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1.- Antecedents
Les poblacions de Ribera de Cardós i Surri estan situades al vessant oest de la vall del riu
Noguera de Cardós, a la comarca del Pallars Sobirà (Alt Pirineu). Ambdós pobles comparteixen
part de la seva infraestructura d’abastament i regulació, en cas de manca d’aigua en l’únic
abastament de Surri (Font de Feners) el sistema de Ribera de Cardós té la possibilitat de
subministrar aigua pel subministrament a la població, per tal es poden considerar una unitat
d’abastament única, amb la capacitat de funcionar de forma independent.
La població d’ambdós pobles sumen un total de 193 persones censades (173 a Ribera de Cardós i
20 a Surri) però estacionalment pot incrementar-se fins a les 1000 persones, a causa de la
presència de diversos establiments turístics (tres hotels i un càmping) que porten associada un
increment sobtat de població en l’època estival, quan les disponibilitats a les fonts són inferiors.
L'activitat econòmica tradicional fou la ramaderia, però en l'actualitat aquesta ha estat
complementada pel sector terciari, el turisme, el que fa que el poble sigui molt sensible a la
qualitat de l'aigua. Malgrat això l'activitat ramadera segueix sent important.
L’abastament de l’aigua de boca a aquesta població es realitza des de diverses captacions
situades al seu entorn, totes elles dotades de la corresponent concessió inscrita a favor de
l’Ajuntament per resolució del President de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de referència
2006-P-1377, emesa el 6 d’abril de 2017.
Les principals fonts de subministrament d’aigua estan situades al Barranc dels Comunals, al Bosc
de Borente i recuperen aigua recollida pel Barranc dels Comunals, l’aigua interceptada per la
canalització entre la sortida de l’embassament de Tavascan i la C.H. de Llavorsí, que surt per la
Finestra 7, i el barranc de Borente, i que es troba amb les anteriors a l’antic dipòsit que
subministrava la població de Ribera de Cardós a mitjans del segle passat.
L’estat de les captacions i les canonades de transport de l’aigua fins al dipòsit provoquen que no
puguin operar amb eficiència i gran part de l’aigua captada es perd. Per compensar les pèrdues,
des de l’ajuntament han de posar en funcionament el sistema de bombament d’aigua que
subministra el dipòsit de Ribera de Cardós, ocasionant un consum energètic que podria evitar-se.
La present memòria es redacta per explicar les actuacions que serien necessàries per millorar el
rendiment de les captacions existents i millorar la qualitat de les aigües abastades.

1.1.- Promotor
El promotor d'aquesta memòria valorada Proposta de millores a l'abastament d'aigua de Ribera de
Cardós i Surri i control del seu impacte ambiental és l'Ajuntament de Vall de Cardós, amb NIF
P2522700J, domiciliat a Camí Comunidors s/n de Ribera de Cardós representat pel seu alcalde
Sr. Llorenç Sánchez Abrié.
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1.2.- Autor de la memòria valorada
L'autor d'aquesta memòria valorada és l’equip tècnic de COMEI, coordinat per Eduardo Martínez
Garcia, biòleg col·legiat 6.228C, amb domicili professional al Carrer Bruc, 39 de 08950- Esplugues
de Llobregat.

2.- Mancances observades
Els estudis efectuats fins al moment han destacat la necessitat de millorar les condicions sota les
quals opera el sistema d’abastament d’aigua al Sistema Ribera de Cardós – Surri.

2.1.- Captació del Barranc
La captació actual des del Barranc dels Comunals està configurat per una petita represa dins el
torrent, pocs metres per sobre de la pista de Borente on es recull l’aigua.
La configuració actual implica l’entrada a la xarxa de fulles i sorra que obliguen a contínues
intervencions, a més de suposar un risc per a la qualitat de l’aigua abastada. Es tracta d’una toma
d’aigua des del fons del torrent que intercepta el seu pas i recull tota l’aigua en un calaix de 0,125
m³ amb un sobreeixidor lateral destinat a facilitar la sortida de l’aigua no captada amb les fulles
arrossegades per l’aigua. El canal d’entrada de l’aigua, comença amb una depressió a la llera, la
qual hauria de facilitar la decantació de fang, sorra i pedres, però que ha quedat col·lapsada per la
manca de sortida i per tant completament no funcional. Finalment el sistema no compta amb cap
element que eviti el pas de les fulles al caixó de recuperació d’aigua, ni de sediments.
L’aigua recollida es transporta per una canonada de DN90 fins al dipòsit intermedi, paral·lela a la
pista forestal del bosc de Borente

