MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DELS DOS
DECANTADORS PRIMARIS I ELS DOS CLARIFICADORS A LA
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT DE L’EDAR DE SANT
FRUITÓS, SANTPEDOR I NAVARCLES
(DNFP 17001)
Exp:8315

MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DEL BAGES
PEL SANEJAMENT

Manresa, novembre 2018

MEMÒRIA

Memòria valorada per a l’adequació dels dos decantadors primaris i els dos clarificadors a la
normativa seguretat i salut de l’EDAR de Sant Fruitós, Santpedor i Navarcles

Memòria

ÍNDEX
1

ANTECEDENTS ............................................................................................................................... 4

2

OBJECTE DE LA MEMÒRIA ............................................................................................................. 5

3

PROBLEMÀTICA ACTUAL ............................................................................................................... 5

4

SOLUCIÓ PROPOSADA ................................................................................................................... 6

5

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ........................................................... 7

6

RESUM DEL PRESSUPOST............................................................................................................... 7

7

DOCUMENTS DE QUE CONSTA LA MEMÒRIA VALORADA .............................................................. 8

DNFP 17001

1

Exp. 8315

Memòria valorada per a l’adequació dels tres decantadors primaris i els dos clarificadors a la normativa seguretat i
salut de l’EDAR de Sant Fruitós, Santpedor i Navarcles

DNFP 17001

3

Exp. 8315

Memòria

1

ANTECEDENTS

La depuradora d’aigües residuals EDAR Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Navarcles està situada
al sud de la zona esportiva, entre el torrent de la Fonteta a l’oest, el torrent de Riu d’Or al sud, i
el camí de la zona esportiva a l’est, paral·lel a l’autopista E-9 C-16, en la partida de la Pedrera del
Maneló, amb accés per l’avinguda de Jaume I, camí de Sant Fruitós a Viladordis i camí de la zona
esportiva, dins del terme municipal de Sant Fruitós de Bages.
Els sistemes de sanejament dels municipis de Navarcles, Santpedor i Sant Fruitós de Bages
recullen mitjançant un conjunt de col·lectors concentradors les aigües residuals, domèstiques i
industrials fins a la seva depuració, en les instal·lacions de la planta depuradora de Sant Fruitós
de Bages, abans d'abocar-les al torrent del Riu d’Or, de la conca del riu Llobregat.
Es troba en funcionament des del novembre del 1996. N’és administració actuant, la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, constituïda per Decret de la
Generalitat de Catalunya.
La depuració d’aigües residuals està formada per diversos procediments de tractament resumits
a continuació:
1. El pretractament amb les reixes de retenció d’objectes i el sistema de separació de
sorres i greixos.
2. La decantació primària amb la separació física dels materials en suspensió, amb al
retirada dels fang que precipiten al fons (fang primari) i la decantació de l’aigua tractada.
3. El procés biològic on s’agrupa i retira la matèria orgànica concentrada en grumolls
gràcies al tractament d’aireació dels microorganismes.
4. La clarificació on es produeix la sedimentació dels grumolls al fons que permet la seva
retirada.
5. La línia de gas amb la crema del gas provinent de la digestió anaeròbia.
6. La línia de tractament del fangs obtingut amb els espessidors, els digestors i la
deshidratació per filtres banda.
7. Sortida d’aigua al riu.
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OBJECTE DE LA MEMÒRIA

La present memòria documenta la definició tècnica de les obres necessàries per a l’adequació
dels tres decantadors primaris i els dos clarificadors a la normativa seguretat i salut de l’EDAR
de Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Navarcles.
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PROBLEMÀTICA ACTUAL

Les instal·lacions de l’EDAR disposen de dos decantadors (decantadors primaris) i dos
clarificadors (decantadors secundaris) que daten de l’any 1996. En els quals s’ha detectat, en
l’avaluació de riscs, que en alguns punts no s’assoleix l’alçada mínima de protecció anticaigudes
de 90 cm.

