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1.- ANTECEDENTS.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell és l’administració que actualment gestiona les
estacions depuradores d’aigües residuals situades en la comarca del Pla d’Urgell.
Existeixen un total de sis estacions depuradores (EDAR), corresponent als següents
municipis:
−
−
−
−
−
−

EDAR de Fondarella, que tracta les aigües residuals de Vilanova de Bellpuig,
Golmés, Mollerussa, El Palau d’Anglesola, Fondarella i Miralcamp.
EDAR de Linyola.
EDAR de Ivars d’Urgell – Barbens.
EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
EDAR de Bellvís.
EDAR de Juneda-Torregrossa.

I sis estacions de bombament (EBAR):
−
−
−
−
−

EBAR de Barbens.
EBAR del Palau d’Anglesola.
EBAR de Bell-lloc d’Urgell.
EBAR de Bellvís.
2 EBARs de Juneda.

Aquestes infraestructures de sanejament, permeten en l’actualitat tractar la major part
de les aigües residuals generades en la comarca, restant pendent però, el sanejament
dels municipis més petits o nuclis agregats.
A dia d’avui, els municipis i nuclis agregats que no disposen d’un sistema de tractament
de les seves aigües residuals són els següents:
−
−
−
−
−
−

Sidamon.
Castellnou de Seana,
Vila-Sana.
El Poal.
Vallverd (nucli agregat d’Ivars d’Urgell)
Els Arcs (nucli agregat de Bellvís)

Diversos aforaments en els abocaments d’aquests municipis constaten elevades entrades
d’aigües blanques en les xarxes de clavegueram.
Com a pas prèvi a l’estudi d’alternatives i als projectes constructius de les diferents EDAR,
es constata la necessitat de realitzar una diagnosi de l’estat actual de les xarxes de
clavegueram, amb identificació de les entrades d’aigües blanques.
2.- DIAGNOSI.
L’objecte del present document és definir i valorar els treballs de camp i d’enginyeria per
a l’execució d’una diagnosi exhaustiva de l’estat actual de les xarxes de clavegueram
del municipis que actualment no disposen d’un sistema de tractament de les seves
aigües residuals, per tal de localitzar l’entrada d’aigües blanques procedents dels regs de
la zona o de nivells freàtics, i proposar actuacions de desconnexió.

2.1.- ABAST.
La correcta diagnosi de l’estat de la xarxa de clavegueram comportarà l’execució de les
següents actuacions:
a) Recopilació i anàlisi de la informació de partida
Es realitzaran visites als municipis, per a conèixer de primera mà la realitat del territori i
s’analitzarà la informació de partida (xarxa de clavegueram i reg) facilitada pel Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i els diferents Ajuntaments.
Com a dades de partida es disposarà de la següent informació referent al territori:

•
•
•
•
•

Dades de població actual i estacionalitat.
Consums d’aigua potable.
Plànol orientatiu de la xarxa de clavegueram.
Plànol orientatiu de la xarxa de reg.
Punts d’abocament actuals a llera pública i ubicació dels mateixos.

b) Seguiment i comprovació de les xarxes de clavegueram i reg (verificant que s'ajustin
al plànols facilitats o descriure les modificacions detectades). Seguiment sobre terreny
obrint les tapes, comprovant direcció i diàmetre.
Als plànols del present document, es troben dibuixades les xarxes de clavegueram i de
reg de cada municipi/nucli.
Es realitzarà un seguiment exhaustiu d’aquestes xarxes, comprovant els pous/arquetes,
connexions, traçats, diàmetres, i tots aquells punts que ajudin a una millor descripció de
les xarxes i a una correcta identificació i localització de les entrades d’aigües blanques.
S’actualitzaran els plànols de les xarxes, amb el seu traçat, pous i arquetes i totes aquelles
entrades d’aigües blanques localitzades. S’identificarà cada punt singular (pou,
connexió, entrada d’aigua de reg), mitjançant coordenades UTM.
Un cop repassades i comprovades les xarxes es realitzarà, per als trams i pous en els que
es pugui preveure interferències entre les dues xarxes o entrades d’aigües blanques, una
fitxa tècnica que inclourà la següents informació:













