eixamplaments (ξei) 

 

El coeficient es podrà obtenir mitjançant la següent formula 

 

       
  
  
 
 

  

 

          
                     

                               

 

Coeficient de pèrdues per estretaments (ξes) 

 

Una opció per a obtenir el coeficient de pèrdues per estretaments és utilitzar la Taula 168.  

 

(D2 / D1)
2
 Cc 

0,1 0,624 

0,2 0,632 

0,3 0,643 

0,4 0,659 

0,5 0,681 

0,6 0,712 

0,7 0,755 

0,8 0,813 

0,9 0,892 
 

Nota: A1 és l’àrea abans i A2 és l’àrea després de l’estretament 

 

Taula 168: Coeficient de pèrdues per estretaments 

 

A continuació, s’obtindrà el coeficient de pèrdues amb la següent expressió:  
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Coeficient de pèrdues a les entrades de canonades (ξen) 

 

El coeficient de pèrdues a les entrades de canonades es podrà obtenir mitjançant la següent taula:  

 

Tipus de cantell ξen 

Abrupte 0,50 

Rodó 0,20 

Acampanat 0,04 

  

Taula 169: Coeficient de pèrdues a les entrades de les canonades 

 

En el present projecte els cantells seran rodons i, per tant, s’agafa un coeficient de valor 0,20.  

 

Coeficient de pèrdues a les entrades dels dipòsits (ξen.d) 

 

En aquest cas, el coeficient té un valor de 1 (es perd tota l’energia cinètica). 

 

Coeficient de pèrdues als colzes de les canonades (ξco) 

 

El coeficient de pèrdues als colzes de les canonades es podrà obtenir mitjançant la Taula 170.   

 

 

Angle del colze 
ξco 

r/D=1 r/D=1,5 Brusc 

90º 0,24 0,19 1,1 

45º 0,10 0,09 0,40 

30º 0,06 0,06 0,15 

 

Taula 170: Coeficient de pèrdues als colzes de les canonades 
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Coeficient de pèrdues a les vàlvules obertes (ξva) 

 

El coeficient de pèrdues a les vàlvules obertes dependrà del tipus de vàlvula i es podrà obtenir 

mitjançant la Taula 171.   

 

Tipus de vàlvula ξva 

Esfèriques 0,05 a 0,20 

Comporta 0,10 a 0,30 

Papallona 0,20 a 0,60 

Globus 3,00 a 10,00 

 

Taula 171: Coeficient de pèrdues a les vàlvules obertes 

 

 

3.3. Càlculs 

 

Per a simplificar els càlculs, es considerarà la cota 995,74 m com a cota zero. Això no canviarà els 

càlculs perquè ens estem fixant en diferències d’altures.  

 

3.3.1. Tram 1: Del primer sobreeixidor a la reixa de desbast 

 

En aquest cas, l’altura inicial de l’aigua és de 1,7 m (cota màxima del sobreeixidor) i l’altura final és 

de 0,25 m (altura mitjana de la canonada). Es pot observar que hi haurà una vàlvula de globus i 

dos colzes de 90º. Igualment, es considera una longitud de canonada de aproximadament 2 m i un 

eixamplament a l’entrada del canal de desbast.  

 

La vàlvula de globus, a més a més de regular el cabal, tindrà l’objectiu d’aconseguir una pèrdua de 

càrrega elevada i, d’aquesta manera, s’aconseguirà que l’aigua arribi al canal de desbast a una 

velocitat adequada (la intenció és que arribi a una velocitat de 0,3 m/s, per a més informació veure 

l’Annex 14: Dimensionament). Així doncs, caldrà trobar quin coeficient de pèrdues d’aquesta 

vàlvula és necessari.  

 

Es planteja la següent equació:  

 

                                                                                         

 

                  
  
 

   
                                 

  
   

                  
  
 

   
   

 

Tenint en compte les altures inicials i finals i sabent que volem que la velocitat a l’entrada del canal 

de desbast sigui de 0,3 m/s, s’arriba a que necessitem unes pèrdues totals de 1,45 m.  
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S’ha calculat de l’eixamplament comportarà una pèrdua d’energia que significarà una disminució e 

la velocitat de l’aigua de 0,7 m/s fins als 0,3 m/s que volem que tingui al canal de desbast. 

D’aquesta manera, es considera que la velocitat de l’aigua a tot el tram és de 0,7 m/s.  

 

A la Taula 172 es poden veure els valors dels paràmetres que sabem a priori.  

 

Tipus de pèrdua Valor 

Altura inicial 1,70 m 

Altura final 0,25 m 

Gravetat 9,81 m/s
2 

Velocitat al canal de desbast 0,3 m/s 

Coeficient de pèrdua del primer colze  0,24  

Coeficient de pèrdua del segon colze  0,24  

Factor de fricció de la primera longitud  0,038  

Primera longitud 2,0 m 

Diàmetre canonada 0,3 m 

Coeficient de pèrdua a l’eixamplament 0,31  

Velocitat a la canonada 0,7 m/s 
 

Taula 172: Dades del Tram 1 

 

A la Taula 173 es poden veure les pèrdues d’energia :  

 

Tipus de pèrdua Valor 

Pèrdues al primer colze 0,006 m 

Pèrdues al segon colze 0,006 m 

Pèrdues a la primera longitud  0,006 m 

Pèrdues a l’eixamplament 0,008 m 
 

Taula 173: Pèrdues d’energia al primer tram (excepte vàlvula) 

 

Així doncs, la pèrdua a la vàlvula haurà de ser de 1,40 m. Considerant una velocitat de l’aigua de 

0,7 m/s, s’arriba a que el coeficient de pèrdua de la vàlvula haurà de ser de ~56 (s’utilitzarà una 

vàlvula de tipus globus).  
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3.3.2. Tram 2: Del inici del canal de desbast al pou de bombament 

 

En aquest tram, l’aigua comença amb una energia potencial corresponent a 0,25 m d’altura i una 

energia cinètica corresponent a 0,0 m/s (es considera que la reixa de desbast dissipa l’energia 

cinètica que tenia l’aigua). La situació final és que l’aigua tindrà una energia potencia l i una energia 

cinètica que encara s’ha de determinar.   

 

Així, es considerarà que total la disminució d’energia potencial just al passar la reixa (corresponent 

a 0,15 m d’altura) es converteix en energia cinètica. D’aquesta manera s’aconsegueix un valor per 

a la velocitat. Igualment, es considerarà que aquesta velocitat es manté constant durant tot aquest 

tram.  

 

Per altra banda, s’observa que hi haurà pèrdues lineals corresponents a ~2,5 m (dividits en ~1,0 m 

de canal i ~1,5 m de canonada). Igualment, també hi haurà una pèrdua d’energia al colze i una 

pèrdua d’energia a l’estretament.  

 

Es pot plantejar la següent equació:  

 

                                                                 

 

                  
  

   
          

  

   
      

  
   

  
  

   
       

  
   

  
  

   
  

 

S’observa que es tenen tots els valors menys la altura final. A la Taula 174 es poden veure els 

valors dels diferents paràmetres.  

 

Tipus de pèrdua Valor 

Altura inicial 0,25 M 

Gravetat 9,81 m/s
2 

Coeficient de pèrdua del tercer colze  0,24  

Factor de fricció de la segona longitud  0,038  

Segona longitud 1,0 M 

Amplitud canal 0,4 M 

Factor de fricció de la tercera longitud 0,038  

Tercera longitud 1,5 M 

Diàmetre canonada 0,2 M 
 

Taula 174: Dades del Tram 2 
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A la Taula 175 es poden veure les pèrdues d’energia.  

 

Tipus de pèrdua Valor 

Pèrdua a l’estretament 0,070 m 

Pèrdua lineal a la segona longitud 0,014 m 

Pèrdua lineal a la segona longitud 0,043 m 

Pèrdua al tercer colze 0,036 m 
 

Taula 175: Pèrdues d’energia al segon tram 

 

Tenint en compte l’altura inicial i les pèrdues d’energia, s’arriba a una altura final de 0,09 m. 

D’aquesta manera, es pot observar com l’aigua podrà arribar al pou de bombeig i un cop allà tindrà 

una altura de 0,09 m, valor raonable i tot just a sota d’on arriba la canonada. Tenint en compte que 

les pèrdues s’han calculat arrodonint a l’alça (s’ha considerat la velocitat inicial per a tot el 

recorregut), podem estar segurs que l’aigua tindrà suficient energia per a arribar al pou de 

bombament.  

 

3.3.3. Tram 3: Del pou de bombament fins al reactor biològic.   

 

L’altura final es vol que sigui de 3,0 m (corresponent a l’altura de l’arqueta de connexió). D’aquesta 

manera ens assegurarem de que l’aigua vessa al reactor biològic.  

 

Per altra banda, s’haurà de tenir en compte que hi haurà diverses pèrdues d’energia. En primer 

lloc, en aquest tram s’observa que hi ha 2 colzes. Igualment, hi haurà pèrdues lineals 

corresponents a aproximadament 5,5 m de longitud. També hi haurà una pèrdua d’energia quan 

l’aigua arribi de la canonada a l’arqueta del segon sobreeixidor. Finalment, s’haurà de considerar 

una pèrdua d’energia degut al tamís rotatiu. Aquesta pèrdua s’aproximarà tenint en compte la 

pèrdua de velocitat que estima el fabricant (s’observa que la brida de sortida és major que la brida 

d’entrada, indicant això que hi haurà una pèrdua de velocitat).  

 

També cal dir que es considerarà que no hi haurà pèrdues d’energia a la segona vàlvula. Així 

doncs, s’optarà per posar una vàlvula de tipus esfèrica, amb un coeficient de pèrdues molt reduït. 

Igualment, es considera que la velocitat de l’aigua per aquella canonada és molt reduïda.  
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D’aquesta manera, es pot plantejar la següent equació:  

 

                                                                                  

 

                               
  
   

   
  
 

   
  

  
     

 

   
                

  
   

            
  
 

   
  

 

S’observa que es tenen tots els valors menys la l’altura final. A la Taula 176 es poden veure els 

valors dels diferents paràmetres.  

 

Tipus de pèrdua Valor 

Altura final 3,0 M 

Gravetat 9,81 m/s
2
 

Coeficient de pèrdua del quart colze  0,24  

Factor de fricció de la tercera longitud  0,040  

Tercera longitud 3,0 M 

Diàmetre de la tercera longitud 250 Mm 

Velocitat de la primera part 0,18 m/s 

Coeficient de pèrdua del cinquè colze  0,24  

Factor de fricció de la quarta longitud  0,040  

Quarta longitud 2,5 M 

Diàmetre de la quarta longitud 200 Mm 

Velocitat de la segona part 0,11 m/s 

Coeficient de pèrdua d’entrada a l’arqueta 1,00  

 

Taula 176: Dades del Tram 3 
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A la Taula 177 es poden veure les pèrdues d’energia.  

 

Tipus de pèrdua Valor 

Pèrdua al quart colze 0,000 m 

Pèrdua lineal a la tercera longitud 0,001 m 

Pèrdua al tamís rotatiu 0,001 m 

Pèrdua al cinquè colze 0,000 m 

Pèrdua lineal a la quarta longitud 0,000 m 

Pèrdua a l’arqueta 0,002 m 
 

Taula 177: Pèrdues d’energia al tercer tram 

 

Es pot observar com, degut a que les velocitats de l’aigua són molt baixes, les pèrdues d’energia 

són ínfimes. Així doncs, aquestes es podran menysprear i l’altura inicial s’estableix en 3,0 m.  

 

 

3.4. Línia piezomètrica a alguns punts del tractament 

 

A la Taula 178 es poden observar els resultats obtinguts.  

 

Tipus de pèrdua Valor 

Arribada de l’aigua residual 995,74  

Entrada de la reixa de desbast 994.29  

Sortida de la reixa de desbast 994.28  

Entrada al pou de bombament 994,12  

Després de ser bombejada 998,74  

Tamís rotatiu 998,74  

Arqueta de connexió amb el reactor biològic 998,74  

Reactor biològic 998,64  

Decantador secundari 998,64  

 

Taula 178: Línia piezomètrica al llarg del procés 
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1. Unitats de la instal·lació 

 

 

1.1. Centre de transformació 

 

El centre d’hípica consta d’una caseta de transformació elèctrica. Així, degut a que l’EDAR està 

situada relativament a prop d’aquest centre, s’optarà per a agafar l’electricitat directament a baixa 

tensió des de aquesta caseta de transformació elèctrica.  

 

Aquest centre de transformació converteix l’electricitat de mitja tensió en electricitat de baixa tensió 

(3 x 400/220V i 50 Hz).  

 

 

1.2. Línies elèctriques 

 

Es diferenciarà entre les línies elèctriques de l’enllumenat i la resta de línies elèctriques.  

 

Les línies elèctriques de l’enllumenat seran de tipus 750 kV i a conduccions de DN100 de PVC 

rígid. La resta de línies elèctriques (incloent la que portarà l’electricitat des del centre de 

transformació) seran de tipus RV 0,6/1 kV Cu. Es procedirà a protegir aquest cable amb 

conduccions de DN 100 de PVC rígid.  

 

 

1.3. Quadre de control  

 

A l’edifici de control s’instal·larà un quadre de control. Aquest contindrà els contactors i els 

arrencadors, elements de seguretat intrínseca (fusibles, magnetotèrmics...), les connexions dels 

diferents elements en manual o en automàtic amb els seus pilots i alarmes bàsiques. Les 

proteccions magnetotèrmiques i diferencials seran individuals per a cada equip.   

 

 

1.4. Enllumenat  

 

En relació a l’enllumenat de l’exterior, aquest es farà amb llums fluorescents de 150 W. Pel que fa a 

l’enllumenat interior, s’utilitzaran llums fluorescents de 36 W.  
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S’instal·laran dos aparells de comptadors. El primer serà per a l’edifici de control i per a 

l’enllumenat exterior i el segon serà per a les bombes d’aigua i els motors.  

 

 

 

2. Automatismes  

 

2.1. Organització de la informació  

 

S’utilitzarà un sistema autònom i integrat per a controlar el funcionament de l’EDAR.  

 

La informació que es reculli serà tractada i enviada a la xarxa PSARU. Es decideix optar per 

organitzar la informació en tres nivells:  

‒ Informació de situacions rutinàries 

‒ Informació de situacions no rutinàries 

‒ Informació de situacions crítiques 

 

En els següents subapartats s’explica en un major detall cadascun d’aquests nivells.  

 

2.1.1. Informació de situacions rutinàries  

 

Es recollirà la informació relativa a cada unitat. Posteriorment es tractarà aquesta informació i 

s’elaboraran documents per a controlar el manteniment i l’explotació. De la mateixa manera, 

s’analitzarà aquesta informació per tal de trobar possibles optimitzacions en l’explotació de l’EDAR.  

 

2.1.2. Informació de situacions no rutinàries  

 

Aquest grup estarà format per dades sobre situacions no rutinàries que hagin ocorregut a l’EDAR. 

Així, caldrà que els personal responsable analitzi aquestes situacions no rutinàries i que, en cas de 

que es necessiti, en busqui solucions. Cal dir que aquest grup d’informacions no es refereix a 

situacions crítiques i, per tant, no es necessari que el personal actuï de forma urgent.  
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2.1.3. Informacions de situacions crítiques  

 

En cas d’arribar informació que es categoritzi com a situació crítica, caldrà que el personal 

responsable actuï immediatament per tal de solucionar el problema. Aquest grup d’informacions 

contindran situacions on el funcionament de l’EDAR sigui incorrecte i es necessiti una solució 

immediata. Caldrà realitzar informes posteriors per a deixar constància de quin ha sigut el problema 

i quina solució s’ha adoptat.  

 

 

2.2. Modalitats de l’equipament electromecànic  

 

2.2.1. Modalitat automàtica 

 

Els receptors elèctrics de cada unitat rebran les ordres de la unitat de control.  

 

Caldrà tenir:  

‒ Receptors: Segons la situació en que es trobi la unitat pertinent, s’enviaran unes senyals 

elèctriques a la unitat de comandament. Per altra banda, reben senyals provinents de la unitat 

de comandament, que es tradueixen en ordres per a la unitat.  

‒ Unitat de comandament: Arriben les senyals provinents dels receptor i s’envien senyals als 

receptors.  

 

2.2.2. Modalitat manual  

 

En aquest cas, els receptors rebran ordres de forma manual a través del seu respectiu quadre de 

comandament. Aquest tipus de modalitat podrà estar limitada per diferents elements de seguretat.  

 

 

 

3. Elements de protecció  

 

 

3.1. Elements de protecció davant de contactes directes 

 

S’utilitzaran caixes de derivació i born de protecció per tal de que les parts actives no siguin 

accessibles per a les persones. Igualment, es recobriran totes les parts actives amb elements 

d’aïllament.  
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3.2. Elements de protecció davant de contactes indirectes 

 

S’utilitzaran interruptors diferencials d’alta sensibilitat per tal de protegir a les persones davant de 

contactes indirectes. Així, aquests interruptors diferencials desconnectaran la unitat en cas que la 

tensió indirecta superés el valor de 24 volts. Igualment, s’optarà per a fer una separació de circuits 

amb inaccessibilitat simultània entre els diferents conductors.  

 

 

3.3.  Elements de protecció davant de sobreintensitats  

 

Es disposarà d’elements per tal de protegir les unitats davant de possibles sobrecàrregues. D’entre 

altres, destacar la instal·lació d’interruptors que automàticament es desconnectaran en cas de 

detectar que hi ha una sobreintensitat.  

