RENOVACIÓ XARXA D’AIGÜES AL CARRER D’OLVAN ALT, CARRER DEL ROSER I
CARRER DEL PONT VELL (GIRONELLA)
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1. DESCRIPCIÓ DE LES MILLORES PROPOSADES
Es proposa com a millores tècniques al contracte d’obres per la renovació de la
renovació xarxa d’aigües al Carrer d’Olvan Alt, Carrer del Roser i Carrer del Pont Vell la
substitució de la xarxa d’aigües en el tram superior del Carrer Baixada del Castell.
En aquest tram de carrer es proposa la substitució total de la canonada de fibrociment
per una altre de polietilè d’alta densitat de 90mm de DN. Addicionalment s’inclouen
dins dels treballs com a millores tècniques les conacions a les escomeses aculats i tot el
petit material necessari per la correcte execució de l’actuació.

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.1

TREBALLS PREVIS A L’EXECUCIÓ

Segons indicacions de la direcció facultativa de l’obra formada per membres dels
Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Gironella s’instal·laran canonades
provisionals per garantir el subministrament durant l’execució de les obres les qual
inclouran la connexió a la xarxa d’abastament i a les escomeses existents.
2.2

OBRA CIVIL

2.2.1

DEMOLICIONS I ENDERROCS

L’execució de les obres s’iniciarà amb la demolició dels paviments existents,
majoritàriament paviment de formigó i un tram d’escales formades a base de pedra
natural, maó i formigó.
2.2.2 MOVIMENT DE TERRES

Al fons de la rasa es formarà un llit de recolzament per a les noves canonades amb
sorra fina. El reblert es farà en tongades de fins a 15 centímetres i posteriorment es
farà una compactació mitjançant picó vibrant al 98% PM. Posteriorment s’efectuarà un
recobriment fins una alçada tal que la canonada recolzi en un angle de 2α = 120º.
Posteriorment es compactarà al 95% PN. A continuació es recobrirà la canonada fins a
30 cm. Per sobre de la sorra es col·locarà una cinta de senyalització de color blau amb
la inscripció “Aigua potable”.
El reblert restant de la rasa es farà amb tot-ú natural d’aportació i terres seleccionades
de la pròpia excavació al 50% cadascun, abocat en tongades de 25 cm, ambdós
productes es compactaran mitjançant picó vibrant al 98% de PM. En els indrets on
calgui, pel tipus de paviment final, es farà una subbase de formigó en massa.
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S’excavaran rases de fins a 50 centímetres de fondària i 50 centímetres d’amplada per a
canonades de 90mm de DN, d’aquesta manera es pretén protegir les canonades de les
gelades i per què les càrregues mòbils que podessin passar per sobre del tub, es
distribueixin suficientment per la massa de terres que la recobreix.

2.2.3 PAVIMENTS
Es reposaran els paviments existents per on discorrerà la canalització d’aigua potable,
adaptant-los, en cas que sigui necessari, a la normativa d’accessibilitat del municipi.
2.2.4 GESTIÓ DE RESIDUS
Les terres i runes generades seran carregades amb mitjans mecànics sobre camió i
transportades i dipositades a dipòsit controlat o en un centre de reciclatge.
2.3

INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

2.3.1 CANONADES PROVISIONALS
Per tal de minimitzar les molèsties als veïns i facilitar els treballs d’obra civil i
d’instal·lació de les noves canonades, s’instal·laran les canonades de subministrament
provisional que siguin necessàries.
2.3.2 CANONADES I ACCESSORIS
Es preveu la instal·lació d’un total de:


24 m de tub de polietilè d'alta densitat tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 16
bar, serie SDR 11

2.3.3 CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT
La nova canonada es connectarà a la xarxa existent en el punt més pròxim a la xarxa
actual.

Les escomeses afectades per l’execució de l’obra es connectaran a la nova canonada,
tot substituint els elements que siguin necessaris per al seu correcte funcionament en
cas que sigui necessari.

3. SERVEIS AFECTATS
Al mateix temps que es fa l’estudi dels serveis afectats pels treballs en el Carrer Olvan
Alt, Carrer del Roser i Carrer Pont Vell també caldrà realitzar-los per Carrer Baixada del
Castell.
El contractista serà en tot moment el responsable de qualsevol dany o interrupció
d’algun dels serveis.

4. CONCLUSIONS
Amb el present document es considera suficientment detallada la proposta de millores
tècniques associada al contracte d’obres per la renovació de la renovació xarxa d’aigües
al Carrer d’Olvan Alt, Carrer del Roser i Carrer del Pont Vell.
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2.3.4 REPOSICIONS D’ESCOMESES

5. VALORACIÓ ECONÒMICA
La valoració econòmica realitzada pels Serveis Tècnics Municipals dels treballs a
desenvolupar ascendeix a la quantitat de 3.906,45€ més l’IVA per import de 820.36€
essent el total de 4.726,84€.