Identificació del tram/ pou de registre
Ubicació del mateix (coordenades)
Número de connexions i procedència
Diàmetre del tram/ pou.
Diàmetre del/s col·lectors/s d’entrada i sortida
Material dels col·lectors.
Cota de la tapa del pou.
Cota de rasant del col·lectors.
Cota de solera del pou de registre.
Calat d’aigua mesurat i data de la mesura
Fotografia del pou
Mesura de condutivitat, si es el cas.

c) Es realitzarà videogravació per càmera, en els punts on hi hagi sospita d’entrada
d’aigües blanques.

Amb la finalitat de determinar si la xarxa de clavegueram presenta fissures que puguin
estar provocant l’entrada d’aigües blanques o connexions d’aigües blanques a la xarxa
d’aigües residuals, en aquells trams on per inspecció visual o per anàlisis de les dades de
camp, existeixi aquesta sospita, es procedirà a realitzar una videogravació amb càmera
per l’interior dels trams dels col·lectors afectats.
El procediment de la inspecció mitjançant videogravació per càmera serà el següent:
Hidroneteja interior del col·lector
On sigui necessari, prèviament a la inspecció amb càmera es farà la realització d’una
hidroneteja interior del col·lector. Aquesta actuació permetrà que la visualització dels
fenòmens a detectar amb la càmera sigui més clara i precisa. Amb aquesta finalitat es
desplaçaria a l’àmbit d’estudi un equip de neteja de conduccions constituït per un
camió d’impulsió-succió, que realitzaria aquesta actuació de manera tramificada,
utilitzant sistemes d’aigua a alta pressió.
Inspecció amb càmerea CCTV i visualització per personal qualificat
Un cop finalitzada la neteja on correspongui, es realitzarà una inspecció amb càmera
robotitzada de circuit tancta de TV (CCTV). Així, mitjançant la introducció d’una petita
càmera telecomanada amb rodes, es procedirà a la visualització interior de la xarxa. El
personal tècnic especialitzat monitoritzarà i comprovarà en temps real qualsevol
incidència que pugui tenir lloc al seu interior. Posteriorment s’avaluaran els resultats de la
inspecció i es documentarà mitjançant el corresponent informe.
Destacar que els sistemes CCTV ques es fan servir per a la inspecció de xarxes de
sanejament disposen de tres elements bàsics:

•

Càmera d’inspecció: És l’element que es desplaça per l’interior de la conducció a
inspeccionar i capta la imatge del seu interior. Aquest desplaçament es realitza
normalment mitjançant un carro de tracció en el que va muntat el capçal de la
càmera pròpiament. En el cas d’equips petits per a diàmetres reduïts, es fan servir
guies lliscants, en comptes dels carros. Les càmeres requereixen d’il·luminació
pròpia per a la visualització de la zona d’inspecció.

•

Unitat de control: És l’element exterior des d’on es visualitza la imatge captada per
la càmera, es telecomanden les diferents funcions de la mateixa i es grava la
imatge i les dades de la inspecció per a realitzar els informes corresponents.

•

Cable: És l’element que uneix els dos anteriors i pel que es transmet la informació
entre ambdós.

La informació obtinguda a través de la inspecció amb càmera és molt amplia:


Dades geomètriques:








Diàmetre del col·lector.
Situació dels pous de registre.
Registre d’escomeses
Material del col·lector i dels pous de registre.
Pendent del col·lector.