2.2.- Captació de la Finestra 7
Es tracta d’una captació que recull les aigües que surten de la perforació per on circula la
canalització des de la Pressa de Tavascan fins a la Central Hidroelèctrica de Llavorsí. Les aigües
es recullen en una mànega protegida per un filtre metàl·lic des d’on es transporten, sense cap
mena de pretractament al dipòsit intermedi per una canonada de DN90 fins al dipòsit intermedi
seguint el curs del barranc.
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2.3.- Dipòsit intermedi
L’aigua captada des de les dues fonts anteriors es recull en un dipòsit intermedi, de 40 m³, des
d’on surten dues canonades, una a l’antic dipòsit de Ribera i una segona al nou dipòsit, ambdós
estan a la mateixa cota (958 m) situació que impossibilita que es puguin utilitzar alternativament.
Amb aquesta configuració, es perd la funcionalitat que podria aportar el dipòsit vell, que no pot
utilitzar-se per abastir aigua potable a la població, atès que no pot rebre el tractament de
desinfecció en el dipòsit, de 422 m³ existent a Ribera de Cardós.

2.4.- Estat de la Font de les Febres
La Font de les Febres és, al llarg de l’any, el principal abastament a la població de Surri. La zona
de captació es troba en mal estat, amb manca de protecció, i gran part de l’aigua no pot ser
recollida per l’estat general de la captació. Aquesta situació limita la capacitat de l’abastament i
provoca l’arrossegament de fangs al dipòsit de la captació, on a més seria necessari la seva
desinfecció. En l’actualitat únicament les aigües que provenen del dipòsit de Surri, durant l’època
d’estiatge, tenen tractament.

3.- Conclusions
Ambdues captacions principals de Ribera de Cardós són superficials, i cap de les dues compten
amb mesures de protecció per evitar l’entrada d’animals o persones al lloc de captació, ni les
mínimes mesures de tractament per evitar l’arrossegament de fangs o sediments a l’aigua,om
recomana l'article 10 del Real Decret 140/2003, el que pot tenir conseqüències, a més d’afectar
l’operació del sistema, sobre la qualitat de l'aigua abastida a la població, amb risc per a la salut.
Per aquest motiu es proposen actuacions de millora a la captació, que limitin el pas de sediments i
garanteixin el subministrament i preparar el sistema per disposar d’un sistema de filtració com
estableix la normativa aplicable al subministrament d'aigua de qualitat pel consum humà, previ al
sistema de desinfecció.
Per evitar nous danys a les infraestructures d’abastament ocasionades pels aiguats, es proposa
separar la línia de transport d’aigua d’abastament de la zona ocupada pel barranc dels Comunals.
En el cas de Surri, és necessari recuperar la principal font de subministrament d’aigua a la
població i dotar-la de tractament de desinfecció.
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4.- Objecte de la Memòria
L'objecte d’aquesta memòria és descriure les actuacions que es proposen a la xarxa d’abastament
en alta de les poblacions de Ribera de Cardós i Surri amb la finalitat de millorar la qualitat de
l’aigua abastada a la població des de la captació actuals i adequar-les a l'establert al Real Decret
140/2003. Les actuacions a efectuar es concreten en:
1. Millora de la captació del Barranc dels Comunals
2. Instal·lació d'un decantador a la sortida de la captació anterior i la sortida des de la
Finestra 7 per a l’eliminació de sorres abans de la conducció d’aigua al Dipòsit Intermedi.
3. Millora de les condicions de conducció de les aigües entre el punt anterior i el dipòsit
inferior.
4. Condicionament hidrològica a la zona entre la captació i el dipòsit inferior.
5. Condicionament de la captació de Surri.