 

 

3.4. Aïllament necessari.  

 

L’aïllament de la instal·lació serà superior a 380.000 Ohms. Caldrà realitzar les proves pertinents 

per tal de demostrar que s’aconsegueix aquest nivell d’aïllament.  

 

 

3.5. Rigidesa dielèctrica  

 

La instal·lació haurà de resistir una tensió de 1760V a 50 Hz  durant com a mínim 1 minut. Caldrà 

realitzar les proves pertinents per tal de demostrar que s’aconsegueix aquest nivell de rigidesa 

dielèctrica.  

 

 

 

4. Potència elèctrica necessària i energia consumida 

 

 

En els següents subapartats es calcula la potència elèctrica necessària i l’energia consumida de 

les diferents unitats. S’ha dividit en quatre grups: pretractament, tractament biològic, enllumenat i 

sistemes de control i altres.  

 

S’ha tingut en compte dos aspectes:  
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‒ En primer lloc, cal tenir en compte que no totes les unitats funcionaran simultàniament. Així 

doncs, per tal de tenir en compte això, es recomana utilitzar un factor de minoració de 0,8.  

‒ Per altra banda, es té que tenir en compte que poden haver-hi ampliacions futures i que no es 

convenient estar a prop del màxim de la potència. Així, es recomana aplicar un factor de 1,25 

per tal de tenir això en compte.  

 

Tal com es pot observar, aquest dos factors es contraposen i anul·len l’un a l’altre. D’aquesta 

manera, caldrà multiplicar per un factor de 1, és a dir, deixar-ho tal qual.  

 

 

4.1. Pretractament 

 

A la Taula 179 es pot observar la potència necessària i l’energia consumida per les unitats del 

pretractament:  

 

Element # Potència 

nominal 

(kW) 

Potència 

instal·lada 

(kW) 

# 

simultànies 

Potència 

simultània 

(kW) 

Hores de 

treball 

 

Energia 

consumida 

(kWh/dia) 

Bomba d’aigua 3 10,00 30,00 2 20,00 8 160,00 

Tamís rotatiu 1 0,80 0,80 1 0,80 8 6,40 

Electrovàlvula (1) 1 0,01 0,01 1 0,01 24 0,24 

Electrovàlvula (2) 1 0,02 0,02 1 0,02 24 0,48 

Cabalímetre 2 0,05 0,05 2 0,05 24 1,20 

 

Taula 179: Potència i energia per al pretractament 

 

Per a les unitat del pretractament es necessitarà una potència de 20.88 kW i l’energia consumida 

serà de 168.32 kWh/dia.  
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4.2. Tractament biològic 

 

A la Taula 180 es pot observar la potència necessària i l’energia consumida per les unitats del 

tractament biològic:  

 

Element # Potència 

nominal 

(kW) 

Potència 

instal·lada 

(kW) 

# 

simultànies 

Potència 

simultània 

(kW) 

Hores de 

treball 

 

Energia 

consumida 

(kWh/dia) 

Bufadors 3 12,00 36,00 2 24,00 16 384,00 

Agitadors 3 4,00 12,00 2 8,00 8 64,00 

Extractor d’aire 1 0,40 0,40 1 0,40 16 6,40 

Bomba de 

recirculació  

1 3,00 3,00 1 3,00 24 72,00 

Protecció contra 

sobretensions 

1 0,30 0,30 1 0,30 8 2,40 

Variador de 

freqüència 

1 0,30 0,30 1 0,30 24 7,20 

Analitzador de 

xarxa elèctrica 

1 0,30 0,30 1 0,30 24 7,20 

Equip de 

compensació  

1 0,30 0,30 1 0,30 24 7,20 

 

Taula 180: Potència i energia per al tractament secundari 

 

Per a les unitat del pretractament es necessitarà una potència de 36.60 kW i l’energia consumida 

serà de 550.40 kWh/dia.  
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4.3. Enllumenat 

 

A la Taula 181 es pot observar la potència necessària i l’energia consumida per les unitats del 

enllumenat:  

 

Element # Potència 

nominal 

(kW) 

Potència 

instal·lada 

(kW) 

# 

simultànies 

Potència 

simultània 

(kW) 

Hores de 

treball 

 

Energia 

consumida 

(kWh/dia) 

Enllumenat 

interior 

1 8,00 4,00 1 8,00 10 80,00 

Enllumenat 

exterior 

1 5,00 2,00 1 5,00 10 50,00 

 

Taula 181: Potència i energia per a l’enllumenat 

 

Per a les unitat del pretractament es necessitarà una potència de 13,00 kW i l’energia consumida 

serà de 130.00 kWh/dia.  

 

 

4.4. Sistemes de control i altres 

 

A la Taula 182 es pot observar la potència necessària i l’energia consumida per els sistemes de 

control i altres unitats:  

 

Element # Potència 

nominal 

(kW) 

Potència 

instal·lada 

(kW) 

# 

simultànies 

Potència 

simultània 

(kW) 

Hores de 

treball 

 

Energia 

consumida 

(kWh/dia) 

Sonda 

d’oxigen 

2 0,20 0,40 1 0,20 24 4,80 

Sensor de 

nivell 

1 0,20 0,20 1 0,20 24 4,80 

Sistema de 

comunicació 

1 0,20 0,20 1 0,20 24 4,80 

Sistema de 

control 

1 2,00 2,00 1 2,00 24 48,00 

 

Taula 182: Potència i energia per als sistemes de control i altres 
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Per a les unitat del pretractament es necessitarà una potència de 2.60 kW i l’energia consumida 

serà de 62.40 kWh/dia.  

 

 

4.5. Resum 

 

A la Taula 183 es pot veure la potència necessària i l’energia consumida a cadascun del grups.  

 

 Potència necessària (kW) Energia consumida (kWh/dia) 

Pretractament  20,88 168,32 

Tractament biològic 36,60 550,40 

Enllumenat 13,00 130,00 

Sistemes de control i altres 2,60 62,40 

Total 73,08 911,12 

 

Taula 183: Resum de la potència necessària i l’energia consumida 

 

D’aquesta manera s’arriba a que es necessitaran 73,08 kW de potència. Així, es contractarà una 

potència total de 75 kW. Pel que fa a l’energia consumida, aquesta serà de 911,12 kWh/dia.  
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1. Objectiu 

 

 

La finalitat d’aquest annex es identificar els impactes mediambientals que suposa la construcció de 

l’EDAR. Es tindran en compte tant els impactes ambientals durant el procés constructiu com els 

relatius al procés d’explotació i manteniment.  

 

 

 

2. Descripció de la zona 

 

 

A l’Annex 1: Estudi del municipi s’inclou una descripció de la zona.  

 

 

 

3. Identificació dels impactes i proposta de mesures correctives 

 

 

3.1. Geologia i geomorfologia 

 

3.1.1. Impactes 

 

El moviment de terres serà l’activitat que tindrà un major impacte sobre la geologia i la 

geomorfologia. Durant la fase de construcció, es desbrossarà la capa vegetal de la superfície. Així, 

caldrà realitzar els desmunts i terraplens pertinent per tal de crear una zona adequada per a la 

construcció de l’EDAR. Igualment, caldrà efectuar excavacions per tal de construir els diversos 

elements del pretractament, el reactor biològic i del decantador secundari. De la mateixa manera, 

caldrà construir rases per tal de construir els col·lectors.  

 

3.1.2. Mesures correctores i pal·liatives 

 

S’haurà d’utilitzar el mínim sòl possible i, d’aquesta manera, es buscarà reduir l’impacte. Per altra 

banda, la terra sobrant que es generi s’haurà de transportar a un emplaçament concret que tingui 

aquesta finalitat. Pel que fa a la capa vegetal, un cop finalitzades les excavacions, caldrà, sempre 

que sigui possible, retornar-la al seu lloc original.  
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En relació a la maquinària que s’utilitzarà per a realitzar el moviment de terres, caldrà duu a terme 

revisions i recollida d’olis i altres líquids que puguin significar un impacte al medi. Igualment, caldrà, 

sempre que sigui possible, que aquestes màquines se situïn en zones de poc interès ambiental.  

 

 

3.2. Contaminació i transvasament de les aigües 

 

3.2.1. Impactes 

 

En relació a la fase de construcció, s’ha identificat que la utilització de maquinària pot ser una font 

potencial de contaminació de les aigües (per exemple, els canvis d’olis), tant d’aigües superficials 

com subterrànies. Per altra banda, s’identifica que els residus que es generin durant la fase de 

construcció també poden ser una font de contaminació.  

 

Pel que fa a la fase d’explotació, s’identifica que el transvasament d’aigües pot tenir un impacte 

negatiu sobre la flora i fauna del voltant del riu.  

 

Finalment, destacar l’impacte ambiental positiu que tindrà la construcció de l’EDAR sobre la 

contaminació del riu.  

 

3.2.2. Mesures correctores i pal·liatives 

 

En primer lloc, caldrà realitzar els assajos pertinents per tal d’identificar de forma precisa on estan 

situades les aigües freàtiques. Per altra banda, caldrà tenir especial atenció a la utilització de 

maquinària a prop de zones amb aigües superficial i/o subterrànies. Igualment, els residus que es 

generin durant la fase de construcció i la fase d’explotació s’hauran de traslladar a zones 

especialment identificades amb aquesta finalitat.  

 

En relació al transvasament d’aigües, caldrà intentar que aquest sigui el mínim possible.  
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3.3. Flora i fauna 

 

3.3.1. Impactes 

 

Durant la fase de construcció, es desbrossarà la capa vegetal i es tallaran arbres i arbustos. Part 

d’aquesta capa vegetal, arbres i arbustos seran reposats un cop finalitzades les obres. Igualment, 

la circulació de maquinària pot suposar impactes negatius sobre la flora.  

 

Pel que fa a la fauna, aquesta es vora afectada negativament durant la fase de construcció, ja que, 

a zones que normalment són salvatges, s’estaran duent a terme activitats constructives. Igualment, 

el soroll de les obres suposarà inconvenient considerables per als animals i les aus de la zona.   

 

Per altra banda, destacar que, gràcies a l’EDAR l’aigua dels rius estarà menys contaminada, i això 

tindrà un evident impacte positiu sobre la flora i la fauna.  

 

3.3.2. Mesures correctores i pal·liatives 

 

S’hauran de dur a terme les diverses activitats de construcció procurant fer el menor impacte sobre 

la flora i la fauna. Així, caldrà tenir especial cura per definir zones per on circuli la maquinària, 

minimitzant les zones afectades. Igualment, serà important identificar les zones que, un cop 

finalitzades les obres, seran reposades i tenir-ho en compte durant la fase de construcció.  

 

Pel que fa al soroll, es d’esperar que els diferents animals i aus es moguin a zones amb menys 

soroll. No obstant això, caldrà analitzar que els animals tenen accés a aquestes zones amb menys 

soroll.  

 

 

3.4. Conservació del paisatge 

 

3.4.1. Impactes 

 

Durant la fase de construcció, hi haurà un impacte negatiu sobre el paisatge considerable. Un cop 

finalitzats els treballs constructius, hi haurà un impacte a la zona on s’ha construït l’EDAR.  

 

3.4.2. Mesures correctores i pal·liatives 

 

Caldrà buscar una minimització de l’impacte paisatgístic.  

 

La principal mesura correctora per a la fase d’explotació és construir l’EDAR a una zona amb poc 

valor paisatgística. Així doncs, es construirà a una zona amagada entre els arbres i on només es 

pugui veure si hi vas expressament.  
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3.5. Qualitat de l’aire 

 

3.5.1. Impactes 

 

Durant la fase de construcció, la qualitat de l’aire es pot veure afectada clarament. L’ús de 

maquinària, el moviment de terres i altres activitats de construcció suposaran una generació 

elevada de pols i de contaminació. Aquesta contaminació pot afectar a les poblacions dels voltants, 

a la flora i a la fauna.  

 

En quant a la fase d’explotació i manteniment, l’EDAR emetrà olors que redueixen la qualitat de 

l’aire.  

 

3.5.2. Mesures correctores i pal·liatives 

 

En relació a la fase de construcció, caldrà regar les pistes i zones de terra, amb la finalitat de reduir 

l’aixecament de pols. Igualment, els camions hauran d’estar coberts amb lones per tal d’evitar 

l’aixecament de pols quan estiguin transportant terres.  

 

Per altra banda, s’haurà de comprovar cada cert temps que la maquinària emet contaminants 

dintre de la normativa.  

 

Pel que fa a l’emissió d’olors durant l’explotació, es construirà l’EDAR en una zona prou allunyada 

dels nuclis urbans.  

 

 

3.6. Sorolls 

 

3.6.1. Impactes 

 

Durant la fase de construcció, la maquinària i les diferents activitats de construcció que es duguin a 

terme comportant un volum de soroll considerable. Aquests sorolls tindran un impacte negatiu 

sobre les poblacions i la fauna dels voltants 

 

Un cop finalitzades les obres, les unitat que faran un major soroll seran els bufadors i les bombes 

d’aigua. No obstant això, aquest soroll serà reduït quan comparat amb el soroll de la fase de 

construcció.  
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3.6.2. Mesures correctores i pal·liatives 

 

Durant la fase constructiva, caldrà comprovar que l’estat de la maquinària i altres eines emprades 

és correcte. Igualment, serà important establir un horari de feina que conservi el descans de la 

població. D’aquesta manera, el horari de treball serà de dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.  

 

 

3.7. Gestió de residus 

 

3.7.1. Impactes 

 

La construcció de l’EDAR comportarà la generació de residus de tipus divers (terres sobrants, 

metalls, formigó...). Igualment, s'haurà de gestionar els residus provinents de la maquinària o altres 

eines utilitzades per a la construcció.  

 

En relació a la fase d’explotació i manteniment, el funcionament de l’EDAR generarà residus. 

Aquests residus hauran de ser degudament tractats.  

 

3.7.2. Mesures correctores i pal·liatives 

 

En relació a la fase de construcció, caldrà traslladar els diferents residus a zones específiques i 

que tenen aquesta finalitat. 

 

Igualment, els residus que generi l’EDAR seran traslladats a centres especialitzats i tractats 

degudament.  
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4. Resum de les mesures correctores i pal·liatives que s’aplicaran 

 

 

4.1. Establiment de zones de moviment de la maquinària 

 

S’establiran unes zones per on la maquinària es podrà desplaçar. Aquestes zones s’establiran 

tenint en compte l’interès mediambiental de cada zona.  

 

Les zones de moviment de la maquinària s’hauran d’identificar de forma clara. Així, es podrà fer us 

de senyalitzacions i altres materials per tal de delimitar clarament la zona.  

 

Igualment, caldrà establir zones per a aparcar la maquinària.  

 

 

4.2. Control de les instal·lacions 

 

S’haurà de realitzar control periòdics per a comprovar que no s’està acumulant cap tipus de residu 

a les instal·lacions. Igualment, les eines per a les diferents activitats s’hauran de deixar guardades 

a les instal·lacions pertinents.  

 

 

4.3. Control del soroll 

 

S’haurà de controlar que el volum de soroll no excedeixi el que estableix la normativa. Igualment, 

les activitats constructives es duran a terme en hores que no es molesti el descans dels veïns. Així 

doncs, s’estableix que els treballs es realitzaran entre les 9:00 hores i les 19:00 hores.  

 

 

4.4. Control de la contaminació 

 

La maquinària haurà de passar revisions periòdiques per tal de comprovar que les seves emissions 

estan dintre del raonable.  

 

Per altra banda, s’haurà de regar els camins d’accés i altres terres de tant en tant, per tal de reduir 

l’aixecament de pols.  
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4.5. Capa vegetal del terreny 

 

Caldrà extreure la capa vegetal amb una especial cura i caldrà assegurar-se que aquesta podrà ser 

reposada de forma correcte.  

 

S’haurà de diferenciar entre la capa vegetal i la resta de terres.  

 

 

4.6. Moviments de terres 

 

Les terres sobrants derivades de les activitats constructives s’hauran de duu a terme a centre 

especialitzats o a abocadors.  

 

S’haurà de verificar que els transport d’aquestes terres es fa de forma correcte. Igualment, caldrà 

cobrir amb lones els camions, per tal d’evitar l’aixecament de pols.  

 

 

4.7. Col·lectors 

 

Per tal de instal·lar els col·lectors s’hauran de realitzar nombroses rases. S’haurà de procurar 

realitzar aquestes rases de forma que es tingui el menor impacte possible sobre el medi ambient. 

Igualment, s’haurà de verificar que no s’està tallant un pas de fauna rellevant.  

 

A l’hora de reposar el terreny, s’haurà de fer de forma que quedi el més semblant possible a com 

estava abans. S’haurà de diferenciar entre la capa vegetal i la resta de les terres.  

 

 

4.8. Qualitat de les aigües 

 

Caldrà realitzar els assajos pertinents per tal d’assegurar quin és el nivell freàtic de la zona. 

Igualment, s’haurà de delimitar les zones d’activitats constructives tenint en compte la seva 

proximitat a les aigües superficials i subterrànies i valorant el seu potencial impacte sobre elles.  

 

Serà necessari realitzar assajos periòdics per tal d’avaluar la qualitat de l’aigua en aquelles aigües 

superficials o subterrànies que puguin haver estan afectades durant la fase de construcció. 
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Per altra banda, en relació a la fase d’explotació, s’haurà de realitzar assajos per tal de comprovar 

que l’EDAR està funcionament de forma correcte i està aconseguint els seus objectius.  