Estat de la xarxa:





Entrades d’aigües pluvials/reg
Obturacions degut a obstacles
Estat de conservació dels junts
Estat de conservació de les parets

A través d’aquestes inspeccions per càmera es podran detectar diferents tipus
d’incidències: Infiltracions, escomeses, arrels, residus sòlids...
les quals quedaran
degudament GEOlocalitzades.
d) Identificar i quantificar les entrades d'aigües blanques (localitzar els punts d'entrades
d'aigua i d'aforament del cabal que entra).
La metodologia seguida per l'elaboració d'aquest estudi consistirà bàsicament en la
creació d’un model que reprodueixi el fenomen real del consum aigua potable, la
generació aigües residuals, la propagació pel clavegueram, i a partir d’aquest model es
podrà detectar la problemàtica existent i plantejar solucions.
El model de simulació permetrà realitzar un estudi en detall de la xarxa de clavegueram
mitjançant la modelització matemàtica. El model de simulació emprat haurà de
permetre modelar la propagació dels cabals resultants per la xarxa de manera que es
puguin estudiar xarxes mallades, punts singulars, sobreeixidors, fluxos en pressió, etc.
En poblacions d’aquesta tipologia, les xarxes són prou complexes per escollir models
matemàtics dels anomenats de nivell III (màxima precisió) amb el model SWMM.
En una primera fase d’estudi, s’identificarà, validarà i comprovarà l’inventari de la xarxa
existent, consistent en la caracterització dels nodes (posició, cota terreny, cota solera) i
dels trams (pou inici, pou final, longitud de tram, secció, material) que permetrà conèixer
l’estructura de la xarxa de clavegueram a estudiar.
Les dades estructurals que conformen el model de simulació consistiran, entre altres, en el
traçat en planta dels col·lectors, les dades d’altimetria de la xarxa, (cota de les tapes dels
pous de registre i la seva profunditat), les corresponents seccions, i tots aquells elements
que formen part de l’estructura de la xarxa de clavegueram, com ara sobreeixidors,
cambres, etc.

L’assignació d’entrada d’aigua residual a la xarxa es realitzarà calculant les
microconques. A partir de les conques residuals es generen microconques del tipus
residual les quals s’associen al pous de la xarxa. En les conques residuals es distribueix la
població i l’aigua residual generada en cadascuna d’aquestes microconques a partir
d’estimacions de consum d’aigua potable.
Les parcel·les o edificis seran dividits en microconques mitjançant polígons de Thyssen en
funció de la proximitat als nodes o pous de la xarxa, als quals són associades (veure la
Figura següent).
El càlcul de la part d’aigua potable que es converteix en aigua residual es fa seguint la
següent taula.
Ús en sòl desenvolupat

Coeficient de retorn

Domèstic multihabitatge

100%

Domèstic habitatge unifamiliar

73%

Ús industrial, dotacional i terciari

90%

Resta d’usos

0%

Exemple microconques residuals

El model en temps sec a realitzar consistirà en la introducció a la xarxa dels cabals
d’aigües residuals produïts a cada zona. Aquests cabals circulants han de reproduir el
comportament de la xarxa en condicions normals d’absència de pluja.

Les dades bàsiques de partida (inputs) són:

•
•
•

Dades topogràfiques de la xarxa.
Estimacions de consum d’aigua potable.
Variació horària: el model s’haurà de simular per un dia laborable entre setmana.
Com es pot veure en l’exemple del gràfic següent que la generació d’aigua
residual és màxima entre certes hores.

•

Estimat el consum per a cada microconca, s’introduiran al model SWMM per a la
simulació hidràulica de les aigües residuals.