4.1.- Millora de la captació de Borente
La captació actual està en mal estat, a causa de la seva edat i l’efecte dels materials arrossegats
per l’aigua, a més de presentar el problema de que les fulles cauen sobre el canal i passen al
sistema de captació i abastament.
Es proposa la seva reconstrucció i millora de la captació actual.
Es preveu la demolició del canal de captació actual (0,8 m³) i excavació de tot el canal de la
captació (0,6 m³) i la seva reconstrucció, refent el paviment i les parets laterals. Tot el conjunt es
taparà per una planxa superior perforada per evitar l’entrada de fulles, inclinada lateralment per
facilitar la neteja, amb un cadenat subjecte al marc i frontisses per accedir al seu interior i fer les
operacions de neteja i manteniment.
L’interior de l’arqueta de recepció s’haurà de reparar i reconstruir les parts danyades pel temps,
acabant tot el conjunt amb arrebossat de morter per impermeabilitzar-lo i evitar les esquerdes.
Tots els formigons i ciments presentaran resistència a les gelades.
A l’entrada del canal de captació s’instal·larà un deflactor de barres d’acer inoxidable a 45º del
sentit del corrent de l’aigua, de 0,5 cm de longitud y 0,5 m d'alçada.
A l’entrada del canal, per facilitar el manteniment, s’instal·larà un estolador d’acer amb marc
metàl·lic, per poder interrompre en subministrament d'aigua per fer operacions de manteniment.
Les dimensions de l’entrada a la cambra de decantació seran les necessàries per limitar el cabal
d’aigua en 4,5 l/s sent aquest el cabal màxim instantani de concessió.
En el punt de captació actual es proposa la construcció d’una cambra submergida sota el llit del
barranc, aprofitant l’estretament on actualment es pren l’aigua, per recollir l’aigua que passi per
sobre, a través d’un enreixat situat en el seu punt més baix.
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El cabal de disseny és el que es va sol·licitar a la concessió, suficient per abastir la població i les
activitats agrícoles i ramaderes existents al voltant del poble, de 4,5 l/s, considerant la concessió
atorgada al barranc de Borente i a la Finestra 7.
Aplicant Q=S √ 2 gh per a orificis de paret prima en superfície d'aigua lliure de nivell constant i
amb un factor de contracció de 0,6 s'aconsegueix el cabal requerit amb una obertura de 120 cm².
Per evitar l'entrada de fulles i l'accés dels animals a l'aigua recollida tota la captació es cobrirà per
una planxa d'acer galvanitzat perforar de 2 m de llarg i 75 cm d'ample.
L’excés d’aigua es retornarà a la llera, on es facilitarà la seva acumulació en un bassot de pedra.
L'aigua es recollirà en el decantador de materials grollers situat al costat de la captació. Per
millorar la qualitat de l’aigua i evitar la presència de porus a les parets del decantador es preveu
l’arrebossat interior i el lliscat impermeabilitzants. No s’aplicaran pintures ni additius que no
estiguin autoritzats per contacte amb aigües d’abastament.

4.2.- Cambra de separació primària
Des del punt de la captació fins a la ubicació del decantador, l’aigua es conduïda per una
canonada de Ø 90 mm, passant per dues arquetes, una situada a la sortida del túnel de la finestra
7 i una altra a la cuneta de desmunt de la pista de Borente (a 125 m de l’anterior). No es
preveuen intervencions en aquest tram de canonada.
Pel que fa a les aigües que surten de la Finestra 7 i s’aprofiten per a complementar les de la
captació en cas necessari, es disposarà d’una canalització des de la boca del túnel fins a una
arqueta situada després del pas d’un petit barranc situat 50 metres al Nord. Des d’aquest punt
s’haurà de conduir l’aigua en paral·lel per la pista fins a la localització del decantador.
Donat que l’aigua procedent de la Finestra i la de la captació poden tenir destins diferents en
diferents èpoques de l’any, a l’entrada de la cambra de decantació es disposarà de valvuleria per
donar pas a un origen o l’altre de l’aigua al decantador, i desviar, en cas necessari, l’aigua a un
dipòsit o altre, com es mostra a la Figura 2.
Es disposarà d'una cambra de separació primària, que té la funció de separar els elements més
grollers i evitar que obturin les conduccions aigües avall. Està formada per dos cossos separats
per dos hemiparets que obliguen a retenir els materials surants a la primera cambra (fulles i
troncs) i a sedimentar els materials densos a la segona (pedres i sorra). Per aconseguir aquest
efecte, es força la reducció de la velocitat de l'aigua, abocant-la a través d’un repartidor
horitzontal.
El cabal d'aigua que entra al separador serà, com a màxim de 4,5 l/s, per la limitació de la
concessió, i per aconseguir la sedimentació de sorres, amb una velocitat màxima de 0,0011 m/s,
la superfície necessària és de 16 m² segons la fórmula següent.

A s=

Q
Vs

on:
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•

Q = cabal d'entrada, 0,0045 m³/s

•

Vs= Velocitat de sedimentació, 0,0011 m/s

•

As =Superfície efectiva de sedimentació, per tant 4,09 m².

Per aconseguir la màxima eficiència en la decantació es proposa que l’ample del decantador sigui
de 2,5 vegades més ample que llarg necessària es pot calcular com:

B=

√

As
2,5

on B és l’amplada necessària, 1,3 m.
Per tant la longitud del decantador hauria de ser de 3,25 metres.
Per a mantenir la relació següent:

L VH
=
H VS
Es calcula L, on
L és la longitud del decantador, 3,25 m
VH és la velocitat horitzontal:

Q/ L·H

VS és la velocitat de sedimentació, 0,0011 m/s
de forma que l’alçada del decantador ha de ser
El volum resultant, és

√

H= V s

2

L
Q

d’1,6 m.