 

 

 

5. Programa de Vigilància Ambiental (PVA) 

 

 

5.1. Objectiu 

 

Els principals objectius del Pla de Vigilància Ambiental son:  

 

‒ Identificar l’afecció de les diferents variables ambientals 

‒ Seguir les operacions de l’obra que tenen impacte ambiental 

‒ Executa mesures preventives i correctores per tal de minimitzar l’impacte ambiental. 

Comprovar l’eficàcia d’aquestes mesures i, en cas de identificar que són poc exitoses, establir 

mecanismes per a rectificar-les 

‒ Identificar possibles impactes no previstos i establir les mesures adequades per a reduir-los o 

eliminar-los.  

‒ Seleccionar indicadors ambiental fàcil de mesurar i que siguin representatius 

‒ Descriure el tipus d’informes i la seva freqüència i període d’emissió 

 

 

5.2. Responsable 

 

Que es faci un control i un seguiment de les mesures es responsabilitat de la direcció de la obra. 

Es pot optar per nombrar un director ambiental de l’obra. Degut a que és un projecte de pressupost 

bastant reduït, en aquest cas no es considera adient que hi hagi una persona que ocupi el 100% 

del seu temps a aquesta funció, però sí que es podria optar per assignar a una persona i que 

aquesta s’hi dediqui parcialment.  

 

 

5.3. Informes 

 

Es redactaran informes per tal d’assegurar que es fa constància de les mesures en un document. 

Igualment, fan que la informació sigui accessible a tothom. En els següent punts es poden veure 

els diferents informes segons la fase de l’obra en que s’està. 
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5.3.1. Informes previs a l’inici de les obres 

 

S’inclouran els següents informes:  

 

‒ Informe del estat del medi abans de començar les obres 

‒ Inventari de l’aigua present que pot ser afectada pel projecte 

‒ Pla de seguiment i control ambiental de la fase d’obra amb indicació dels materials i recursos 

humans que s’utilitzaran.  

 

5.3.2. Informes durant la fase de construcció 

 

S’inclouran els següent informes, que seran de caràcter periòdic:  

 

‒ Mesures preventives i correctores que s’estan duent a terme.  

 

5.3.3. Informes previs a l’acta de recepció de l’obra.  

 

S’inclouran els següents informes:  

 

‒ Resultats de les mesures preventives i correctores realitzades 

‒ Resultats de la inspecció final, on s’inclourà un anàlisi de l’entorn i una comprovació de la 

retirada dels residus 

‒ Pla de seguiment i control ambiental per a la fase d’explotació  

 

5.3.4. Informes extraordinaris 

 

S’inclouran els següents informes:  

 

‒ Pluges torrencials que suposin un risc de inundació o qualsevol altre risc per a l’obra 

‒ Sisme que suposi un risc per a l’obra 

‒ Accident produïts en la fase de construcció que puguin tenir conseqüències ambientals 

negatives 

 

 



 



Annex 19: Procés constructiu i gestió de residus 

-1- 
 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 19 

PROCÉS CONSTRUCTIU I 

GESTIÓ DE RESIDUS  



Annex 19: Procés constructiu i gestió de residus 

-2- 
 

 

ÍNDEX DE L'ANNEX 19 

 

 

 

1. Moviments de terres ................................................................................................. 3 

 

2. Col·lectors ................................................................................................................. 3 

2.1. Possibles problemes en l'obertura de rases 

2.2. Realització de les rases 

 

3. Impermeabilització  ................................................................................................... 5 

 

4. Estructures de formigó............................................................................................. 5 

 

5. Gestió de residus ...................................................................................................... 6 

5.1. Prevenció d'acumulació de residus a l'obra  

5.2. Metodologia a seguir 

  



Annex 19: Procés constructiu i gestió de residus 

-3- 
 

1. Moviments de terres  

 

 

El primer pas serà realitzar una tasca de desbrossada. Aquesta activitat consistirà en extreure i 

retirar la capa de vegetal que hi ha a la superfície, incloent-li els arbres i altres arbustos que hi 

pugui haver.  

 

A continuació es procedirà a, en cas de que sigui necessari, retirar la terra i roques que hi ha sota 

aquesta primera capa de vegetal. Totes aquestes activitats englobaran el que s’anomena el 

moviment de terres.  

 

Per tal de determinar quina maquinària s’utilitzarà s’haurà de tenir en compte una sèrie de factors:  

‒ Geotècnia del terreny: inclou característiques com l’angle de fricció, la cohesió, la densitat... 

‒ Característiques intrínseques del terreny: com són la plasticitat o el nivell freàtic 

‒ Factors deguts al context de l’obra: pot incloure factors climatològic com podria ser que a la 

zona hi hagi fortes pluges o altres factors com, per exemple, la proximitat a nuclis urbans  

‒ Metodologia que se seguirà per a executar l’obra 

 

Caldrà determinar de forma precisa quin procediment se seguirà per a realitzar les obres, incloent-

hi quins seran els accessos de la maquinària i els espais de treball que tindran. 

 

 

 

2. Col·lectors  

 

 

2.1. Possibles problemes en l’obertura de rases 

 

En la tasca d’obrir una rasa ens podem trobar amb diversos problemes.  

 

En primer lloc, podem haver de creuar-nos amb altres serveis com, per exemple, línies elèctriques 

o conduccions d’aigua potable. Així, prèviament a l’inici de les obres caldrà contactar amb les 

empreses responsables dels diversos serveis per tal d’assegurar-nos que no s’afecta a cap línia. A 

l’Annex 9: Expropiacions i afectació a serveis es pot veure més informació relacionada amb el 

tema.  
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Per altra banda, poden sorgir problemes deguts a les característiques del terreny. Així, es pot topar 

amb zones amb roques especialment dures o arribar a la profunditat del nivell freàtic. En aquest 

sentit, serà important realitzar els assajos pertinents per tal de poder estar alertats sobre aquests 

riscos.  

 

En relació als nuclis urbans dels voltants o altres estructures com podrien ser carreteres o ponts, 

caldrà tenir especial atenció per tal de malmetre-les. Així doncs, amb l’obertura d’una rasa es 

podrien crear esforços inesperats sobre les estructures existents, amb els seus conseqüents 

problemes.  

 

Pel que fa al trànsit actual, cal tenir en compte que les obres podrien significar el tancament 

temporal d’algunes carreteres o accessos. Caldrà intentar que, en la mesura del possible, aquestes 

interrupcions siguin les mínimes possibles. Igualment, caldrà intentar que, en cas que s’hagi de 

realitzar alguna interrupció d’una via existents, aquesta es faci de manera que molesti el menys 

possible.  

 

Finalment, mencionar que cal prestar atenció de que no ens topem amb cap jaciment arqueològic.  

 

 

2.2. Realització de les rases 

 

S’utilitzaran sistemes mecànics d’excavació per tal d’obrir les rases. Així, aquestes rases hauran 

d’estar alineades amb el que s’ha especificat al projecte. S’excavarà fins a la línia de rasant 

establerta en els plànols del projecte. No obstant això, en cas de trobar-se amb situacions no 

previstes en el projecte (per exemple, un canvi sobtat de tipus de roca), s’haurà d’analitzar el cas 

concret i procedir segons les conclusions extretes.  

 

El material que s’extregui de les rases s’haurà de emmagatzemar en llocs específics i a una certa 

distància de la rasa. D’aquesta manera, es vol evitat que hi hagi possibles incidents amb el 

personal de l’obra i maquinaria. Igualment, és important que es diferenciï entre material que 

després serà retornat al terreny i material que anirà a rebuig.  
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3. Impermeabilització   

 

 

Caldrà impermeabilitzar les conduccions i les diferents unitats de l’EDAR per tal d’assegurar-nos 

que no s’està perdent aigua al llarg del procés. Igualment, es important assegurar que no hi ha 

entrades d’aigua per llocs que no tenen aquesta funció.  

 

En el present projecte s’optarà per a impermeabilitzar mitjançant juntes d’estanqueïtat. D’aquesta 

manera, es buscarà impermeabilitzar punts i superfícies que necessiten especial atenció per ser 

llocs on potencialment pot haver una fuga d’aigua.  

 

 

 

4. Estructures de formigó  

 

 

Per tal d’executar les unitat amb formigó caldrà seguir una sèrie d’indicacions. 

 

S’utilitzarà un anell vibratori per tal d’evitar que es creïn coqueres durant la compactació. 

Igualment, serà important controlar que les bombes que transporten el formigó fins a l’encofrat no 

estan creant pressions excessives sobre els panells l’encofrat.  

 

Pel que fa a l’abocament, s’haurà de tenir cura de que no es produeixi disgregació de la barreja. La 

mida de l’àrid i de la seva heterogeneïtat seran factors claus a l’hora de determinar la disgregació 

d’una barreja. Igualment, caldrà procurar abocar el formigó des d’alçades reduïdes. Així, sempre 

s’intentarà que la direcció d’abocament sigui vertical i que hi hagi perpendicularitat amb el pla 

inferior de l’encofrat. Els xocs de formigó amb ferralla s’hauran d’evitar.  

 

Per tal de fer més fàcil el bombament i el tractament de curat, s’utilitzaran plastificants o 

fluïdificants.   
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5. Gestió de residus 

 

 

5.1. Prevenció d’acumulació de residus a l’obra 

 

En els següents subapartats s’expliquen una sèrie de mesures per tal de reduir l’acumulació de 

residus de l’obra.  

 

5.1.1. Selecció de materials  

 

La infraestructura es dissenyarà de forma que tingui una vida de projecte llarga i els seus materials 

hauran d’estar escollits de forma que no hi hagi descomposicions ni deterioraments.  

 

5.1.2. Quantitat dels materials 

 

S’haurà d’analitzar de forma acurada la quantitat de materials que es necessiten. D’aquesta 

manera, es reduirà la quantitat de material sobrant que, en moltes ocasions, acabaria convertint-se 

en un residu.  

 

5.1.3. Emmagatzematge de materials 

 

Serà important realitzar un correcte emmagatzematge. D’aquesta manera, es reduiran les 

possibilitats de malmetre els materials. Igualment, això facilitarà un bon control de la quantitat de 

materials de que hi ha, ajudant a ser més precisos a l’hora de demanar material.  

 

5.1.4. Equilibri del volum de terres 

 

En les activitats de moviment de terres, s’intentarà compensar el volum de terres sobrant (que 

prové dels desmunts) amb els volums de terres necessaris (per a fer terraplens).  

 

5.1.5. Reducció d’embalatges 

 

Caldrà reduir al màxim els la quantitat d’embalatges. Es recomana que siguin els proveïdors de 

materials i maquinàries els que es quedin els embalatges dels productes.  

 

5.1.6. Reciclatge i reutilització  

 

Caldrà diferenciar el materials per tal de facilitar la seva reutilització o reciclatge. En cas de ser 

possible, s’utilitzarà materials que tinguin part reciclada. Igualment, es fomentaran aquells materials 

que siguin fàcilment reciclables.  
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5.2. Metodologia a seguir 

 

El cap d’obra haurà de definir quins són els contenidors per a cadascun dels tipus de residus. 

Caldrà assegurar que cadascun dels contenidors tenen la capacitat suficient.  

 

Per tal de situar aquests contenidors, caldrà tenir en compte una sèrie de factors:  

‒ Reducció de l’impacte visual 

‒ Caldrà que sempre estiguin dintre dels límits de l’obra 

‒ Reducció de les emissions de pols 

 

Igualment, caldrà prestar atenció per tal de protegir els residus davant de possibles gelades o 

altres situacions climàtiques que puguin comportar problemes.  

 

Caldrà omplir un registre per a transportar el material. S’hauran d’omplir els següents camps: 

descripció, origen, quantitat, codi, data d’envasament, data de cessió, freqüència de recollida, 

nombre d’albarà, mitjà de transport i matrícula del vehicle de transport.  
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1. Normativa aplicable 

 

 

A la Taula 184 es pot veure les normes per als diferents assajos:  

 

Assaig Normes 

Assaig Proctor normal UNE-103-500-94 

Assaig equivalent de sorra UNE-933-8 

Assaig granulomètric UNE-933-1 

Assaig límits d’Atterberg UNE-103-103/103-104-94 

Assaig C.B.R. UNE-103-502 

Assaig de desgast dels àngels UNE-1097-2-99 

Assaig de densitat i humitat in situ UNE-103-503-95 

Assaig del contingut de Matèria 

Orgànica 

UNE-103-204 

Assaig de resistència tracció, límit 

elàstic, secció equivalent, ovalitat i 

allargament d’una barra d’acer 

corrugat  

UNE-7-474-92 

Assaig doblat-desdoblat UNE-7-474-92 

Assaig característiques 

geomètriques d’un acer  

UNE-36-068-94 

Extracció de provetes testimoni NLT-168-90 

 

Taula 184: Assajos i normativa 
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2. Pressupost 

 

A la Taula 185 es poden veure el número d’assajos de cada tipus que es preveu fer, el cost unitari i 

el cost total dels assajos.  

 

Assaig # Cost unitari (€) Cost total (€) 

Assaig Proctor normal 15 38,45 576,75 

Assaig equivalent de sorra 5 18,20 91,00 

Assaig granulomètric 2 25,90 51,80 

Assaig límits d’Atterberg 5 61,15 305,75 

Assaig C.B.R. 2 88,27 176,54 

Assaig de desgast dels àngels 2 77,89 155,78 

Assaig de densitat i humitat in situ 170 11,32 1.924,40 

Assaig del contingut de Matèria 

Orgànica 

3 25,79 77,37 

Assaig de resistència tracció, límit 

elàstic, secció equivalent, ovalitat i 

allargament d’una barra d’acer 

corrugat  

2 46,92 93,84 

Assaig doblat-desdoblat 2 17,02 34,04 

Assaig característiques 

geomètriques d’un acer  

2 35,95 71,90 

Extracció de provetes testimoni i 

trencament a compressió 

2 79,05 158,10 

 

Taula 185: Assajos i preus 

 

Els cost unitari s’ha obtingut d’altres projectes. El número d’assajos a realitzar s’ha calculat de 

forma aproximada tenint en compte les dimensions del projecte i considerant que poder haver 

alguns assajos que es realitzin de forma incorrecte i s’hagin de repetir. Igualment, s’ha considerat 

els assajos per als diferents materials: terres, formigó i acer.  

 

S’arriba a que el pressupost dels assajos és de 3.717,27 €.  
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Pla d'obra 
 

La duració total de les obres és de 10,9 mesos. A la Taula 186 es poden veure els dies assignats a 

cada activitat.  

 
Duració Inici Final 

Dies des  

de inici 

Mesos des  

de inici 

Col·lectors 268 01/07/2016 26/03/2017 
  

Replanteig 26 01/07/2016 27/07/2016 26 0,9 

Desviació de serveis 28 17/07/2016 14/08/2016 44 1,5 

Esbrossada 63 04/08/2016 06/10/2016 97 3,2 

Excavació de rases 95 26/09/2016 30/12/2016 182 6,1 

Instal·lació de 

canonades 
57 20/12/2016 15/02/2017 229 7,6 

Reblert i compactació  49 05/02/2017 26/03/2017 268 8,9 

      
EDAR 311 01/07/2016 08/05/2017 

  
Obra civil    

  
Moviment de terres 45 01/07/2016 15/08/2016 45 1,5 

Pretractament 71 15/08/2016 25/10/2016 116 3,9 

Reactor biològic 58 25/10/2016 22/12/2016 174 5,8 

Sitja de fangs 26 22/12/2016 17/01/2017 200 6,7 

Edifici de control 9 17/01/2017 26/01/2017 209 7,0 

Bypass i conduccions 33 26/01/2017 28/02/2017 242 8,1 

Troneta de sortida 29 28/02/2017 29/03/2017 271 9,0 

Urbanització 40 29/03/2017 08/05/2017 311 10,4 

Equips mecànics    
  

Pretractament  32 20/11/2016 22/12/2016 174 5,8 

Reactor biològic 27 22/12/2016 18/01/2017 201 6,7 

Decantador secundari 23 18/01/2017 10/02/2017 224 7,5 

Sitja de fangs 18 10/02/2017 28/02/2017 242 8,1 

Edifici de control 12 28/02/2017 12/03/2017 254 8,5 

      
Equips elèctrics 40 12/03/2017 21/04/2017 294 9,8 

      
Proves de 

funcionament 
25 21/04/2017 16/05/2017 319 10,6 

      
Neteja i acabats 7 16/05/2017 23/05/2017 326 10,9 

      
Seguretat i Salut 326 01/07/2016 23/05/2017 326 10,9 

      
Final de l'obra 1 22/05/2017 23/05/2017 

  
 

Taula 186: Pla d’obra
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1. Tipus d’ocupacions  
 

 

S’hauran de diferenciar tres tipus d’ocupacions: 

‒ Expropiacions 

‒ Servituds de pas  

‒ Ocupacions temporals 

 

 En els següents subapartats s’expliquen en més detall cadascun d’aquest tipus d’ocupacions.  

 

 

1.1. Expropiacions  

 

Les expropiacions seran superfícies que seran ocupades durant les obres i, també, un cop 

acabades les obres. Així doncs, són superfícies que no es quedaran en mans de l’estat.  