D’altra banda per a la determinació del cabal actual de circulació per la conducció
(aigua residual + aigua de reg) s’utilitzaran sensors de pressió i mesuradors de velocitat,
amb mesura 24 h en cas necessari.
On no sigui possible la utilització de sensors de pressió o mesuradors de velocitat,
s’utilitzaran mètodes alternatius estandarditzats.
e) Proposta d'actuació per a la desconnexió de les aigües blanques i realització de
valoració econòmica.
Un cop grafiada i inventariada la xarxa de clavegueram de cada municipi/nucli i en
base als treballs de camp realitzats i al seu anàlisi i, en cas que s’hagi observat l’entrada i
barreja d’aigües de reg amb les aigües residuals del municipi a la xarxa de clavegueram,
es proposaran i valoraran actuacions per assegurar la desconnexió de les aigües
blanques de la xarxa de sanejament en baixa. A mode d’exemple, aquestes actuacions
podran ser, en funció de la situació trobada: desviament de la xarxa de reg, rehabilitació
dels colꞏlectors actuals de sanejament, execució de nous trams de colꞏlector, etc.
f)

Estudi cost/benefici de la desconnexió de les aigües blanques.

Es realitzarà un estudi del benefici, ja sigui econòmic com socio-ambiental, que suposarà
per als diferents municipis i nuclis la desconnexió de les aigües blanques de la xarxa de
clavegueram. En primera instància un primer benefici serà la possible execució d’un nou

sistema de sanejament en alta i depuració del propi nucli urbà, d’acord amb el que
s’estableix a la Directiva del Consell de la Unió Europea 91/271/CEE del 21 de maig de
1991, transposat en el Reial Decret 509/1996 de 15 de març sobre el tractament d’aigües
residuals urbanes i al Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya de l’Agència Catalana de l’Aigua. El contingut de l’estudi s’adequarà en
general a tot allò recollit al Programa de mesures vigent al seu capítol 7 de la memòria <<
Mesures per a la millora de la qualitat de les aigües>> i a l’Annex V << Documentació
annexa de les mesurs de sanejament>>.
g) Realització de campanya analítica i d'aforament en el punts finals d'abocament.
Amb l’objectiu de verificar i contrastar l’existència de filtracions d’aigua de procedència
dels regs o de nivells freàtics a la xarxa de clavegueram es programarà una campanya
analítica i d’aforament de les aigües a cadascun dels punts d’abocament a llera
pública, la informació resultant servirà per complementar i contrastar el conjunt de dades
i valors obtinguts tant dels treballs de camp com de gabinet.
La base d’aquesta campanya serà:
•

Aforament de l’influent que és abocat a llera durant tres dies, dos en dies
laborables i un en festiu.

•

Presa de mostres integrades en 24 hores, diferenciant els dies festius dels
laborables. Les mostres seran conservades en fred i transportades en menys
de 24 hores al laboratori homologat per al seu anàlisi.

•

La campanya es realitzarà en temps sec i en cas de pluja la mostra serà
donada per nulꞏla i es repetirà.

L’assignació dels dies de mostreig es realitzarà de manera aleatòria però dins del període
de màxima activitat de reg (mesos de març a setembre).
D’altra banda, per tal d’obtenir una caracterització detallada i actual de l’aigua residual
abocada, es realitzarà alhora una campanya analítica on els paràmetres a analitzar
seran els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DBO5
DQO
MES
Nt
Pt
Amoni i nitrats
sòlids volàtils
pH
Conductivitat
Alcalinitat.

h) Proposta de com quedarien aquests abocaments (tant en cabal com en càrrega) en
el cas de la desconnexió de les aigües blanques
Un cop definides, en cas que sigui necessari, les actuacions per a assegurar la
desconnexió de les aigües blanques dels regs de la xarxa de clavegueram del municipi,
es redactarà un document de Bases de Disseny de les noves instalꞏlacions de sanejament
a projectar en el que quedaran indicats tant els cabal de circulació per les diferents
trams de la xarxa així com el cabal total actual d’aigua residual que genera la població

servida i que servirà com a punt de partida per a la definició de les futures instal·lacions
de sanejament i depuració que requereix el municipi.
Pel que fa a la càrrega contaminant aquesta haurà de trobar-se dins dels límits legals
d’abocament a xarxa de sanejament municipal urbana d’acord amb el que s’estableix
el Decret 130/2003 de 13 de maig, referent al Reglament del Servei Públic de sanejament.
Les càrregues legals d’abocament juntament amb la caracterització d’una aigua
residual urbana típica, queden indicades a les taules següents:

i)

Document final de conclusions.

