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ANTECEDENTS

La depuradora d’aigües residuals EDAR Manresa està situada entre el riu Cardener i la línia de
ferrocarril de Barcelona a Manresa i Lleida (RENFE), al nord del sector industrial Comtals 1, amb
accés per la carretera C-55, dins del terme municipal de Manresa.
L'actual EDAR de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada es va construir durant els anys 1984-85 com
a part del conjunt d'actuacions incloses en el Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per la
Junta de Sanejament.
Els sistema de Sanejament Manresa-Sant Joan de Vilatorrada recull i depura les aigües residuals,
domèstiques i industrials dels esmentats municipis junt amb la població de Callús i la
urbanització de Canet de Fals, abans d'abocar-les al riu Cardener.
Es troba en funcionament des del novembre del 1985. N’és administració actuant des de l’any
1986, 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 i producció
d’escalfor per a escalfar els fangs a 35º.
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 Manresa.
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PROBLEMÀTICA ACTUAL

Les instal·lacions de l’EDAR disposen de tres decantadors (decantadors primaris) i dos
clarificadors (decantadors secundaris) que daten de l’any 1985, i d’un tercer decantador
construït amb posterioritat. 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.
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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.
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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

30.197,55 € 36.539,04 €
1.207,90 €

1.461,56 €

1.585,37 €

1.918,30 €

32.990,82 € 39.918,90 €

RESUM DEL PRESSUPOST

EL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE sense IVA puja a la quantitat de TRENTAMIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (30.197,55 €).
EL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ amb IVA inclòs puja a la quantitat de
TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (39.918,90 €).
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 8313

Capítol

01

INSTAL·LACIÓ BARANA

1 PAMBAL50

TOTAL

m

Capítol

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)

01

Pressupost 8313

02

SEGURETAT I SALUT

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 - 2)
01.02

29.605,55

29.605,55

Capítol

TOTAL

481,000

01.01

Obra

1 PSS01001

61,55

1

592,00

1,000

592,00

592,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
INSTAL·LACIÓ BARANA
29.605,55
Capítol

01.02

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost 8313

592,00
30.197,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.197,55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 8313
30.197,55
30.197,55

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

30.197,55

Subtotal

30.197,55

21 % IVA SOBRE 30.197,55...............................................................................................

6.341,49

€

36.539,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS )
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