 

S’expropiaran les superfícies relatives a:  

‒ EDAR: Es considera que és un quart del total de la parcel·la on se situarà l’EDAR. La 

referència de la parcel·la és 25222A001000980000XP i la seva superfície total és de 21.956 

m
2
.  

‒ Camins d’accés: Es considera que té una longitud de 200 m i una amplada de 2 m. 

‒ Pous de registre: Per a cadascun s’expropiaran 3 m
2
  

 

 

1.2. Servituds de pas 

 

Les servituds de pas són superfícies que són necessàries per a conservar la infraestructura.  

 

Es consideraran servituds de pas les següents superfícies:  

‒ Manteniment dels col·lectors: 2 metres a banda i banda dels col·lectors 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 22: Expropiacions i serveis afectats  

-4- 
 

1.3. Ocupacions temporals 

 

Les ocupacions temporals són superfícies que es necessitaran durant les obres. Un cop acabades 

les obres, seran tornades als seus propietaris.  

 

Les ocupacions temporals seran:  

‒ Construcció dels col·lectors: 6 metres a banda i banda dels col·lectors 

‒ Construcció EDAR: Es consideren dos quarts del total de la parcel·la on es construirà. La 

referència de la parcel·la és 25222A001000980000XP i la seva superfície total és de 21.956 

m
2
. 

 

 

 

2. Quantificació de les superfícies ocupades 

 

A  la Taula 187 es poden veure els m
2
 de superfície que s’hauran d’ocupar segons el tipus 

d’ocupació.  

 

Expropiació Servitud de pas Ocupació temporal 

5.934 m
2
 2.359 m

2
 15.696 m

2
 

 

Taula 187: Superfícies ocupades segons tipus d’ocupació 

 

 

 

3. Pressupost per a les ocupacions  

 

Es considera que els preus que es pagaran són els següents:  

‒ Expropiació: 1,5 € per cada m
2
 

‒ Servitud de pas: 0,7 € per cada m
2
 

‒ Ocupació temporal: 0,1 € per cada m
2
 

 

Aquests valors s’han escollit tenint en compte que el sòl és de tipus rústic. Igualment, s’ha analitzat 

els preus que s’havien considerat a altres projectes.  

 

A  la Taula 188 es poden veure les despeses econòmiques segons el tipus d’ocupació.  



Annex 22: Expropiacions i serveis afectats  

-5- 
 

 

Expropiació Servitud de pas Ocupació temporal 

8.901,0 € 1.651,3 € 1.569,6 € 

 

Taula 188: Despesa econòmica segons tipus d’ocupació 

 

 

 

4. Serveis afectats 

 

Caldrà analitzar quins serveis podrien quedar temporalment afectades durant la fase de 

construcció.  

 

Podrien quedar afectats els següents serveis:  

‒ Línies elèctriques 

‒ Canonades d’aigua potable 

‒ Canonades de gas natural 

‒ Clavegueram actual 

‒ Línies de telefonia 

 

S’ha parlat amb l’Ajuntament de Prullans en relació a la possible afectació dels diversos serveis 

durant les obres. La resposta ha sigut que a priori no s’ha detectat que cap servei vagi a ser 

afectat. De totes maneres, abans de començar les obres caldria parlar amb les empreses 

responsables dels diferents serveis per a comprovar-ho. 

 

En el pressupost no es considerarà cap cost associat a l’afectació de serveis.   

 

 

 

5. Parcel·les afectades 

 

(Veure el següent full)  
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5.1. Mapa amb les parcel·les afectades 

 

A la Figura 32 es pot veure un mapa amb les parcel·les i amb els col·lectors i l’EDAR. Aquelles 

parcel·les on hi hagi col·lectors i a la que es construeix l’EDAR, estaran afectades per l’obra. 

Igualment, parcel·les del voltant també poden estar afectades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Parcel·les afectades per les obres 
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5.2. Detall de les parcel·les afectades 

 

En els següent fulls es poden veure els detalls de les parcel·les afectades.  
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

Aquest pla busca el facilitar la tasca de previsió i prevenció laboral, tant durant l’execució de les 

obres com a posteriori. En ell es dicten les directrius bàsiques que haurà de seguir i respectar el 

contractista al redactar el Pla de Seguretat i Salut.  

 

Aquest estudi s’ha redactat seguint les especificacions del Real Decret 1627/1997, de 24 Octubre. 

Menciona que caldrà sotmetre’l a aprovació i que s’haurà de presentar davant l’autoritat laboral 

pertinent.  

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

2.1.  Col·lector d’arribada. 

 

El col•lector d’aigües residuals està format per una xarxa dotada de tres punts de captació i la qual 

transcorres al llarg de la perifèria del poble de Prullans. Les canonades són totes elles PEAD 

315mm i s’ha dotar de pous cada uns 50 m.  

 

2.2. Subministrament d’aigua potable.  

 

El subministrament d’aigua potable a la EDAR es durà a terme mitjançant una canonada de 

Polietilè d’alta pressió que vindrà desde la connexió a la xarxa d’abastament de Prullans.  

 

2.3.  Pou de bombament 

 

El pou de bombament té unes dimensiones de 1,5x1,5x3,5 metres amb dues bombes centrifugues 

(1+1), les quals reben l’aigua provinent del canal de desbast.  

 

2.4. Pretractament 

 

El pretractament està format per el canal de desbast i un tamís rotatiu auto giratori.  
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2.5.  Tractament secundari 

 

El tractament secundari està format per un reactor d’aeració perllongada i per un decantador 

secundari. Ambdós són circulars i concèntrics.  

 

2.6. Evacuació d’aigua depurada. 

 

La sortida d’aigua depurada es fa per mitjà d’una canonada PEAD 315mm, la qual va a 

desembocar al riu Segre.  

 

2.7. Edifici de serveis i control 

 

Es disposarà d’un edifici prefabricat, el qual contindrà els quadres elèctrics, els serveis per al 

personal, la maquinaria per al tractament i el sistema de control.  

 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

 

El termini d'execució serà de 10,9 mesos, corresponent a l'indicat al Pla d'Obra.  

 

 

4. MÀ D’OBRA. 

 

Donada la mida de les obres, sempre es tindrà un número màxim de 10 treballadors.  

 

 

5. ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RISCOS DE L’OBRA 

 

A continuació es durà a terme l’anàlisi i avaluació de riscos del projecte de la EDAR de Prullans. El 

procediment que s’ha seguit és el següent: 

 Estimació de la probabilitat de que passi el risc descrit en baixa, mitja o alta.  

 Estimació de les conseqüències si el risc es produís en lleugerament danyós, danyós o 

extremadament danyós.  

 Valoració del risc en funció dels dos punts anteriors i classificar-lo en trivial, tolerable, 

moderat, important i intolerable.  
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Activitats Generals 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Actitud veïnal (queixes, 

protestes, etc.) 

X   X  X    X    

Cops de calor/fred X    X X    X    

Derivat de la salut dels 

treballadors 

X   X   X   X    

Presencia de pols  X  X X  X   X    

Caigudes al mateix nivell  X   X  X   X    

Derivades de la 

meteorologia 

X    X X    X    

Imperícia dels treballadors X    X X    X    

 

 

Moviments de terres 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Atropellaments per 

maquinària de l’obra 

X   X   X   X    

Caigudes d’objectes 

Sobre les persones 

X   X X X    X    

Despreniments de 

terra en talussos 

 X  X   X   X    

Caigudes a l’interior 

de l’excavació 

X   X   X   X    

Soroll ambiental X   X  X    X    

Pols ambiental X   X  X    X    

Contactes elèctrics 

directes o indirectes 

X   X  X    X    
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Excavació de rases 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Atropellaments per 

maquinària de l’obra 

X   X   X   X    

Caigudes d’objectes 

Sobre les persones 

X   X X X    X    

Despreniments de 

terra en talussos 

 X  X   X   X    

Caigudes a l’interior 

de l’excavació 

X   X   X   X    

Soroll ambiental X   X  X    X    

Pols ambiental X   X  X    X    

Contactes elèctrics 

directes o indirectes 

X   X  X    X    

 

 

Encofrat i desencofrat 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Despreniment per 

mal apilat 

X   X   X   X    

Talls X   X X X    X    

Pitjades sobre 

objectes punxants 

 X  X   X   X    

Caigudes des 

d’alçada 

X   X   X   X    

Sobre esforços X   X  X    X    

Caiguda d’objectes 

sobre les persones 

X   X  X    X    

Riscos derivades de 

condicions 

meteorològiques 

adverses 

X   X  X    X    

Atrapaments per 

objectes pesats 

 

X   X   X   X  X  
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Dermatitis per 

contacte amb 

desencofrats 

X   X X X    X  X  

Projecció violenta de 

partícules en ulls o 

cos al utilitzar serres 

de disc 

 

 X  X   X   X    

 

 

Formigonat 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Fallada de l’encofrat X   X   X   X    

Atrapaments  X   X   X   X  X  

Dermatitis per 

contacte amb 

formigó 

X   X X X    X  X  

Caigudes des 

d’alçada 

X   X   X   X    

Cops per pendeig de 

la càrrega 

X   X  X    X    

Soroll X   X  X    X    

Projecció de gotes de 

formigó als ulls 

X   X  X    X    

Vibracions X   X   X   X    

Contactes elèctrics 

 

X   X   X   X  X  

 

 

Manipulació i posta en obra de ferralla 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Talls 

per maneig de 

rodons d’acer 

X   X   X   X    

Caiguda d’objectes X   X X X    X    



Annex 23: Estudi de Seguretat i Salut  

 

-10- 
 

sobre les persones 

Erosions fortes per 

caiguda sobre les 

armadures 

 X  X   X   X    

Ensopegades al 

caminar sobre les 

armadures 

X   X   X   X    

Riscos derivats de 

trencaments de 

rodons durant 

operacions de doblat 

o estirat 

X   X  X    X    

Sobre esforços X   X  X    X    

Caigudes des 

d’alçada 

X   X  X    X    

Lipotímies i mareigs 

amb caigudes al 

mateix nivell 

X   X   X   X  X  

 

 

Instal·lació de canonades 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Caigudes de persones 

a l’ entrar i sortir de 

rases 

 

X   X   X   X    

Caiguda d’objectes 

sobre les persones 

X   X X X    X    

Esfondrament de les 

parets de la rasa 

 

 X  X   X   X    

Interferències amb 

conduccions 

subterrànies 

 

X   X   X   X    

Estrès tèrmic X   X  X    X    
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Talls i punxades X   X  X    X    

Caigudes des 

d’alçada 

X   X  X    X    

Projecció violenta de 

partícules 

X   X   X   X  X  

Cremades  X  X   X   X    

Explosió (bufador, 

ampolles de gasos 

liquats, bombones) 

 

X   X   X   X    

 

 

Instal·lació elèctrica 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Contactes elèctrics 

 

X   X   X   X    

Cremades 

 

X   X X X    X    

Incendis 

 

 X  X   X   X    

Talls i punxades X   X  X    X    

 

 

Instal·lació de maquinaria i equips 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Sobre esforços  X   X   X   X    

Caiguda d’objectes 

sobre les persones 

X   X X X    X    

Atrapament entre 

peces pesades 

 

 X  X   X   X    

Cremades 

 

X   X   X   X    

Electrocucions 

 

X   X  X    X    



Annex 23: Estudi de Seguretat i Salut  

 

-12- 
 

Talls i punxades X   X  X    X    

Contacte amb 

productes químics 

 

X   X  X    X    

Caigudes de 

màquines o equips 

suspesos a ganxo de 

grua 

 

X   X   X   X  X  

 

 

Maquinaria en general 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X   X   X    

Cops i contusions 

 

X   X X X    X    

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 X  X   X   X    

Soroll 

 

X   X   X   X    

Atropellaments  X   X  X    X    

Caigudes per 

pendents 

 

X   X  X    X    

Màquines en marxa 

sense control 

 

X   X  X    X    

Projeccions  X   X   X   X  X  

Contactes amb 

energia elèctrica 

 

 X  X   X   X    

Vibracions X   X   X   X    

Formació 

d’atmosferes 

X   X  X    X    



Annex 23: Estudi de Seguretat i Salut  

 

-13- 
 

agressives o molestes 

 

 

 

Retroexcavadora 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X   X   X    

Cops i contusions 

 

X   X X X    X    

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 X  X   X   X    

Soroll 

 

X   X   X   X    

Atropellaments  X   X  X    X    

Caigudes per 

pendents 

 

X   X  X    X    

Màquines en marxa 

sense control 

 

X   X  X    X    

Projeccions  X   X   X   X  X  

Contactes amb 

energia elèctrica 

 

 X  X   X   X    

Vibracions X   X   X   X    

Formació 

d’atmosferes 

agressives o molestes 

 

X   X  X    X    
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Pala carregadora 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X   X   X    

Cops i contusions 

 

X   X X X    X    

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 X  X   X   X    

Soroll 

 

X   X   X   X    

Atropellaments  X   X  X    X    

Caigudes per 

pendents 

 

X   X  X    X    

Màquines en marxa 

sense control 

 

X   X  X    X    

Projeccions  X   X   X   X  X  

Contactes amb 

energia elèctrica 

 

 X  X   X   X    

Vibracions X   X   X   X    

Formació 

d’atmosferes 

agressives o molestes 

 

X   X  X    X    

 

 

Dumper 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X   X   X    

Cops i contusions 

 

X   X X X    X    

Col·lisions i  X  X   X   X    
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atropellaments 

 

Soroll 

 

X   X   X   X    

Atropellaments  X   X  X    X    

Caigudes per 

pendents 

 

X   X  X    X    

Màquines en marxa 

sense control 

 

X   X  X    X    

Projeccions  X   X   X   X  X  

Contactes amb 

energia elèctrica 

 

 X  X   X   X    

Vibracions X   X   X   X    

Formació 

d’atmosferes 

agressives o molestes 

 

X   X  X    X    

 

 

Camió de transport 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X   X   X    

Cops i contusions 

 

X   X X X    X    

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 X  X   X   X    

Soroll 

 

X   X   X   X    

Atropellaments  X   X  X    X    

Caigudes per 

pendents 

X   X  X    X    
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Màquines en marxa 

sense control 

 

X   X  X    X    

Projeccions  X   X   X   X  X  

Contactes amb 

energia elèctrica 

 

 X  X   X   X    

Vibracions X   X   X   X    

Formació 

d’atmosferes 

agressives o molestes 

 

X   X  X    X    

 

 

Compactadora 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X   X   X    

Atropellaments  X   X  X    X    

Els derivats de les 

operacions de 

manteniment 

X   X  X    X    

 

 

Equip de soldadura 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Derivats de la 

radiació d’arc voltaic 

 

X   X   X   X    

inhalació de vapors 

tòxica  

X   X X X    X    

Ferides en els ulls per 

cossos estranys 

 

 X  X   X   X    
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Contactes elèctrics 

 

X   X   X   X    

 

 

Puntals 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Caiguda d’objectes X   X   X   X    

Caigudes a diferent 

nivell 

X   X X X    X    

Esllavissades per 

recolzament 

incorrecte 

 X  X   X   X    

Bolcades per 

col·locació incorrecte 

X   X   X   X    

Ruptura per defectes 

ocults 

X   X  X    X    

Els derivats per usos 

inadequats 

X   X  X    X    

 

 

Escales de mà 

Risc Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Encadenament de les 

escales 

X   X X X    X    

Esllavissades per 

recolzament 

incorrecte 

 X  X   X   X    

Bolcades per 

col·locació incorrecte 

X   X   X   X    

Ruptura per defectes 

ocults 

X   X  X    X    

Els derivats per usos 

inadequats 

X   X  X    X    
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6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

Serà necessari dotar l’execució de les infraestructures temporals següents: vestuari, lavabos i 

oficina.  

 

A la hora de concebre-les, s’optarà per centralitzar totes les instal•lacions de tal forma que ocupin 

menys espai, es posarà atenció a que no impedeixin la correcta circulació per a l’interior de les 

obres, que estiguin dotades d’espai suficient per dur a terme reunions i que disposin d’accessos 

adequats. A més a més, no es discriminarà entre treballadors, oferint unes instal•lacions semblants 

per tots ells.  

 

 

7. PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Es preveu utilitzar com a mínim els elements de protecció col•lectiva següents: Passarel•les de 

seguretat sobre rases, extintors, barrets protectors, tanques de protecció perimetrals a nivell del 

sòl, banqueta aïllant per als treballs en tensió, interruptors diferencials, farmaciola i presa de terra 

normalitzada general de l’obra.  

 

 

8. PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Es preveu utilitzar com a mínim els elements de protecció individual següents: Botes de seguretat i 

botes aïllants de l’electricitat, cascs de seguretat, guants de seguretat i guants reforçats, faixa 

contra les vibracions, ulleres de seguretat, Màscara antipols, protector auditiu, bossa d’eines, 

arnés, roba de treball, armilla reflectant i vestuari impermeable.  

 

 

9. PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

 

9.1. Atropellaments per màquines o vehicles. 

 

Es senyalitzaran les zones de treball per tal d’evitar que la gent i accedeixi. A més a més, el 

personal que treballi als enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants.  
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9.2.  Col·lisions i bolcades de màquines i camions.  

 

Es protegiran aquelles zones amb perill de bolcament, es col•locaran topalls al moment de 

descarregar els camions i es senyalitzaran els espais de maniobres i aparcaments a les zones de 

càrrega i descàrrega.  

 

9.3. Pols per circulació 

 

Es regaran els llocs de pas dels camions i maquinaria i s’emplearàn mascares protectores.  