Es redactarà un document final de conclusions de la diagnosi realitzada, incloent les
dades dels treballs de camp realitzats, l’anàlisi i conclusions de les mateixes i proposta i
valoració de les actuacions que seran necessàries realitzar per assegurar la
independència de les aigües blanques de les aigües residuals.
Aquest document, haurà de seguir l’estructura de “Normes de redacció de projectes” de
Juny de 2020 de l’Agència Catalana de l’Aigua, en els apartats que li siguin aplicables, i
com a mínim, haurà d’incloure la següent estructura:

1. Objecte i abast
2. Estructura i contingut
1. Memòria.
2. Annexos
1. Principals característiques
2. Recopilació i anàlisi de la informació existent
3. Topografia
4. Estudi d’alternatives i definició de la sol·lució escollida.
5. Determinació de cabals.
6. Climatologia i hidrologia.
7. Traçat
8. Reportatge fotogràfic
9. Càlculs hidràulics
10. Obra civil
11. Afeccions a llera pública i espais d’interès natural
3. Document nº 2. Plànols
4. Document nº 3. Pressupost
S’adjuntarà una còpia en paper, una en format digital pdf i una còpia de tota la
documentació en format digital editable (.doc, .dwg. tcq ...)
3.- TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
Atenent a què la temporada de reg engloba els mesos de març a setembre, el termini
d’execució dels treballs serà de quatre (4) mesos a partir de l’adjudicació dels treballs.
Caldrà que com a mínim els treballs de diagnoisi i seguiment de les xarxes es realitzin
durant la tempora de reg.
4.- CLASSIFICACIÓ DELS TREBALLS.
Atenent l’establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, correspon classificar els
treballs objecte del present document, com un contracte de serveis.
En referencia als treballs previstos, aquests es podrien incloure dintre del següent CPV:
−

90490000-8 : Serveis d’inspecció de clavegueres i d’assessorarement en matèria
d’aigües residuals.

5.- CLASSIFIACIÓ DEL CONTRACTISTA.
Atès l’import dels treballs, no es requereix classificació empresarial.

6.- REPLANTEIG DELS TREBALLS.
En el moment de realitzar el replanteig dels treballs, es tindran en compte les següents
consideracions:





Si és època de reg.
Termini de lliurament.
Caldrà tenir especial cura, en que els treballadors que hagin de realitzar els
treballs tinguin la formació necessària exigida per a cada actuació (treballs en
llocs confinats, ....)

7.- PRESSUPOST.
El pressupost previst per a les actuacions detallades és de:
−
−
−

Pressupost d’execució material:
13% despeses generals:
6 % benefici industrial:

126.134,37 €
16.397,47 €
7.568,06 €

Subtotal

150.099,90 €

21% IVA

31.520,98 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

181.620,88 €

El pressupost d’execució per contracte puja a cent vuitanta un mil sis-cents vint euros
amb vuitanta-vuit cèntims.
Mollerussa, febrer de 2020

El tècnic de l’àrea de sanejament
David Palou i Lamarca
Enginyer Tècnic Industrial

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Diagnosi municipis i nuclis Pla d´Urgell

PRESSUPOST

Data: 12/02/21

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST DIAGNOSI

Capítol

01

Arcs

Pàg.:

1

1 01010101

ut

Diagnosi de l'estat actual de la xarxa de clavegueram dels Arcs. Inclou
els treballs de seguiment i comprovació de les xarxes de clavegueram i
reg, identificació d'entrades d'aigües blanques, punts critics, treballs de
topografia, treballs de simulació, propostes de desconnexió, estudis
cost/benefici i redacció de document final de conclusions. (P - 7)

7.900,00

1,000

7.900,00

2 0101-002

h

Furgó laboratori per a la inspecció interior de canonades amb càmera
robotitzada (desplaçament i servei). (P - 1)