DNFP 17001

5

Exp. 8315

Memòria

4

SOLUCIÓ PROPOSADA

Per oferir la seguretat necessària anticaigues s’instal·larà una barana en les zones que no
s’assoleixin els 90 cm d’alçada. Alçada que garanteix la seguretat de les persones que circulen
per l’entorn de les instal·lacions i que podrien ser susceptibles de caigudes a l’interior dels
decantadors o clarificadors.
La barana serà d’alumini anoditzat amb perfil vertical de 50x20 mm i tub de diàmetre 40 mm a
la seva part superior. Els ancoratges de la barana seran al lateral del mur de formigó, amb una
alçada útil de 500 mm aproximadament per arribar als 90 cm necessaris, juntament al mur
perimetral.
La barana es desplaçarà del mur mitjançant suports d’alumini en cada muntant per tal de
desplaçar-la d’aquest i permetre el gir de la plataforma.

Esquema de la barana

Cada 30 metres aproximadament es deixarà una obertura, per poder accedir a l’interior per a
tasques de manteniment puntuals.
En el primer clarificador, es detecta un petita zona en que l’alçada és de 85 cm i amb una
pendent del terrenys en direcció oposada a aquest. En aquets cas concret es realitzarà un rebaix
del terreny amb la reposició de les graves.

6

Memòria valorada per a l’adequació dels tres decantadors primaris i els dos clarificadors a la normativa seguretat i
salut de l’EDAR de Sant Fruitós, Santpedor i Navarcles

5

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

CONCEPTE
Pressupost d’execució per contracte
Despeses generals
Direcció de l’obra i coordinació de
seguretat i salut
TOTAL

6

IMPORT

IMPORT,
IVA INCLÒS

13.499,83 € 16.334,79 €
539,99 €

653,39 €

708,74 €

857,58 €

14.748,56 € 17.845,76 €

RESUM DEL PRESSUPOST

EL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE sense IVA puja a la quantitat de TRETZE
MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (13.499,83 €).
EL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ amb IVA inclòs puja a la quantitat de
DISSET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (17.845,76 €).
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 8315

Capítol

01

INSTAL·LACIÓ BARANA

1

1 PAMBAL50

m

Barana d'alumini anoditzat amb perfil de 50x20 mm i tub de diàmetre
40 mm a la seva part superior, ancoratge de la barana ateral en mur
de formigó, amb una alçada útil de 500 mm aproximadament garantint
que s'assoleixen els 900 mm d'alçada de seguretat. Amb suports
d'alumini en cada muntant per desplaçar la barana i permetre el gir de
la plataforma giratoria. Es deixaran obertures cada 30 m per facilitar
l'accés per manteniment. Totalment instal·lat i comprovat (P - 1)

69,09

187,000

12.919,83

2 PAMBREBA

u

Adequació de l'alçada amb mitjans manuals i mecànics a una alçada
de 90 cm mínim amb rebaix del terreny. Inclou acopi de la grava dins
l'obra i reposició de la mateixa (P - 2)

310,00

1,000

310,00

TOTAL

Capítol

01.01

13.229,83

Obra

01

Pressupost 8315

Capítol

02

SEGURETAT I SALUT

1 PSS01001

TOTAL

Capítol

PA

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra, segons les
condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut, i les determinacions del Pla
de Seguretat i Salut. (P - 3)
01.02

270,00

1,000

270,00

270,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
INSTAL·LACIÓ BARANA
13.229,83
Capítol

01.02

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost 8315

270,00
13.499,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.499,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 8315
13.499,83
13.499,83

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE..............................................................

13.499,83

Subtotal

13.499,83

21 % IVA SOBRE 13.499,83...............................................................................................

2.834,96

€

16.334,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETZE MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

Sant Fruitós de Bages, novembre de 2018
L´enginyera responsable,
digitalment per CPISR-1
CPISR-1 C Mireia Signat
C Mireia Félix Castellanos
2018.11.30 14:56:58
Félix Castellanos Data:
+01'00'

Mireia Félix Castellanos
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