 

9.4. Atrapaments 

 

Les màquines giratòries portaran cartells indicant quin és el seu radi d’acció per sota el qual no s’hi 

pot trobar ningú i s’emplearan cordes auxiliars al manejar elements suspesos.  

 

9.5. Caigudes a diferent i mateix nivell 

 

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants, s’emplearan botes de seguretat 

adequades, es disposaran passarel•les per sobre les rases i s’obligarà utilitzar el cinturó de 

seguretat als treballs d’atura.  

 

9.6.  Caigudes d’objectes 

 

Els treballs que impliquin treballar amb elements suspesos es disposaran de senyals que 

prohibeixin estar sota les cargues, el personal d’obra es dotarà de casc de seguretat, s’evitaran les 

possibles esllavissades en talussos per mitjà de malles metàl•liques i es protegiran els aplecs 

perquè no es desmoronin.  

 

9.7.  Electrocucions 

 

Els quadres elèctrics disposaran d’interruptors diferencials i presa de terra. Les màquines 

elèctriques i enllumenat també.  

 

9.8.  Eczemes 

 

El personal que treballi amb olis, llocs humits, en formigonat o amb líquids desencofrants utilitzarà 

guants de seguretat.  
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9.9. Projecció de partícules 

 

Per als treballs susceptibles a que es doni projecció de partícules s’emplearan ulleres de 

seguretat.  

 

9.10.  Cremades 

 

Tant els soldadors com els treballs amb presencia de calor, els operaris es protegiran amb l’equip 

adequat.  

 

9.11.  Explosions 

 

Es disposarà d’extintors a aquells llocs susceptibles de sofrir incendis. 

 

9.12.  Vibracions 

 

Els operaris de maquines susceptibles a produir vibracions portaran cinturons antivibratoris.  

 

9.13.  Punxades i talls 

 

Els operaris portaran calçat de seguretat dotat de plantilla anticlaus. 

 

9.14.  Sorolls 

 

Les màquines hauran d’estar dotades de silenciadors. En aquells casos en els que no sigui 

possible el treballador portarà proteccions acústiques. 

  

9.15.  Intoxicacions 

 

En llocs susceptibles d’intoxicacions es disposarà de ventilació i els operaris treballaran amb 

mascaretes.  
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10. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

 

La senyalització que s’utilitzarà és la següent: Senyal d’advertència de càrregues suspeses, de 

risc elèctric, de caiguda a diferent nivell, de caiguda a mateix nivell, de caiguda d’objectes, de 

protecció obligatòria del cap/oïda/vista, de protecció obligatòria d’extremitats, d’entrada prohibida a 

persones alienes a l’obra, de prohibit fumar, de prohibit encendre foc, senyal de salvament o 

socors i senyal de lluita contra incendis o extintor.  

 

 

11. ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

 

Els principis de socors en cas d0accident laboral són els següents: 

 

 L’accidentat és el primer que s’atén.  

 En el cas d’accident greu, emplear ambulància, doncs l’ús de vehicle privat podria agreujar a 

situació.  

 En cas de caiguda a diferent nivell o accident elèctric es considerarà sempre que existeixen 

lesions greus.  

 

Caldrà disposar a l’obra de una llista de telèfons i contactes en cas d’accident i la ubicació dels 

centres d’atenció més propers.  

Les comunicacions que s’han de dur a terme de forma immediata en cas d’accident són: 

 

Accidents lleus o greus 

 Coordinador de Seguretat i Salut. 

 A la Direcció d’obra. 

 A l’autoritat laboral. 

 

Accidents mortals 

 Al jutjat de Guàrdia 

 Coordinador de Seguretat i Salut. 

 A la Direcció d’obra. 

 A l’autoritat laboral. 

 

A continuació es presenten els serveis més propers a la obra. 
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Serveis sanitaris 

 

Hospital Particular de Puigcerdà 

Pl. Santa Maria, 1-2 ,  17520 ,  PUIGCERDÂ (GIRONA)  

Tel. 972880150 

 

Hospital de Cerdanya 

Pl. Santa Maria, 1 ,  17520 ,  PUIGCERDÂ (GIRONA) 

Tel. 972657777 

 

 

Serveis d’emergència 

 

Comissaria mossos d’esquadra 

Ronda Joan Maragall, 63 17520 Puigcerdà (La Cerdanya)  

Tel. 972 881 051. 

 

Caserna bombers 

Km. 169 17520 Puigcerdà (Cerdanya) 

Tel. 112 

 

 

12. PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS 

 

La gents que vingui a visitar l’obrà haurà de dur casc i l’equipació adequada. A part d’això, es 

senyalitzaran els accessos a l’obra, impedint l’accés de gent no relacionada.  

 

 

13. INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

 

S’entregarà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a tots i cada un dels treballadors, a més a més 

del material necessari per dur a terme les seves funcions. Apart d’això, els subcontractistes també 

se’ls hi entregarà una còpia, la qual hauran de firmar.  
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14. RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR 

 

Els riscos d’explotació són molt baixos, doncs pràcticament no es precisa de personal i aquest és 

qualificat. No obstant, s’insistirà en disposar de mitjans de protecció individuals tal i com guants 

així com senyalitzar la zona propera ala EDAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, desembre 2015 

L’autor del projecte 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Cuasante López-Barrena 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. NORMATIVA APLICABLE 

 

A continuació s’esmenten les disposicions legals que afecten al nostre Pla de Seguretat i Salut. 

 

- Real Decret Legislatiu 5/01 modifica el R.D.L. 1/95 - Real Decret 1627/1997 de 24 

d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. (B.O.E 25/10/1997)Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 

que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials  

- Real Decret 707/2002 de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el 

procediment administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social i per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de 

Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’estat. (B.O.E 

31/07/2002) 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre, Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors. (B.O.E 29/03/1995) 

- Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. 

- Real Decret 464/2003, de 25 d’abril, pel que es modifica el Real Decret 707/2002, de 

19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial 

d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la imposició de mesures 

correctores d’incompliments en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de 

l’Administració General de l’Estat. (B.O.E 11/06/2003) 

- Real Decret 773/1997 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització per els treballadors d’equips de protecció individual. (B.O.E 

12/06/1997) 

- Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret  

215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització per els treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 

temporals en alçada. 

- Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels equips de treball. 

- Real Decret 590/89 de 19 de maig, modifica els art. 3º i 14º del R.D. 1495/86. 

- Real Decret 830/91 modifica els art. 3º, 14º i 18º del R.D. 1495/86. 

- Real Decret 1495/86 de 26 de maig, aprovació del Reglament de Seguretat de les 

maquines. 
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- Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines. 

- Real Decret 56/95, de 20 de gener, pel que es modifica el Real Decret 1435/1992, de 

27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 

89/392/CEE, sobre màquines. 

- Real Decreto 1316/89 protecció de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 

laexposición al ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/01 disposiciones mínimas per a la protecció de la seguretat i salut de 

lostrabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguretat i salut en los lugares de trabajo. (B.O.E 23/04/1997) 

- Real Decreto 286/06, de 10 de marzo, sobre la protecció de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (B.O.E 

de11/03/2006) 

- Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras 

en elentorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (B.O.E 1/03/2002) 

- Real Decret 1531/91 exigències sobre certificats i marques de cables, cadenes i 

ganxos. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguretat i 

salutrelativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, per a los trabajadores. (B.O.E 23/04/1997) 

- Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protecció de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar detrabajo. (B.O.E 18/06/2003) 

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios dePrevención. 

- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 

de 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(B.O.E 01/05/1998) 

- Real Decreto 604/06, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas deseguretat i salut en las obras de construcción. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia 

deseñalización de seguretat i salut en el trabajo. (B.O.E 23/04/1997) 
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2. OBLIGACIONS DELS DIVERSOS AGENTS 

 

- Promotor: Ha de incloure el Pla de Seguretat i salut al Projecte d’obra. És qui abonarà 

a l’empresa constructora les partides presents al pressupost del estudi de seguretat i 

salut així com els honoraris a la Direcció facultativa.  

 

- Empresa constructora: Aquesta complirà amb les directius del Estudi de seguretat i 

salut i durà a terme les actuacions preventives.  

 

- Direcció facultativa: Es la responsable d’emetre les certificacions del pressupost de 

Seguretat i Salut. Apart d’això, comprovar el compliment de l’execució amb l’estudi.  

 

 

3. MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

El material de protecció individual tindrà una vida útil que s’haurà de respectar. Mencionar que en 

el cas que l’equipament es deteriorés més ràpidament de lo previst o perdés les seves qualitats 

protectores s’hauria de reposar. Apart d’això. Aquest haurà de ser còmode per tal d’evitar 

negatives d’ús. Tots els equips de protecció individual d’obra compliran amb les especificacions 

següents: 

 

- Caldrà respectar la vida útil dels equips de protecció individual. Arribada a la data de 

vigència aquests seran reemplaçats per de nous. 

- Si un equip de protecció individual es troba deteriorat es reemplaçarà d'immediat, 

documentant el motiu per garantir la màxima serietat. 

- Cal disposar de suficients equip de protecció individual tal que n’hi hagi també per tots 

els subcontractistes. 

- Els equips de protecció individual han de estar marcats amb “CE”. 

- Els equips de protecció han d’estar presents a l’obra e instal·lats abans al inici de les 

obres.  

- Pel que fa als equips de protecció col·lectiva, aquests sempre seran preferibles als 

equips de protecció individuals a igualtat de condicions. 

- Es equips de protecció col·lectiva es desmuntaran de immediat si manquen de la 

qualitat necessària. 

- El muntatge, manteniment i retirada dels equips de protecció col·lectiva serà 

responsabilitat del Contractista.  

 



Annex 23: Estudi de Seguretat i Salut  

 

-29- 
 

4. SERVEI MÈDIC 

 

Caldrà que el contractista disposi de servei mèdic i que tots els treballadors passin un 

reconeixement previ al inici de les obres i que tingui una vigència igual o superior a la durada de les 

obres. 

Es disposarà de una farmaciola amb material de primers auxilis, la qual haurà de conservar-se en 

bon estat i reposar el material que es vagi utilitzant. 

 

 

5. PREVENCIÓ D'INCENDIS 

 

La prevenció d’incendis es durà a terme per mitjà d’extintors. Aquests hauran de passar revisions 

anuals, estar reconeguts amb els codis “A” i “B”, estar correctament senyalitzats i disposar de un 

rètol explicatiu amb la normativa que regula el seu ús. 

 

 

6. ENTREGA DEL ESTUDI I DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

 

El Contractista entregarà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a cadascun dels treballadors i 

subcontractistes, els quals tindran que firmar un part d'acord amb la recepció i conformitat amb el 

mateix. 

 

 

7. NORMES DE SEGURETAT 

 

Caldrà complir amb totes les disposicions recollides al Real Decret 1627/1997. Existirà una còpia 

del mateix a l’obra per tal de que el personal pugui consultar-lo. 

A continuació s’esmenten algunes de les normes d’obligat compliment més rellevants: 

 

- Obligatorietat d’ús del casc dins del recinte de les obres. 

- El Contractista farà saber i vetllarà per el compliment amb el plà de seguretat i salut. 

- La maquinària estarà acreditada conforme compleix amb la normativa vigent. 

- Les proteccions col·lectives han d’estar aprovades per el coordinador. 

- Es tindran accessos separats per a les màquines i els treballadors. 

- Caldrà que el personal acrediti la seva formació amb respecte les tasques a realitzar. 
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- Caldrà que tots els subcontractistes segueixin el reconeixement mèdic. 

- Els accessos contindran una senyal que prohibeix l'accés a personal no autoritzat. 

- Es preveu el reg periòdic de les superfícies terroses. 

 

Normes de prevenció per als moviments de terres: 

 

- Control de l'impacte sobre edificis propers degut a les vibracions provocades. 

- Realitzar un estudi geotècnic si es considera necessari, per tal de conèixer el nivell 

freàtic, la naturalesa del sòl, etc. 

- Considerar l’efecte de les vibracions sobre vies de comunicació pròximes. 

- Les ores dels talussos es protegiran amb baranes. 

- Els talussos tindran una inclinació que impedeixi possibles despreniments. 

- El front d’excavació no pot sobrepassar més d’un metre l’alçada màxima d’atac. 

- No es podem amassar terres a menys de dos metres de l’excavació. 

- Els vehicles no podran circular a menys de 3 metres de la vora de l’excavació. 

- Les maniobres marxa enrere dels vehicles es duran a terme amb l’ajuda d’un 

observador extern al conductor. 

- Estarà prohibit estar dins del radi d’acció de les maniobres. 

- El espai d’excavació haurà d’estar il·luminat. 

- Les rases només es podran pujar i baixar per escales de mà sòlides. 

- En temps de pluja caldrà controlar el nivell freàtic. 

- Per creuar les rases es disposarà de passarel·les. 

- Si existeix risc de bolcada del talús es desallotjarà i acordonarà la zona. 

 

Normes de prevenció per a les tasques d’encofrat i desencofrat: 

 

- Els treballs d’encofrat es duran a terme per personal competent. 

- L’encofrat haurà de ser resistent i estable. 

- No apilar material sobre els encofrats. 

- Disposar de baranes. 

- L’emmagatzematge dels encofrats ha d’ocupar el mínim espai possible. 

- El desencofrat s’iniciarà quant el formigó ja estigui pres i es dura a terme amb ajuda 

d’ungles metàl·liques. 

 

Normes de prevenció per a la manipulació, armat i posta en obra de la ferralla 

 

- Apilar la ferralla als llocs previstos per a tal efecte. 
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- Els treballadors que hagin de transportar el material han de disposar de un cinturó anti-

esforços. 

- Mantenir l’espai de treball net i ordenat. Recollir la ferralla, doncs ens podem tallar. 

- Disposar d’accessos segurs a la zona de muntatge de la ferralla. 

- L’hissat de càrregues es durà a terme amb cordes de control segur. 

- Vigilar amb les radiacions provinents dels soldadors. 

- Assegurar-nos que tothom utilitza els equips de protecció individual. 

- Ús de protecció ocular al dur a terme les soldadures. 

- Evitar el contacte amb peces recentment soldades. 

- Desconnectar el grup de soldadura al fer una pausa. 

- Deixar de soldar si plou. 

 

Normes de prevenció per el formigonat: 

 

- Revisar el bon estat dels encofrats per tal d’evitar el risc de rebentada. 

- Queda prohibit alçar-se sobre els encofrats a l’hora de formigonar. 

- Posteriorment al formigonat caldrà netejar els tubs d’impulsió. 

- Vigilar al inici del bombeig, doncs la mànega fa moviments inesperats. 

- Revisar periòdicament els conductes d’oli a pressió. 

- La conducció de la bomba de formigonat es repenjarà sobre cavallets. 

- No ubicarse darrera els camions formigonera durant el buidat. 

- No moure el camió formigonera durant l’abocat. 

 

Normes de prevenció en la instal·lació de canonades 

 

- Les canonades s’introduiran a les rases  guiades des de l’exterior. 

- Les canonades s’apilotonaran sobre terrenys preparats per repartir les càrregues. 

 

Normes de prevenció en l’ús de maquinaria durant el moviment de terres 

 

- La maquinaria dura la senyalització adequada. 

- Aquesta treballarà en espais hermètics, on l'accés estarà prohibit. 

- Les preses d’electricitat hauran de ser aèries o enterrades. 

- No es pot abandonar la màquina fins que no s’hagi apagat el motor. 

- Dotar els camins de circulació interna pertinents. 

- Els operaris duran sabates antilliscants i orelleres antisoroll. 

- La maquinaria no podrà circular sota càrregues suspeses. 
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Normes de prevenció en l’ús de vibradors  

 

- No abandonar el vibrador tot sol. 

- Respectar  els torns i descansos dels treballadors. 

- Dur l’equip de protecció individual necessària. 

- No deixar la tasca del vibrat a treballadors inexperts. 

- Evitar treballar en espais limitats. 

 

Normes de prevenció en l’ús d’equips de soldadura 

 

- Traslladar les ampolles amb l’ajuda de carros porta ampolles de seguretat. 

- No tenir les ampolles a la intempèrie sense una protecció adequada. 

- El magatzem de gasos liquats s’ha d’ubicar a l’exterior de la obra. 

- Els encenedors han d’estar dotats de vàlvules anti-retrocès. 

- Evitar que les bombolles es donin cops o caiguin. 

- No treballar amb les bombolles inclinades. 

- No fumar ni permetre l’existència de foc al voltant de les bombolles. 

- No utilitzar acetilè per soldar coure. 

- Sempre tenir a mà un extintor durant la soldadura. 

- Utilitzar els equips de protecció individual pertinents. 

- Protegir-se amb l’elm de soldar. 

- No tocar les peces recentment soldades. 

- Ventilar l’espai de soldadura. 

- Desconnectar completament l’equip de soldadura cada cop que es faci una pausa. 

- Els equips de soldadura han d’estar connectats a preses de terra independents.  

 

Normes de prevenció en l’ús de bastides 

 

- Les bastides s’arriostraran. 

- Les plataformes de treball de les bastides tindran un mínim de 60 cm d’ample. 

- Les bastides estaran dotades de baranes perimetrals. 

- Queda prohibit deixar material sobre les bastides. 

- Queda prohibit llençar runa des de les bastides. 

- Queda prohibit fabricar morter des de les bastides. 

- Queda prohibit saltar des de la plataforma de la bastida al edifici. 