80,00

25,000

2.000,00

3 0101-003

h

Camió amb equip de pressió i succió per a neteja de canonades
(desplaçament i servei). (P - 2)

80,00

10,000

800,00

4 0101-004

ut

Recollida de mostra puntual. (P - 3)

50,00

10,000

500,00

5 0101-005

ut

Recollida de mostra integrada de llarga durada 24h. (P - 4)

100,00

10,000

1.000,00

6 0101-006

ut

Analítica completa que inclou els següents paràmetres:

155,00

10,000

1.550,00

- MES
- DQO
- DBO5
- Nitrogen Kjeldahl
- Fòsfor total
- pH
- clorurs
- Sals solubles
(P - 5)
7 0101-007

ut

Analítica senzilla, que inclou un dels paràmetres de l'analítica completa
. (P - 6)

25,00

10,000

250,00

8 0505-001

ut

Mesura de cabal puntual, mitjançant sensors de pressió i velocitat. (P 12)

50,00

20,000

1.000,00

9 0505-002

ut

Mesura de cabal perllongada (24 h), mitjançant sensors de pressió i
velocitat. (P - 13)

100,00

5,000

500,00

TOTAL

Capítol

01.01

15.500,00

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST DIAGNOSI

Capítol

02

Poal

1 02010101

ut

Diagnosi de l'estat actual de la xarxa de clavegueram del Poal. Inclou
els treballs de seguiment i comprovació de les xarxes de clavegueram i
reg, identificació d'entrades d'aigües blanques, punts critics, treballs de
topografia, treballs de simulació, propostes de desconnexió, estudis
cost/benefici i redacció de document final de conclusions. (P - 8)

9.550,00

1,000

9.550,00

2 0101-002

h

Furgó laboratori per a la inspecció interior de canonades amb càmera
robotitzada (desplaçament i servei). (P - 1)

80,00

40,000

3.200,00

3 0101-003

h

Camió amb equip de pressió i succió per a neteja de canonades
(desplaçament i servei). (P - 2)

80,00

10,000

800,00

4 0101-004

ut

Recollida de mostra puntual. (P - 3)

50,00

15,000

750,00

5 0101-005

ut

Recollida de mostra integrada de llarga durada 24h. (P - 4)

100,00

15,000

1.500,00

6 0101-006

ut

Analítica completa que inclou els següents paràmetres:

155,00

15,000

2.325,00

- MES
- DQO
- DBO5
- Nitrogen Kjeldahl
- Fòsfor total
- pH
EUR

Diagnosi municipis i nuclis Pla d´Urgell

PRESSUPOST

Data: 12/02/21

Pàg.:

2

- clorurs
- Sals solubles
(P - 5)
7 0101-007

ut

Analítica senzilla, que inclou un dels paràmetres de l'analítica completa
. (P - 6)

25,00

15,000

375,00

8 0505-001

ut

Mesura de cabal puntual, mitjançant sensors de pressió i velocitat. (P 12)

50,00

40,000

2.000,00

9 0505-002

ut

Mesura de cabal perllongada (24 h), mitjançant sensors de pressió i
velocitat. (P - 13)

100,00

10,000

1.000,00

TOTAL

Capítol

01.02

21.500,00

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST DIAGNOSI

Capítol

03

Castellnou de Seana

1 03010101

ut

Diagnosi de l'estat actual de la xarxa de clavegueram de Castellnou de
Seana. Inclou els treballs de seguiment i comprovació de les xarxes de
clavegueram i reg, identificació d'entrades d'aigües blanques, punts
critics, treballs de topografia, treballs de simulació, propostes de
desconnexió, estudis cost/benefici i redacció de document final de
conclusions. (P - 9)

9.550,00

1,000

9.550,00

2 0101-002

h

Furgó laboratori per a la inspecció interior de canonades amb càmera
robotitzada (desplaçament i servei). (P - 1)