REF.

DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU UNITAT

IMPORT

5,60

13,31 €

74,54 €

13,60

17,63 €

239,77 €

34,00

4,61 €

156,74 €

CAPÍTOL 1. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS
1.01

1.02
1.03

M2. Demolició de paviment de peces ceràmiques col·locatdes sobre formigó,
de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió guardant, si s'escau les peces que es puguin aprofitar.
M2. Demolició de paviment de formigó en massa, de fins a 8 cm de gruix i
fins a 0,6 m d'amplària, mitjançant retroexcavadora amb martell picador i
càrrega mecànica sobre camió
M. Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina talla junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
TOTAL CAPÍTOL 1

REF.

471,04 €

DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU UNITAT

IMPORT

6,00

16,05 €

96,30 €

3,60

30,63 €

110,27 €

2,40

33,71 €

80,90 €

1,20

13,88 €

16,66 €

2,00

120,42 €

240,84 €

CAPÍTOL 2. MOVIMENTS DE TERRA

2.02

2.03

2.04
2.05

M3. Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50 cm d'ample per 50
cm de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres carregades a camió (24 ml x 0,50 m x 0,50
m)
M3. Rebliment i piconatge de rasa d'amplària 0,3 fins a 1,5 m amb sorra
garbellada, en tongades de gruix de fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant i
piconatge del material al 98% PM (30cm)
M3. Rebliment i piconatge de rasa d'amplària 0,3 fins a 1,5 amb tot-ú natural
calcari en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant i
piconatge del material al 98% PM (25cm)
M3. Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb terra
seleccionada de la pròpia excavació en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (20cm)
U. Realització de cata per a connexió amb tub existent en qualsevol tipus de
terreny
TOTAL CAPÍTOL 2

REF.

544,97 €

DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU UNITAT

IMPORT

19,20

12,68 €

243,46 €

5,60

31,00 €

173,60 €

5,60

18,81 €

105,34 €

CAPÍTOL 3. PAVIMENTS
3.01
3.02
3.03

M2. Subbase de formigó HM-15/B/20/I de consistència seca i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat
M2. Subministra de paviment de peces ceràmqiues de característiques
iguals a l'existent
M2. Col·locació de paviment de peces ceràmqiues de característiques iguals
a l'existent característiques amb morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum
1/6
TOTAL CAPÍTOL 3

REF.

522,39 €

DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU UNITAT

IMPORT

24

16,56 €

397,44 €

1

393,28 €

393,28 €

CAPÍTOL 4. TUBS I ACCESSORIS
4.01
4.02

Ml. Tub de polietilè PE100 de D90 mm., de PN10, Inclou part proporcional
de soldadura, col·locat i provat i les connexions a escomeses
Ut. Clau de pas de comporta, tancament elàstic amb junta tòrica i carret de
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2.01

desmuntatge DN90, inclòs accessoris, col·locada i provada
4.03
4.04
4.05

Ut. Boques de reg DN45, inclou accessoris, col·locada i provada
M. Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb
missatge ´´Atenció aigua potable´´, col·locada a fons de rasa
U. Canonada provisional de tub de polietilè PE100 de DN32 mm per garantir
el subministrament durant les obres, incloses connexions a escomeses i
xarxa

1

405,04 €

405,04 €

24

0,34 €

8,16 €

1

300,00 €

300,00 €

TOTAL CAPÍTOL 4

REF.

1.503,92 €

DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU UNITAT

IMPORT

7,92

4,83 €

38,25 €

7,92

8,87 €

70,25 €

0,5

99,21 €

49,61 €

0,5

164,65 €

82,33 €

CAPÍTOL 5. GESTIÓ DE RESIDUS

5.02

5.03

5.04

M3. Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
M3. Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real Decret
396/2006.
M3. Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.
TOTAL CAPÍTOL 5

240,43 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST RENOVACIÓ XARXA
D'AIGÜES
CAPÍTOL 1. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS

471,04 €

CAPÍTOL 2. MOVIMENTS DE TERRA

544,97 €

CAPÍTOL 3. PAVIMENTS

522,39 €

CAPÍTOL 4. TUBS I ACCESSORIS

1.503,92 €

CAPÍTOL 5. GESTIÓ DE RESIDUS

240,43 €

P.E.M.

3.282,76 €

DESPESES GENERALS

426,76 €

BENEFICI INDUSTRIAL

196,97 €

BASE IMPONIBLE

3.906,48 €

IVA (21%)

820,36 €

TOTAL

4.726,84 €
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5.01

M3. Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