- Les bastides es sotmetran a inspecció diària. 

- Les bastides es recolzaran en aquells punts del sòl que no tinguin punts dèbils. 

- Els desplaçaments dins la bastida es duran a terme per mitjà d’escales. 
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- Si la bastida es mòbil, les rodes hauran d’estar falcades. 

- La separació entre la bastida i l’edifici ha de ser menor a 45 cm.  

- No es poden carregar indegudament les cues. 

 

Normés de prevenció en la instal·lació elèctrica  

 

- No instal·lar conduccions elèctriques a través de les canonades d’aigua. 

- No deixar esteses sobre el sòl les mànegues elèctriques. 

- No permetre la circulació de la maquinària sota les línies aèries. 

- Es comprovarà diàriament la correcta resposta dels interruptors diferencials. 

- Mantenir els extintors per a focus elèctrics. 

- Mantenir senyals de perill elèctric. 

 

 

 

Barcelona, desembre de 2015 

L’autor del projecte: 

 

 

 

Ignacio Cuasante López-Barrena 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Amidaments 



EDAR

AMIDAMENTS Data: 05/01/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT - EDAR I COL.LECTORS PRULLANS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de
punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Data: 05/01/16 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

18 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT - EDAR I COL.LECTORS PRULLANS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

EUR
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 460,000

5 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

16 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

17 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

19 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT - EDAR I COL.LECTORS PRULLANS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  IMPLANTACIO PERSONAL DE L'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

4 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

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT - EDAR I COL.LECTORS PRULLANS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  DESPESES FORMACIO I CONTROL SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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H1411117P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H142AC60P-3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H142CD70P-4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1431101P-5 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1432012P-6 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1447005P-7 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1453310P-8 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H1455710P-9 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

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H1457520P-10 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

H145K153P-11 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H1461122P-12 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

11,67 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1462242P-13 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

22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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H1465376P-14 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H1481343P-15 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

60,85 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

H1484110P-16 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1485800P-17 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,69 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1486242P-18 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i
tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

116,60 €

(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1487350P-19 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H1488580P-20 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H148D900P-21 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1522111P-22 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

13,14 €

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

H152J105P-23 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H1534001P-24 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H15Z1001P-25 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H16F1004P-26 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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H16F1005P-27 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H16F3000P-28 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H6452131P-29 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HB2C1000P-30 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

50,76 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

HBA31011P-31 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

21,76 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

HBB20005P-32 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBB21301P-33 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

133,52 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAA005P-34 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,83 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBBAB115P-35 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,80 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

HBBAC005P-36 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HBBAC013P-37 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBBAE001P-38 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAF004P-39 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,74 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC12300P-40 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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HBC16632P-41 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC19081P-42 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-43 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC1N671P-44 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs

18,45 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HM31161JP-45 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

HQU1531AP-46 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

246,01 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

HQU25701P-47 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

22,38 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU27502P-48 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU2P001P-49 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUA1100P-50 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HQUA2100P-51 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUA3100P-52 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

78,99 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAAAA0P-53 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-54 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAM000P-55 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 31,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 12,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 19,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós

sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,82 €

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril 2,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 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

2,37 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €
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B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

11,67 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 11,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 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

22,04 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 22,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 27,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

60,85 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 60,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,69 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i

tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en

treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

116,60 €

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ext 116,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,86 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88 €
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B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 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

13,14 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,77440 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,14760 €

Altres conceptes 10,79800 €

P-23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,71 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i 1,39200 €

Altres conceptes 4,31800 €

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-25 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

Altres conceptes 43,20000 €

P-26 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-27 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

Altres conceptes 23,30000 €

P-28 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €

Altres conceptes 24,68000 €

P-29 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se 14,16000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,86070 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i 4,84500 €

Altres conceptes 10,96430 €

P-30 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

50,76 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , p 6,70000 €

Altres conceptes 44,06000 €

P-31 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d'accionament manual

21,76 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 5,84001 €

Altres conceptes 15,91999 €

P-32 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-33 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

133,52 €

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i 113,86000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-34 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

34,83 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,10000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-35 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,80 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,10000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-36 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-37 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,83 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-38 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 5,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,74 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,77000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-40 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 9,89000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-41 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 7,42 €

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària, per a segur 7,03000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-42 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07080 €
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BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,17000 €

Altres conceptes 1,27920 €

P-43 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 5,35600 €

Altres conceptes 1,18400 €

P-44 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre

calçada i amb el desmuntatge inclòs

18,45 €

BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, per a s 15,50000 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-45 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

45,41 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 36,17000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-46 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

246,01 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 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

22,38 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €

Altres conceptes 2,99250 €

P-48 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €

Altres conceptes 6,98500 €

P-49 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

119,21 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

118,49 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 118,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

78,99 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 78,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-53 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-55 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut - EDAR i col.lectors Prullans

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 1)

31,23 16,000 499,68

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 16,000 95,84

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 4)

12,75 4,000 51,00

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

8,25 4,000 33,00

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

19,07 4,000 76,28

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 5)

0,23 50,000 11,50

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 7)

12,25 20,000 245,00

8 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i
palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica
al canell (P - 8)

2,82 16,000 45,12

9 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 -
9)

2,37 16,000 37,92

10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 10)

10,91 16,000 174,56

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 11)

21,20 16,000 339,20

12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 12)

11,67 16,000 186,72

13 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 - 13)

22,04 16,000 352,64

14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 14)

27,16 16,000 434,56

15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

60,85 16,000 973,60

16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 16) 2,23 64,000 142,72

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 17)

18,69 16,000 299,04

euros
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18 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 18)

116,60 2,000 233,20

19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
19)

4,53 16,000 72,48

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

14,86 4,000 59,44

21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 21)

21,88 12,000 262,56

TOTAL Titol 3 01.01.01 4.626,06

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut - EDAR i col.lectors Prullans

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

13,14 140,000 1.839,60

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

5,71 20,000 114,20

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 24)

0,23 200,000 46,00

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

30,83 460,000 14.181,80

5 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 30)

50,76 12,000 609,12

6 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 31)

21,76 10,000 217,60

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 32) 12,34 12,000 148,08

8 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

133,52 4,000 534,08

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

34,83 8,000 278,64

10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

33,80 8,000 270,40

11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

27,70 8,000 221,60

12 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

30,83 8,000 246,64

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 38)

5,52 4,000 22,08

euros
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14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

42,74 12,000 512,88

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 40) 10,28 30,000 308,40

16 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada (P - 41)

7,42 50,000 371,00

17 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

1,52 800,000 1.216,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

6,54 60,000 392,40

19 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs (P -
44)

18,45 20,000 369,00

20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

45,41 4,000 181,64

TOTAL Titol 3 01.01.02 22.081,16

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut - EDAR i col.lectors Prullans

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 IMPLANTACIO PERSONAL DE L'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 25)

43,20 30,000 1.296,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 27) 23,30 4,000 93,20

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 - 46)

246,01 11,000 2.706,11

4 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 - 47)

22,38 4,000 89,52

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

18,83 4,000 75,32

6 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49) 1,94 1,000 1,94

7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 50)

119,21 1,000 119,21

8 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 51)

118,49 4,000 473,96

9 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 52)

78,99 1,000 78,99

10 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 53) 200,49 1,000 200,49

11 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 54) 21,39 4,000 85,56

TOTAL Titol 3 01.01.03 5.220,30

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut - EDAR i col.lectors Prullans

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 DESPESES FORMACIO I CONTROL SALUT

euros
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1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
26)

19,66 32,000 629,12

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 24,68 12,000 296,16

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 55) 35,55 20,000 711,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.636,28

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL 4.626,06

Titol 3 01.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 22.081,16

Titol 3 01.01.03  IMPLANTACIO PERSONAL DE L'OBRA 5.220,30

Titol 3 01.01.04  DESPESES FORMACIO I CONTROL SALUT 1.636,28

Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 33.563,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.563,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 33.563,80

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut - EDAR i col.lectors Prullans 33.563,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.563,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut - EDAR i col.lectors Prullans 33.563,80

33.563,80

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Últim full   
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 33.563,80

13 % Despeses general SOBRE 33.563,80........................................................................ 4.363,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.563,80.......................................................................... 2.013,83

Subtotal 39.940,92

21 % IVA SOBRE 39.940,92............................................................................................... 8.387,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.328,51

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS )
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MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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MAQUINÀRIA

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 50,00000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 44,20000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,40000 €

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,46000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

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

57,38000 €

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

74,09000 €

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

62,91000 €

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

81,54000 €

B065EN2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

86,80000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

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

30,48000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,73000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,35000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm

1,83000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,18000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

0,91000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 9,37000 €

B6AZA232 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 1,8 m

32,81000 €

B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm i 2,4 kg/m2 14,61000 €

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2,5 mm resistent a la intempèrie 3,47000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,03000 €

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 2,11000 €

B7Z1418B u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40 mm per a fixació de làmines impermeabilitzants 0,34000 €

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,23000 €
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B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,36000 €

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

6,29000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74,55000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,60000 €

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

226,48000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,86000 €

BFB1T420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

65,07000 €

BGJ26210 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tensió assignada fins a 36 kV, amb 2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 2 transformadors de
630 kVA de potència unitària màxima

31.378,00000 €

BN1216E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

162,68000 €

BN3216E0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

392,79000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4H3433 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l 1,44000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

15,68000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,93000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 78,92890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

Rend.: 1,000 105,72000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

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

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 83,07240 83,07240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 105,72473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,72473
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

Subtotal: 0,65162 0,65162

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,87372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87372
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PARTIDES D'OBRA

P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera de formigó
HA-30/P/20/IV+Qb, 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 1.200,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

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

3,500      x 246,02271 = 861,07949

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 93,43688 = 93,43688

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

12,000      x 16,62785 = 199,53420

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 45,98576 = 45,98576

Subtotal: 1.200,03633 1.200,03633

COST DIRECTE 1.200,03633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,03633

P-2 E225R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,016 /R x 19,47000 = 0,31152

Subtotal: 0,31152 0,31152

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,016 /R x 50,44000 = 0,80704

Subtotal: 0,80704 0,80704

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00467

COST DIRECTE 1,12323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12323

P-3 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,110 /R x 37,34000 = 4,10740

Subtotal: 4,10740 4,10740
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COST DIRECTE 4,10740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10740

P-4 EDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 245,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 23,30000 = 9,55300

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,47000 = 7,98270

Subtotal: 17,53570 17,53570

Materials

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124

1,000      x 226,48000 = 226,48000

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 30,48000 = 1,08814

Subtotal: 227,56814 227,56814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26304

COST DIRECTE 245,36688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,36688

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 45,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 17,10800 17,10800

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 57,38000 = 28,62114

Subtotal: 28,62114 28,62114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25662

COST DIRECTE 45,98576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,98576
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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

Rend.: 1,000 246,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 19,47000 = 90,47709

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 23,30000 = 108,27510

Subtotal: 198,75219 198,75219

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,176      x 105,72473 = 18,60755

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,20000 = 23,99040

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 103,30000 = 1,68379

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,25000 = 0,00750

Subtotal: 44,28924 44,28924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,98128

COST DIRECTE 246,02271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,02271

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 93,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,30000 = 9,55300

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,47000 = 7,98270

Subtotal: 17,53570 17,53570

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 74,55000 = 74,55000

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 30,48000 = 1,08814

Subtotal: 75,63814 75,63814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26304

COST DIRECTE 93,43688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,43688

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

Rend.: 1,000 16,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 12,83100 12,83100

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,0095      x 105,72473 = 1,00438

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 3,60438 3,60438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19247

COST DIRECTE 16,62785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62785

P-5 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 17,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 12,83100 12,83100

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 78,92890 = 0,71036

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,86000 = 3,86000

Subtotal: 4,57036 4,57036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19247

COST DIRECTE 17,59383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59383

P-6 FGJ26210 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tensió assignada fins a 36 kV, amb
2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 2 transformadors de 630
kVA de potència unitària màxima, col·locat

Rend.: 1,000 32.272,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 24,000 /R x 20,65000 = 495,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 24,08000 = 192,64000
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Subtotal: 688,24000 688,24000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 48,98000 = 195,92000

Subtotal: 195,92000 195,92000

Materials

BGJ26210 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tensió assignada fins a 36 kV, amb
2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 2 transformadors de 630
kVA de potència unitària màxima

1,000      x 31.378,0000 = 31.378,00000

Subtotal: 31.378,00000 31.378,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,32360

COST DIRECTE 32.272,48360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.272,48360

P-7 FR4H3433 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària
de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4H3433 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

COST DIRECTE 1,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44000

P-8 FR721AJ0 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 de 2000 a 5000 m2

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 26,91000 = 0,05382

Subtotal: 0,05382 0,05382

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,001 /R x 44,62000 = 0,04462

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 /R x 35,50000 = 0,03550

Subtotal: 0,08012 0,08012

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,25000 = 0,00250
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BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

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 15,68000 = 0,54880

Subtotal: 1,38675 1,38675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00081

COST DIRECTE 1,52150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52150

P-9 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,030 /R x 86,18000 = 2,58540

Subtotal: 2,58540 2,58540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 2,78302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78302

P-10 G2223S11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més
de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,1997 /R x 50,00000 = 9,98500

Subtotal: 9,98500 9,98500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 10,97310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,97310
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P-11 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1147 /R x 50,00000 = 5,73500

Subtotal: 5,73500 5,73500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01168

COST DIRECTE 6,52548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52548

P-12 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0541 /R x 145,06000 = 7,84775

Subtotal: 7,84775 7,84775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 8,04537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04537

P-13 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 11,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 20,15000 = 3,62700

Subtotal: 3,62700 3,62700

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 12,27000 = 2,20860

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

Subtotal: 8,25860 8,25860
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05441

COST DIRECTE 11,94001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94001

P-14 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 7,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,44000 = 3,02640

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000

Subtotal: 7,87640 7,87640

COST DIRECTE 7,87640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87640

P-15 G3251CH2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/P/20/IV+Qb
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 108,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 19,47000 = 6,42510

Subtotal: 6,42510 6,42510

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,110 /R x 156,75000 = 17,24250

Subtotal: 17,24250 17,24250

Materials

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,035      x 81,54000 = 84,39390

Subtotal: 84,39390 84,39390

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16063

COST DIRECTE 108,22213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,22213

P-16 G3C51HH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/P/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 106,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,47000 = 4,67280

Subtotal: 4,67280 4,67280
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Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 156,75000 = 12,54000

Subtotal: 12,54000 12,54000

Materials

B065EN2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

1,025      x 86,80000 = 88,97000

Subtotal: 88,97000 88,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07009

COST DIRECTE 106,25289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,25289

P-17 G4BC3100 kg Armadura 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 1,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960

Subtotal: 0,48640 0,48640

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 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00730

COST DIRECTE 1,38050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38050

P-18 G4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 32,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,621 /R x 20,68000 = 12,84228

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,621 /R x 23,30000 = 14,46930

Subtotal: 27,31158 27,31158

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,42000 = 0,41580

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 20,54000 = 0,31015

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,44000 = 2,68400
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B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 4,03336 4,03336

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68279

COST DIRECTE 32,02773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,02773

P-19 G6A15605 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part
proporcional de pals per a punts singulars

Rend.: 1,000 28,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,370 /R x 20,68000 = 7,65160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 24,08000 = 8,90960

Subtotal: 16,56120 16,56120

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 8,40000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600

Materials

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

1,500      x 1,83000 = 2,74500

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

0,340      x 9,37000 = 3,18580

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,73000 = 3,05140

B6AZA232 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

0,067      x 32,81000 = 2,19827

Subtotal: 11,18047 11,18047

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24842

COST DIRECTE 28,32609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,32609

P-20 G764DA0H m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix
2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada clavada amb adhesiu de cautxú
sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 43,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,259 /R x 20,68000 = 5,35612

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,517 /R x 23,30000 = 12,04610
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Subtotal: 17,40222 17,40222

Materials

B7Z1418B u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40
mm per a fixació de làmines impermeabilitzants

3,000      x 0,34000 = 1,02000

B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
2 mm i 2,4 kg/m2

1,300      x 14,61000 = 18,99300

B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 3,000      x 0,18000 = 0,54000

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,100      x 4,35000 = 4,78500

Subtotal: 25,33800 25,33800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26103

COST DIRECTE 43,00125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,00125

P-21 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 16,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,47000 = 6,23040

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,30000 = 3,72800

Subtotal: 9,95840 9,95840

Maquinària

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,46000 = 2,47360

Subtotal: 2,47360 2,47360

Materials

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2,5 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 3,47000 = 3,48735

Subtotal: 3,48735 3,48735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14938

COST DIRECTE 16,06873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06873

P-22 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 3,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,68000 = 0,41360

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

Subtotal: 1,34560 1,34560

Materials

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100      x 2,11000 = 2,32100

Subtotal: 2,32100 2,32100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02018

COST DIRECTE 3,68678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68678

P-23 G96514C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 21,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,30000 = 5,12600

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

Subtotal: 13,88750 13,88750

Materials

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

1,050      x 4,23000 = 4,44150

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

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 55,05000 = 2,42220

Subtotal: 6,92771 6,92771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20831

COST DIRECTE 21,02352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02352

P-24 G9A1101J m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 30,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

Subtotal: 6,00525 6,00525

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 20,64000 = 23,73600
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 23,79850 23,79850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 30,79185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,79185

P-25 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1,000 21,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 23,30000 = 2,09700