80,00

40,000

3.200,00

3 0101-003

h

Camió amb equip de pressió i succió per a neteja de canonades
(desplaçament i servei). (P - 2)

80,00

10,000

800,00

4 0101-004

ut

Recollida de mostra puntual. (P - 3)

50,00

15,000

750,00

5 0101-005

ut

Recollida de mostra integrada de llarga durada 24h. (P - 4)

100,00

15,000

1.500,00

6 0101-006

ut

Analítica completa que inclou els següents paràmetres:

155,00

15,000

2.325,00

- MES
- DQO
- DBO5
- Nitrogen Kjeldahl
- Fòsfor total
- pH
- clorurs
- Sals solubles
(P - 5)
7 0101-007

ut

Analítica senzilla, que inclou un dels paràmetres de l'analítica completa
. (P - 6)

25,00

15,000

375,00

8 0505-001

ut

Mesura de cabal puntual, mitjançant sensors de pressió i velocitat. (P 12)

50,00

40,000

2.000,00

9 0505-002

ut

Mesura de cabal perllongada (24 h), mitjançant sensors de pressió i
velocitat. (P - 13)

100,00

10,000

1.000,00

TOTAL

Capítol

01.03

21.500,00

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST DIAGNOSI

Capítol

04

Sidamon

1 04010101

ut

Diagnosi de l'estat actual de la xarxa de clavegueram de Sidamon.
Inclou els treballs de seguiment i comprovació de les xarxes de
clavegueram i reg, identificació d'entrades d'aigües blanques, punts
critics, treballs de topografia, treballs de simulació, propostes de
desconnexió, estudis cost/benefici i redacció de document final de
conclusions. (P - 10)

9.550,00

1,000

9.550,00

EUR

Diagnosi municipis i nuclis Pla d´Urgell

PRESSUPOST

Data: 12/02/21

Pàg.:

3

2 0101-002

h

Furgó laboratori per a la inspecció interior de canonades amb càmera
robotitzada (desplaçament i servei). (P - 1)

80,00

40,000

3.200,00

3 0101-003

h

Camió amb equip de pressió i succió per a neteja de canonades
(desplaçament i servei). (P - 2)

80,00

10,000

800,00

4 0101-004

ut

Recollida de mostra puntual. (P - 3)

50,00

15,000

750,00

5 0101-005

ut

Recollida de mostra integrada de llarga durada 24h. (P - 4)

100,00

15,000

1.500,00

6 0101-006

ut

Analítica completa que inclou els següents paràmetres:

155,00

15,000

2.325,00

- MES
- DQO
- DBO5
- Nitrogen Kjeldahl
- Fòsfor total
- pH
- clorurs
- Sals solubles
(P - 5)
7 0101-007

ut

Analítica senzilla, que inclou un dels paràmetres de l'analítica completa
. (P - 6)

25,00

15,000

375,00

8 0505-001

ut

Mesura de cabal puntual, mitjançant sensors de pressió i velocitat. (P 12)

50,00

40,000

2.000,00

9 0505-002

ut

Mesura de cabal perllongada (24 h), mitjançant sensors de pressió i
velocitat. (P - 13)

100,00

10,000

1.000,00

TOTAL

Capítol

01.04

21.500,00

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST DIAGNOSI

Capítol

05

Vallverd

1 05010101

ut

Diagnosi de l'estat actual de la xarxa de clavegueram de Vallverd.
Inclou els treballs de seguiment i comprovació de les xarxes de
clavegueram i reg, identificació d'entrades d'aigües blanques, punts
critics, treballs de topografia, treballs de simulació, propostes de
desconnexió, estudis cost/benefici i redacció de document final de
conclusions. (P - 11)

7.900,00

1,000

7.900,00

2 0101-002

h

Furgó laboratori per a la inspecció interior de canonades amb càmera
robotitzada (desplaçament i servei). (P - 1)

80,00

25,000

2.000,00

3 0101-003

h

Camió amb equip de pressió i succió per a neteja de canonades
(desplaçament i servei). (P - 2)