A0140000 h Manobre 0,166 /R x 19,47000 = 3,23202

A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 20,15000 = 0,38285

Subtotal: 5,71187 5,71187

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,67000 = 0,16473

Subtotal: 0,16473 0,16473

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 14,36000 = 14,64720

Subtotal: 15,51062 15,51062

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08568

COST DIRECTE 21,47290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,47290

P-26 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó
HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat

Rend.: 1,000 90,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 12,25650 12,25650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,90000 = 0,65170

Subtotal: 0,65170 0,65170

Materials

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275

1,050      x 74,09000 = 77,79450
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

Subtotal: 77,79450 77,79450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18385

COST DIRECTE 90,88655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,88655

P-27 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,048 /R x 19,47000 = 0,93456

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,024 /R x 23,30000 = 0,55920

Subtotal: 1,49376 1,49376

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,246      x 18,60000 = 4,57560

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,533      x 1,03000 = 1,57899

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

1,050      x 6,29000 = 6,60450

Subtotal: 12,75909 12,75909

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02241

COST DIRECTE 14,27526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,27526

P-28 GDB1U060 u Solera de formigó HA-30/P/20/IV+Qb, d'1,7 m de
diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada
amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4
mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per
m2 , per a pou de registre (aproximació formigó)

Rend.: 1,000 31,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,355 /R x 23,30000 = 8,27150

A0140000 h Manobre 0,355 /R x 19,47000 = 6,91185

Subtotal: 15,18335 15,18335

Materials

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,300      x 0,91000 = 2,09300

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

0,230      x 62,91000 = 14,46930

Subtotal: 16,56230 16,56230
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22775

COST DIRECTE 31,97340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,97340

P-29 GFB1T425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 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.: 1,000 179,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 24,08000 = 60,20000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 20,68000 = 51,70000

Subtotal: 111,90000 111,90000

Materials

BFB1T420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 65,07000 = 66,37140

Subtotal: 66,37140 66,37140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67850

COST DIRECTE 179,94990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,94990

P-30 GN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 236,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,620 /R x 20,68000 = 33,50160

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,620 /R x 24,08000 = 39,00960

Subtotal: 72,51120 72,51120

Materials

BN1216E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 162,68000 = 162,68000

Subtotal: 162,68000 162,68000



EDAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/16 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08767

COST DIRECTE 236,27887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,27887

P-31 GN3216E7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada superficialment

Rend.: 1,000 435,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,950 /R x 24,08000 = 22,87600

A013M000 h Ajudant muntador 0,950 /R x 20,68000 = 19,64600

Subtotal: 42,52200 42,52200

Materials

BN3216E0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca

1,000      x 392,79000 = 392,79000

Subtotal: 392,79000 392,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63783

COST DIRECTE 435,94983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,94983

P-32 ICBLSS01 u Partida de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 33.563,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 ICLB001 u Electrovàlvula de solenoide 1''. Normalment tancada,
per a donar pas a la neteja dels rototamissos. Pel
desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 163,69 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 ICLB002 u Conducció de by-pass del tamís. Acer inoxidale
AISI-136 DN-100. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 357,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 ICLB003 u Descàrrega de sortida del tamís a pericó de
repartiment. Acer inoxidable AISI-136 DN 150. Pel
desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 509,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 ICLB004 u Descàrrega del sobreeixidor del tamís al pericó de
repartiment. Acer inoxidable AISI-316 DN 150. Pel
desbast. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 474,35 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-37 ICLB005 u Descàrrega de l'escorregut de la premsa al pou de
bombament. Acer inoxidable AISI-316 DN 80. Pel
desbast. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 374,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 ICLB006 u Contenidor de residus provinents del desbast de fins
ROS_ROCA. Pel desbast

Rend.: 1,000 647,55 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 ICLB007 u Cargol premsa de residus Estruagua. Acer inoxidable,
cargol sense ànima. Diàmetre 215 mm, longitud 900
mm, cos acer inoxidable AISI-316. Pel desbast. Inclòs
Muntatge

Rend.: 1,000 15.325,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 ICLB008 u Tamís rotatiu autonetejant Estruagua. Longitud
cilindre 1970 mm, Diàmetre cilindre 630 mm, pas de
sòlids 0,15 mm, cos acer inoxidable 316, cilindre acer
inoxidable 316. Neteja amb aigua a pressió. Pel
desbast. Electrovàlvula i conduccions per aigua de
neteja. inclòs muntatge

Rend.: 1,000 17.489,22 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 ICLB009 u Barana de perfils amb rodapeu d'acer inoxidable. Pel
desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 112,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 ICLBBU022 u Caldereria d'acer inoxidable. Rodet de connexió de
bufador a vàlvula d'aïllament DN 80. Longitud 100
mm embridat a un extrem. Per la sala de bufadors.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 236,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 ICLBBU023 u Caldereria d'acer inoxidable. Pantaló de sortida de
bufadors DN 100 amb brida cega als dos extrems.
Amb dues sortides de 1/2'' rosca gas femella. Amb
dues sortides 1'' rosca gas femella. Brides boges en
alumini lacat. Per la sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 846,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 ICLBBU024 u Caldereria d'acer inoxidable. Des de pantaló de
sortida de bufadors, fins a mammuth o skimmer, 1'',
connexions roscades. Per la sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 1.622,65 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 ICLBBU025 u Caldereria d'acer inoxidable. Des de pantaló de
sortida de bufadors, fins a graella de difusors DN100.
Brides zincades i cadmiades. Per la sala de bufadors.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 3.700,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 ICLBBU026 u Bufador d'èmbols rotatius. AERZEN. Amb vàlvula
d'aeromat i vàlvula de sobrepressió i maniguet
antivibratori. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 10.424,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 ICLBBU027 u Vàlvula de papallona d'accionament per palanca DN
80, amb orelles de centratge. IPROSA-GOLD. Per
sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 109,11 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-48 ICLBBU028 u Maniguet elàstic embridat IBROPLEX. Sèrie FSF. DN
65. Cos en neoprè i nylon. Brides cadmiades. Per
sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 89,11 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 ICLBBU029 u Extractor rotatiu d'aire SODECA HEP-35-4T. Per sala
de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 392,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 ICLBBU030 u Laberint d'aïllament acústic, per a la sortida d'aire.
Espàrrecs de M8 en quadrat de 390x390 per a fixació
del ventilador. Cos en planxa inoxidable, material en
fibra de vidre. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 682,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 ICLBBU031 u Laberint d'aïllament acústic, per a l'entrada d'aire.
Cos en planxa inoxidable, material aïllanten fibra de
vidre. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 682,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 ICLBBU032 u Caldereria d'acer al carboni. Ancoratges i biga-carril
per al polipast. Es pintarà amb pintura epoxy després
de soldar la biga als ancoratges. Per la sala de
bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 1.332,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 ICLBBU033 u Porta especial insonoritzada. Metàl·licam amb
material aïllant 47dBA d'una fulla batent de 98 mm de
gruix total i planxa de 1,5 mm de gruix amb reblert de
material fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm
amb tanca de pressió per lleva i galze de junta de
neoprè. Per sala de bufadors.

Rend.: 1,000 1.300,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 ICLBBU034 u Vàlvula de comporta d'accionament per Volant
BELGICAST BV-05-47. DN-100 i PN-16. Pel desbast.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 150,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 ICLBBU035 u Vàlvula de boia d'accionament manual 1''. Bola d'acer
inoxidable. Pel desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 19,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 ICLBBU036 u Vàlvula de solenoide normalment tancada, 1/2'', 24
Vdc. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 163,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 ICLBBU037 u Subministrament i col·locació d'aïllament acústic amb
placa de poliester fonoabsorbent de cara vista. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 16,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 ICLBCA010 u Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable
DN 100. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 169,99 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 ICLBCA011 u Caldereria d'acer inoxidable. Passamurs embridats,
amb anella d'estanqueïtat. En acer inoxidable
AISI-316, brides en alumini lacat. DN 150-DN 100.
Pel repartiment i mesura del cabal. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 784,40 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-60 ICLBDS038 u Tremuja de decantació estàtica B-60. Orelles
d'ancoratge. Capa interior de resina isoasfàltica amb
fibra de vidre i reforç mecànic de cilindre i tapa de
resina ortoasfàltica amb fibra de vidre. Cos PRFV.
Suportació, ancoratges deflectors, vessador i
cargoleria en AISI-316. Tub d'entrada de PVC,
tremuja i ancoratge inferior, suportació, campana
tranquilitzadora, col·lector d'entrada, canal perimetral
de recollida, pantalla deflectora de flotants i
sobreeixidor d'entalles d'acer inoxidable. Per la
decantació secundària. Partida completament
acabada. Muntatge inclòs.

Rend.: 1,000 27.850,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 ICLBDS039 u Vàlvula d'ompliment de pont. Amb accionament
perllongat, DN 80 i PN 16. Per la decantació
secundària. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 348,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-62 ICLBDS040 u Subministre i col·locació de pont decantador de
rasquetes. Passarel·la de perfils laminat i barana
d'acer al carboni galvanitzada i pintada, rasquetes de
fons en acer inox, deflector perimetral en alumini,
abocador d'entalles en alumini, connector elèctric de
6 fases. Tensió: III 220/380 V 50Hz. Inclou tot el
muntatge.

Rend.: 1,000 20.971,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 ICLBDS041 u Subministre i col·locació de deflector de flotants al
sobreeixidor de la sitja de flotants i d'acer inox.

Rend.: 1,000 292,69 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-64 ICLBDS042 u Subministre i col·locació de baixant del sobreeixidor
de la sitja de flotants d'acer inox AISI-304 DN150.

Rend.: 1,000 1.372,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-65 ICLBDS043 u Passamurs en acer inoxidable AISI-316, brides
cadmiades o zincades. Amb anella d'estanqueïtat.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 325,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-66 ICLBEE044 u Centre de seccionament i mesura. Quadre de
comptadors i protecció. Potència de kW. Inclòs
muntatge, legalització, projecte i drets de contractació.

Rend.: 1,000 2.871,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 ICLBEE045 u Equipament de protecció de sobretensions puntuals. Rend.: 1,000 2.445,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-68 ICLBEE046 u Sistema de protrecció contra sobretensions
permanents CIPROTEC OVERCHECK. Protrecció
contra: sobretensions de companyia, infratensions de
companyia i corrents de fuga. Muntatge en quadre,
reconnexions automàtiques, programable. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 1.683,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 ICLBEE047 u Equip de compensació d'energia reactiva de 10kVar,
amb bateria de condensadors per a correcció,
automàtic. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 1.256,58 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-70 ICLBEE048 u Quadre elèctric general. Inclòs muntatge Rend.: 1,000 21.209,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 ICLBEE049 u Cablejat de quadre general, de quadre de comptadors
a quadre general elèctric. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 625,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-72 ICLBEE050 u Cablejat de quadre a receptors. Potència i maniobra.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 7.566,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 ICLBEE051 u Xarxa de connexió a terra i xarxa equipotencial,
masses metàl·liques. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.013,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 ICLBEE052 u Enllumenat interior de l'edifici. Inclòs muntatge Rend.: 1,000 559,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 ICLBEE053 u Instal·lació 4 llumeneres per a exterior sobre bàcul de
8 m. Actuació automàtica: per cèl·lula fotoelèctrica i
per proximitat. Focus per interruptor, apagada
automàtica a la mitja hora. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.261,52 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-76 ICLBEE054 u Canalització amb un tub de PVC corrugat de D 90mm
i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 7,56 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 ICLBEE055 u Canalització amb un tub de PVC corrugat de D 90mm
i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 14,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-78 ICLBEE056 u Canalització amb tres tub de PVC corrugat de
D160mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 34,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-79 ICLBEE057 u Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D
160mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 46,22 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-80 ICLBEE058 u Pericó de 50x50x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calar
de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 59,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-81 ICLBEE059 u Variador de freqüència VACON Rend.: 1,000 645,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-82 ICLBEI01 u Sonda d'oxigen dissolt Zulig 512-S amb dispositiu
mecànic d'electroneteja. Sortides: 02:0:4-20mA.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 5.929,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-83 ICLBEI02 u Sistema de control automàtic. PLC Allen Bradley.
Software Wizcon 8.3 de 10.000 tags. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 21.698,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-84 ICLBEI03 u Sistema d'alimentació ininterrompuda. Per a PLC, per
a les comunicacions. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 530,33 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-85 ICLBEI04 u Mesurador de cabal electromagnètic, de cabal
instantani: 0,4-20 mA, cabal totalitzat: 1 pols/m3.
E+H. Ip-68. PROMAG 50, electrònica separada
ubicada a camp amb display. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.423,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 ICLBEI05 u Manòmetre de glicerina roscat. 0-0,8 bar. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 33,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 ICLBEI06 u Mesurador de temperatura per l'aigua bruta, marca
E+H, termoresistència tipus TST10 Tipus de
trnsmissor TMT
137-RDO. Sortida 4-20 mA. Tipus de sonda TP100.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 465,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 ICLBEI07 u Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball). AKO.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 109,11 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 ICLBEI08 u Mesurador de nivell per ultrasons E+H Prosonic T
FMU 230 E. Sortida 4-20 mA. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.206,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 ICLBEI09 u Mesurador redox E+H, amb sensor compacte tipus
CF10, suport sonda tipus CYA 611 i kit de muntatge.
Aspersor de
neteja i electrovàlvula amb temporitzador.
Transmissor de REDOX tipus LIQUIDSYS CPM252,
microcompressor amb
indicació de temperatura i contactes d'alarma

Rend.: 1,000 1.688,88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 ICLBTB012 u Graella de distribució d'aire. Forma circular. PVC.
Suportació d'acer inoxidable. 16 preses de 1/2''. Pel
tractament biològic. Dos punts de purga. Inclòs termal
d'elevació en dos punts, cadena i tram de mànega
flexible. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 2.241,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-92 ICLBTB013 u Difusor de membrana elastomèrica ABS
NOPON/NOPOL PIK300. De microbombolla,
membrana d'EPDM. Pel tractament biològic. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 50,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-93 ICLBTB014 u Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a sonda
d'oxigen dissolt o redox de fàcil extracció. En acer
inoxidable AISI-316. Fixació mural. Pel tractament
biològic. Inclòs muntatge. (P - 103)

Rend.: 1,000 231,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-94 ICLBTB015 u Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a electrònica
de sonda d'oxigen dissolt o redox. Amb parasol per
deixar el display a 1,60 m del nivell trepitjable. En
acer inoxidable AISI-316. Fixació mural. Pel
tractament biològic. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 296,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-95 ICLBTB016 u Passarel·la d'acer inoxidable amb tràmex. Escala
final, estructura conformada amb perfileria UPN. Peu
per a palanquí integrat a l'estructura. Tràmex 30x30.
Pel tractament biològic.

Rend.: 1,000 5.102,52 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-96 ICLBTB017 u Barana de fixació mural. Rodapeu a les zones
horitzontals. Acer inoxidable. Pel tractament biològic.

Rend.: 1,000 112,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-97 ICLBTB018 u Subministrament i instal·lació d'agitador submergible
FLYGT de baixa velocitat.

Rend.: 1,000 21.026,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-98 ICLBTB019 u Vàlvula de solenoide normalment tancada, 1/2'', 24
Vdc. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 163,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 ICLBTB020 u Vàlvula de boia d'accionament manual 1''. Bola d'acer
inoxidable. Pel desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 19,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-100 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,058 /R x 44,20000 = 2,56360

Subtotal: 2,56360 2,56360

COST DIRECTE 2,56360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56360



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació de Preus 
Pressupost Seguretat i Salut 
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MA D'OBRA

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,68000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,68000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,47000 €
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MAQUINÀRIA

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 29,06000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 46,97000 €
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B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,16000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23000 €

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 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre
suport de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

2,82000 €

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

2,37000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20000 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

11,67000 €

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

22,04000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

60,85000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,69000 €

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

116,60000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

4,53000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14,86000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

57,38000 €
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B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,59000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,52000 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 8,11000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 7,08000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 14,25000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,34000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, per a seguretat i salut

11,17000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,89000 €

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut 7,03000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,17000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,39000 €

BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i
salut

15,50000 €

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 113,86000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , per a
seguretat i salut

6,70000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,17000 €

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

246,01000 €

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
, per a seguretat i salut

77,55000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

119,21000 €
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BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

118,49000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

78,99000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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P-1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3

Rend.: 1,000 31,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3

1,000      x 31,23000 = 31,23000

Subtotal: 31,23000 31,23000

COST DIRECTE 31,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

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-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,25000 = 8,25000

Subtotal: 8,25000 8,25000

COST DIRECTE 8,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,25000

P-4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,75 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 12,75000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 19,07000 = 19,07000

Subtotal: 19,07000 19,07000

COST DIRECTE 19,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,07000

P-7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000      x 12,25000 = 12,25000

Subtotal: 12,25000 12,25000
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COST DIRECTE 12,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25000

P-8 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

1,000      x 2,82000 = 2,82000

Subtotal: 2,82000 2,82000

COST DIRECTE 2,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82000

P-9 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 2,37 €

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 2,37000 = 2,37000

Subtotal: 2,37000 2,37000

COST DIRECTE 2,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37000

P-10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 10,91000 10,91000
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COST DIRECTE 10,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91000

P-11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20000

P-12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 11,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 11,67000 = 11,67000

Subtotal: 11,67000 11,67000

COST DIRECTE 11,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,67000

P-13 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 22,04 €

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 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000

COST DIRECTE 22,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04000
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P-14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 27,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 27,16000 = 27,16000

Subtotal: 27,16000 27,16000

COST DIRECTE 27,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,16000

P-15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 60,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 60,85000 = 60,85000

Subtotal: 60,85000 60,85000

COST DIRECTE 60,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,85000

P-16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23000

P-17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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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 18,69000 = 18,69000

Subtotal: 18,69000 18,69000

COST DIRECTE 18,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,69000

P-18 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada
amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 116,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada
amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

1,000      x 116,60000 = 116,60000

Subtotal: 116,60000 116,60000

COST DIRECTE 116,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,60000

P-19 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 4,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53000

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,86000 = 14,86000

Subtotal: 14,86000 14,86000
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COST DIRECTE 14,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86000

P-21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 21,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 21,88000 = 21,88000

Subtotal: 21,88000 21,88000

COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,88000

P-22 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 13,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 10,69250 10,69250

Materials

B1Z0300C 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, per
a seguretat i salut

0,020      x 57,38000 = 1,14760

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,52000 = 0,77440

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 2,34200 2,34200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10693

COST DIRECTE 13,14143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,14143

P-23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

Subtotal: 4,27700 4,27700
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Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200      x 1,16000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04277

COST DIRECTE 5,71177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71177

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 0,22762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22762

P-25 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 43,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42770

COST DIRECTE 43,19770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,19770

P-26 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 19,66470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66470

P-27 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 23,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 23,30000 23,30000

COST DIRECTE 23,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30000

P-28 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,68000 = 24,68000

Subtotal: 24,68000 24,68000

COST DIRECTE 24,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68000

P-29 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 10,69250 10,69250

Materials

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 14,25000 = 4,84500

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,08000 = 14,16000

B1Z0300C 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, per
a seguretat i salut

0,015      x 57,38000 = 0,86070

Subtotal: 19,86570 19,86570
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26731

COST DIRECTE 30,82551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,82551

P-30 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

Rend.: 1,000 50,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 24,89600 24,89600

Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 46,97000 = 18,78800

Subtotal: 18,78800 18,78800

Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i
salut

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37344

COST DIRECTE 50,75744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,75744

P-31 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 21,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

Subtotal: 13,10550 13,10550

Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,090 /R x 29,06000 = 2,61540

Subtotal: 2,61540 2,61540

Materials

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i
salut

0,7201      x 8,11000 = 5,84001

Subtotal: 5,84001 5,84001
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19658

COST DIRECTE 21,75749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75749

P-32 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,34000 = 12,34000

Subtotal: 12,34000 12,34000

COST DIRECTE 12,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,34000

P-33 HBB21301 u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 133,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 113,86000 = 113,86000

Subtotal: 113,86000 113,86000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 133,52470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,52470

P-34 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,10000 = 6,10000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

1,000      x 9,07000 = 9,07000
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12 m, per a seguretat i salut

Subtotal: 15,17000 15,17000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 34,83470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,83470

P-35 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,10000 = 6,10000

Subtotal: 14,14000 14,14000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 33,80470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,80470

P-36 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 27,70470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,70470

P-37 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat
i salut

1,000      x 11,17000 = 11,17000

Subtotal: 11,17000 11,17000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 30,83470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,83470

P-38 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000

P-39 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materials
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BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19470

COST DIRECTE 42,74470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,74470

P-40 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,47000 = 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,89000 = 9,89000

Subtotal: 9,89000 9,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00389

COST DIRECTE 10,28329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28329

P-41 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària clavada

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,47000 = 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940

Materials

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una
cara de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut

1,000      x 7,03000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00389

COST DIRECTE 7,42329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42329
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P-42 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,47000 = 1,26555

Subtotal: 1,26555 1,26555

Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,17000 = 0,17000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,59000 = 0,07080

Subtotal: 0,24080 0,24080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01266

COST DIRECTE 1,51901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51901

P-43 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,16820 1,16820

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 13,39000 = 5,35600

Subtotal: 5,35600 5,35600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01168

COST DIRECTE 6,53588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53588

P-44 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i salut

1,000      x 15,50000 = 15,50000

Subtotal: 15,50000 15,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02921

COST DIRECTE 18,44971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,44971

P-45 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 45,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,79600 8,79600

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 36,17000 = 36,17000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 36,48000 36,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13194

COST DIRECTE 45,40794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,40794

P-46 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.: 1,000 246,01 €

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 246,01000 = 246,01000

Subtotal: 246,01000 246,01000

COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000



EDAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/16 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

P-47 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 22,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

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 , per a
seguretat i salut

0,250      x 77,55000 = 19,38750

Subtotal: 19,38750 19,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07301

COST DIRECTE 22,38101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,38101

P-48 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17036

COST DIRECTE 18,82986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82986

P-49 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02434

COST DIRECTE 1,93784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93784

P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 119,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 119,21000 = 119,21000

Subtotal: 119,21000 119,21000

COST DIRECTE 119,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,21000

P-51 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 118,49 €

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 118,49000 = 118,49000

Subtotal: 118,49000 118,49000

COST DIRECTE 118,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,49000

P-52 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 78,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000

COST DIRECTE 78,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,99000

P-53 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 200,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 200,49000 = 200,49000



EDAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/01/16 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 200,49000 200,49000

COST DIRECTE 200,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,49000

P-54 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 21,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 21,39000 = 21,39000

Subtotal: 21,39000 21,39000

COST DIRECTE 21,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,39000

P-55 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55000
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1. Personal 

 

 

1.1. Explicació  

 

Hi haurà diverses tasques a realitzar per els diversos equips. Les diverses funcions seran:  

‒ Cap de planta 

‒ Personal de manteniment 

‒ Personal d’explotació 

‒ Personal de laboratori 

‒ Personal administratiu 

‒ Personal extern 

 

A continuació s’explica amb més detall cadascun d’aquests equips.  

 

1.1.1. Cap de planta  

 

Per a EDARs de mida reduïda (com és el cas en el present projecte) hauran d’assumir tasques de 

direcció de personal, control del procés, seguiment del pla de manteniment d’equips, portar a terme 

els assajos i analítiques pertinents, subcontractar treballs que no es puguin duu a terme mitjançant 

el personal intern de l’EDAR, etc.  

 

Així doncs, la seva tasca és coordinar els medis dels que disposa per a obtenir uns bons resultats 

de depuració a un cost raonable.  

 

1.1.2. Personal de manteniment  

 

Portaran el seguiment de tots els equips de la planta i executaran les tasques habituals de 

lubricació, control dels consums elèctrics, reparacions dels equips avariats, etc.  

 

1.1.3. Personal d’explotació  

 

Aquest equip estaria encarregat de realitzar tasques necessàries pel bon funcionament de l’EDAR i 

que no es duen a terme per l’equip de manteniment. Aquestes tasques inclouen la retirada de 

residus, la neteja, la jardineria, la preparació de reactius, etc.  
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1.1.4. Personal de laboratori 

 

La seva tasca serà la de controlar els paràmetres físic-químics o biològics que es consideren 

oportuns. A les plantes depuradores de mida reduïda (com és el cas del present projecte), aquesta 

tasca la duu a terme directament el cap d’obra.  

 

1.1.5. Personal administratiu 

 

Aquest tipus de personal només es troba a EDAR de gran mida, on hi ha un gran nombre 

d’informes i tasques administratives. En el nostre cas, per tractar-se d’una EDAR de mida reduïda, 

no serà necessari.  

 

1.1.6. Personal extern 

 

Hi ha algunes tasques que són dutes a terme per personal extern com, per exemple, el 

manteniment dels transformadors, les revisions dels bufadors, la jardineria, etc.  

 

 

1.2. Estimació dels costs  

 

CEDEX (2009) ens recomana la següent formula per a tenir una referència del número d’empleats 

que es necessitaran:  

 

              

 

Essent Q el cabal en milions de galons d’aigua tractada per dia (1 galó és igual a 3,785 litres).  

 

Agafant el cabal mig calculat a l'Annex 4: Hidrologia i cabal de disseny i fent els càlculs pertinents 

s'arriba a que es necessitarien 2,92 empleats.  

 

A continuació, s'haurà de calcular el sou d'aquests empleats. Es preveu que es necessitaran 

concretament els següents tipus d'empleats:  

 Cap de planta, que tindria una categoria de Tècnic Superior 

 Oficial de manteniment, que tindria una categoria d'oficial de primera 

 Peó, que tindria una categoria d'operador 

 

Hi haurà diferències de sou entre cadascun d'aquests empleats. Igualment, no caldrà tenir un Cap 

de Planta al 100%, sinó que potser es podria tenir al 50% amb alguna altra EDAR propera. Així 
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doncs, tenint en compte tot això, es considera que un sou mig raonable seria d'uns 30.000€ anuals, 

incloent els costs de la Seguretat Social i altres.  

 

D'aquesta manera, s'arriba a que les despeses anuals de personal seran de aproximadament 

87.000€.  

 

 

 

2. Manteniment i conservació 

 

 

2.1. Explicació  

 

Els objectius principals del manteniment són:  

‒ Mantenir el funcionament de l’EDAR de forma ininterrompuda i en paràmetres de funcionament 

‒ Disminuir al màxim el temps de parada en cas d’avaria  

‒ Limitar en el temps l’envelliment del material degut al seu funcionament 

‒ Reduir els costs de reparació al intervenir en el moment adequat 

‒ Intentar aconseguir el màxim aprofitament energètic i la major eficiència possible 

‒ Complir la Normativa de Seguretat i Salut 

 

Es recomana realitzar manteniment preventiu en cinc àrees principals:  

‒ Manteniment preventiu mecànic 

‒ Manteniment preventiu elèctric 

‒ Pintures 

‒ Manteniment de l’obra civil 

‒ Jardineria 

 

A continuació s’explica amb més detall cadascun d’aquests manteniments.  

 

2.1.1. Manteniment preventiu mecànic 

 

Inclou d’entre d’altres: lubricació, comprovació de sorolls, comprovació de vibracions, comprovació 

de temperatures, revisió dels sistemes de transmissió, comprovació del funcionament, etc.  

 

2.1.2. Manteniment preventiu elèctric 

 



Annex 25: Explotació i manteniment  

 

-6- 

 

Inclou d’entre d’altres: comprovació de les proteccions, revisió de l’estat dels cables i connexions, 

comprovació dels aïllaments, comprovació dels consums, comprovació dels automatismes... 

 

2.1.3. Pintura 

 

Cal tenir en compte que la major part del equips són metàl·lics i que les aigües residuals tenen un 

alt poder corrosiu. Serà imprescindible elaborar un pla de pintures per tal de protegir les superfícies 

d’aquests equips.  

 

2.1.4. Manteniment de l’obra civil  

 

Cal una conservació continuada durant el temps, per tal d’allargar la vida útil de la instal·lació en 

general.  

 

2.1.5. Jardineria  

 

Donat que l’activitat que es desenvolupa a una EDAR no és atractiva, es clau l’aspecte de les 

instal·lacions en quant a neteja, jardineria, olors, aspecte general, etc. 

 

 

2.2. Estimació dels costs  

 

Segons el que s’ha trobat a altres projectes, el cost de manteniment i conservació es pot estimar 

com en un 0,5% del cost de l’obra per any. Tenint en compte que el cost total de l’obra ha sigut de 

~1,6 milions d'euros, es consideren uns costs de manteniment i conservació de ~8.000 euros a 

l'any.  

 

 

 

3. Altres costos fixes 

 

 

3.1. Explicació 

 

En aquest apartat es consideren altres costs com, d’entre altres, el següents: 

‒ Assegurances 

‒ Administració: material d’oficina, costs dels serveis informàtics 

‒ Serveis d’assistències tècniques de suport  
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‒ Formació dels empleats 

 

 

3.2. Estimació dels costs  

 

Tenint en compte el que s’ha considerat a altres projectes, per a l’EDAR de Prullans s’estima que 

aquests costs seran de 10.000 €.  

 

 

 

4. Energia 

 

 

4.1. Explicació 

 

El consum energètic és un dels costs més importants a una EDAR.  

 

Per tal de optimitzar els consum, es poden duu a terme una sèrie d’actuacions:  

‒ Utilitzar mesuradors d’energia per als principals equips amb registre de dades per a així 

conèixer el consum real dels mateixos i la seva variació al llarg del temps, que ens informarà 

de possibles problemes que puguin sofrir  

‒ Duu a terme un manteniment adequat dels equips: canviant de forma periòdica els filtres dels 

bufadors, controlant el correcte funcionament de les bombes, neteja dels difusors... 

‒ Utilitzar motors d’alt rendiment per a aquells equips que funcionen un nombre elevat d’hores 

‒ Quan sigui possible, desplaçar els consums a períodes de vall, quan l’electricitat és més 

barata.  

 

 

4.2. Estimació dels costos 

 

A l’Annex 17: Anàlisi elèctric s’ha estimat que el consum d’energia serà de 911,12 kWh/dia. Segons 

els que s’ha trobat a altres projectes, el cost de l’electricitat es pot estimar com a 0,073 €/kWh. 

D’aquesta manera s’arriba a que la despesa elèctrica és de 24.277€ anuals, valor que 

aproximarem a 24.300€.  
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5. Residus 

 

 

5.1. Explicació  

 

Es podran diferenciar tres categories principals de residus:  

‒ Fangs 

‒ Residus del desbast 

‒ Arenes 

 

A continuació s’explica amb més detall cadascuna d’aquestes categories.  

 

5.1.1. Fangs 

 

Són els residu que es produeix amb major quantitat en l’activitat de depuració. La producció 

dependrà principalment de la càrrega contaminant que arriba a l’EDAR, però també influirà en gran 

mesura el tipus de tractament i la forma d’operar la planta.  

 

5.1.2. Residus de desbast 

 

Aquests són els residus de certa mida que es recullen a la reixa de desbast. Es consideren 

assimilables a residus urbans.  

 

5.1.3. Arenes 

 

Igual que es fa amb els residus de desbast, les arenes també es consideren assimilables a residus 

sòlids urbans. 
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5.2. Estimació de costos 

 

A la Taula 189 es poden veure els costos d’evacuació segons la disposició final considerada.  

 

Disposició final Costs (€/Tn) 

Aplicació directa a l’agricultura 10 – 20 

Compostatge 22 – 40 

Assecat tèrmic  40 – 80 

Vertader 30 – 60 

 

Taula 189: Costs de disposició de residus 

 

Tenint en compte que Prullans és un municipi on l’agricultura té un paper rellevant, es considerarà 

que el 50% dels residus es poden aprofitar per a l’agricultura i que l’altre 50% són duts al vertader.  

 

A l’Annex 14: Dimensionament s’ha calculat el kg de fangs que es generaran. Es consideraran els 

preus de la part alta del rang, és a dir, 20€/Tn en el cas d'Aplicació directa a l'agricultura i 60€/Tn 

en el cas del Vertader. Així, tenint en compte lo anterior, els costos per a l’evacuació i disposició 

dels residus serà de 1.407€ anuals, que aproximem a 1.400€ anuals.  
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6. Taula resum 

 

 

A la Taula 190 es poden veure els costos d’explotació i manteniment que s’han estimat:  

 

Concepte Despeses (€/any) 

Personal 87.000€ 

Conservació i manteniment 8.000€ 

Altres costos fixes 10.000€ 

Energia 24.300€ 

Residus 1.400€ 

Total ~130.700€ 

 

Taula 190: Costs d’explotació i manteniment 
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Imatge 1: Poble de Prullans (I) 

 

 

Imatge 2: Poble de Prullans (II) 
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Imatge 3: Punt d'abocament 1 (I) 

 

 

Imatge 4: Punt d'abocament 1 (II) 
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Imatge 5: Punt d'abocament 2 (I) 

 

 

Imatge 6: Punt d'abocament 2 (II) 
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Imatge 7: Punt d'abocament 3 

 

 

Imatge 8: Brutícia observada (I) 
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Imatge 9: Començament del camí d'accés amb la hípica a l'esquerra 

 

 

Imatge 10: Continuació del camí d'accés 
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Imatge 11: Final del camí d'accés amb camp de l'EDAR al fons 

 

 

Imatge 12: Camp d'ubicació de l'EDAR (I) 
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Imatge 13: Camp d'ubicació de l'EDAR (II) 

 

 

Imatge 14: Càmping de Prullans (I) 
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Imatge 15: Càmping de Prullans (II) 

 

 

Imatge 16: Hotels a Prullans (I) 
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Imatge 17: Hotels a Prullans (II) 

 

 

Imatge 18: Hotels a Prullans (III) 
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A continuació s'inclou el Pressupost per al coneixement de l'Administració: 

 

 

Pressupost d'execució material ............................................................ 1.102.499,73€ 

Despeses generals (13% sobre el PEM)..................................................... 143.324,96€ 

Benefici industrial (6% sobre el PEM) ........................................................... 66.149,98€ 

 

Subtotal ................................................................................................... 1.311.974,67€ 

IVA (21%) ................................................................................................... 275.514,68€ 

 

Pressupost d'execució per contracte .................................................... 1.587.489,35€ 

Expropiacions ............................................................................................... 12.121,90€ 

Serveis afectats ..................................................................................................... 0,00€ 

 

Pressupost per al coneixement de l'Administració .............................. 1.599.611,25€ 

 

 

El pressupost per al coneixement de l'Administració és de:  

 

UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-

CINC CÈNTIMS (1.599.611,25€) 
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