80,00

10,000

800,00

4 0101-004

ut

Recollida de mostra puntual. (P - 3)

50,00

10,000

500,00

5 0101-005

ut

Recollida de mostra integrada de llarga durada 24h. (P - 4)

100,00

10,000

1.000,00

6 0101-006

ut

Analítica completa que inclou els següents paràmetres:

155,00

10,000

1.550,00

- MES
- DQO
- DBO5
- Nitrogen Kjeldahl
- Fòsfor total
- pH
- clorurs
- Sals solubles
(P - 5)
7 0101-007

ut

Analítica senzilla, que inclou un dels paràmetres de l'analítica completa
. (P - 6)

25,00

10,000

250,00

8 0505-001

ut

Mesura de cabal puntual, mitjançant sensors de pressió i velocitat. (P 12)

50,00

20,000

1.000,00

9 0505-002

ut

Mesura de cabal perllongada (24 h), mitjançant sensors de pressió i
velocitat. (P - 13)

100,00

5,000

500,00

EUR

Diagnosi municipis i nuclis Pla d´Urgell

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 12/02/21

Pàg.:

01.05

4

15.500,00

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST DIAGNOSI

Capítol

06

Vila-Sana

1 06010101

ut

Diagnosi de l'estat actual de la xarxa de clavegueram de Vila-Sana.
Inclou els treballs de seguiment i comprovació de les xarxes de
clavegueram i reg, identificació d'entrades d'aigües blanques, punts
critics, treballs de topografia, treballs de simulació, propostes de
desconnexió, estudis cost/benefici i redacció de document final de
conclusions. (P - 14)

9.550,00

1,000

9.550,00

2 0101-002

h

Furgó laboratori per a la inspecció interior de canonades amb càmera
robotitzada (desplaçament i servei). (P - 1)

80,00

40,000

3.200,00

3 0101-003

h

Camió amb equip de pressió i succió per a neteja de canonades
(desplaçament i servei). (P - 2)

80,00

10,000

800,00

4 0101-004

ut

Recollida de mostra puntual. (P - 3)

50,00

15,000

750,00

5 0101-005

ut

Recollida de mostra integrada de llarga durada 24h. (P - 4)

100,00

15,000

1.500,00

6 0101-006

ut

Analítica completa que inclou els següents paràmetres:

155,00

15,000

2.325,00

- MES
- DQO
- DBO5
- Nitrogen Kjeldahl
- Fòsfor total
- pH
- clorurs
- Sals solubles
(P - 5)
7 0101-007

ut

Analítica senzilla, que inclou un dels paràmetres de l'analítica completa
. (P - 6)

25,00

15,000

375,00

8 0505-001

ut

Mesura de cabal puntual, mitjançant sensors de pressió i velocitat. (P 12)

50,00

40,000

2.000,00

9 0505-002

ut

Mesura de cabal perllongada (24 h), mitjançant sensors de pressió i
velocitat. (P - 13)

100,00

10,000

1.000,00

TOTAL

Capítol

01.06

21.500,00

Obra

01

Pressupost PRESSUPOST DIAGNOSI

Capítol

07

Altres

1 07253352

pa

Partida alçada a justificar en seguretat i salut. (P - 15)

2.800,00

1,000

2.800,00

2 07253353

pa

Partida alçada a justificar en partides no previstes o excessos
d'amidaments. (P - 16)

6.334,37

1,000

6.334,37

TOTAL

Capítol

01.07

9.134,37

EUR

Diagnosi municipis i nuclis Pla d´Urgell

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

126.134,37

13 % Despeses generals SOBRE 126.134,37....................................................................

16.397,47

6 % Benefici industrial SOBRE 126.134,37........................................................................

7.568,06

Subtotal

150.099,90

21 % IVA SOBRE 150.099,90.............................................................................................

31.520,98

€

181.620,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )

PLÀNOLS