V =L·B·H , de 8,30 m³

El que suposa un temps de retenció

T 0=V /Q

de 30 minuts, amb el cabal màxim de disseny.

La sortida de l’aigua es farà a través d’un canal de recollida situat a la cota de càrrega per facilitar
el flux laminar.
El desguàs de fons estarà situat a la zona pròxima de la càrrega, amb un pendent del 10% per
afavorir la neteja i buidatge, per sota del repartidor d’aigua.
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Figura 1: Esquema del decantador

El decantador presentarà una configuració que permeti, a través de diferents aixetes rebre l’aigua
d’una captació o altra, o de les dues conjuntament.
L’aigua de la captació en el barranc es podrà derivar, a través d’una vàlvula de 3 vies, al
decantador o enviada al dipòsit inferior, sense tractament de decantació, per abastir la part baixa
del poble i les granges.
L’aigua que emergeix de la finestra 7 podrà ser usada en el decantador o enviada directment al
dipòsit inferior.
Per evitar l’entrada d’un cabal d’aigua que faci el decantador no funcional la canonada d’entrada
serà de DN100, per a una velocitat de l’aigua inferior a 2 m/s.
L’aigua decantada s’enviarà al dipòsit a construir al costat, des d’on s’abastarà el poble, tot i que
es podrà dirigir al dipòsit inferior en cas necessari, per abastir amb aigua decantada la part baixa
del poble i les granges.
La figura següent mostra els circuïts prevists per l’aigua abastada i el seu pas per un o altre
element del circuït proposat.
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Captació B.
Comunals

Finestra 7

DN 100
Decantador

Nou Dipòsit
Superior
15 m³

Dipòsit
Inferior

Abastament
al poble
Figura 2: Esquema de funcionament i control del sistema de tractament d'aigua.

4.3.- Dipòsit superior
Al costat del decantador es construirà, al mateix nivell hidroestàtic, un dipòsit en substitució del
situat a la llera del barranc dels Comunals. La seva capacitat serà, com a mínim de 15 m³ i tindrà
com a finalitat actuar com a reservori d’aigua per abastir la població de Ribera de Cardós i Surri.
La seva construcció es farà al costat del decantador indicat anteriorment. Es proposa de planta
quadrangular compartint una paret amb ell, i amb capacitat per a rebre l’aigua del decantador com
a pas previ al seu enviament al dipòsit del poble.
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Per facilitar les operacions de manteniment l’aigua del decantador es podrà dirigir al dipòsit
d’abastament del poble o al dipòsit inferior en cas necessari, però la sortida d’aquest dipòsit té
l’única finalitat d’alimentar el d’abastament, aportant la pressió suficient per arribar al dipòsit que
abasteix les dues poblacions amb pressió i velocitat adequada. Per aquest motiu, la canonada
haurà de comptar amb la resistència suficient per suportar la pressió resultant sense danys.
El dipòsit superior es trobarà a la cota 1.050 i el dipòsit a abastir a la cota 955 (el dipòsit de Surri,
situat a la cota 1.050 no es podrà abastir directament des d’aquest punt, i únicament ho podria fer
directament des de la captació, situada a 1.070 m), el punt més baix de la xarxa es troba a 850 m,
el que suposaria una pressió de 20 atm, l’aigua arribarà al dipòsit de distribució de Ribera de
Cardós amb prop de 10 atm. Per aquest motiu es proposa la instal·lació de canonada PE-100
PN25 de Ø 110 en tot el tram situat entre el decantador i dipòsit superior i el dipòsit inferior per
abastir la població, canonada que podrà ser PN10 en el cas de la canonada que entra al dipòsit.
La traça completa té una longitud de 538 m, tots enterrats i passant per diferents tipus de
terreny:
•

253 m en pista forestal, corresponents 148 m al tram entre la finestra 7 i el decantador, i
88 m entre el tram forestal i la baixada a la traça d’accés al dipòsit.

•

96 m per la zona forestal situada entre el decantador i el dipòsit superior i la sortida a la
pista inferior, per on ja passa en l’actualitat la canonada d’abastament. Part del traçat, 25
m, haurà d’acabar-se en pedra per evitar l’erosió.

•

101 m per zona forestal de nou traçat.

•

88 m per la traça que dona accés al dipòsit inferior.

Per tot el tram es preveu la instal·lació de 4 pericons dotats amb aixetes per tancar els trams
corresponents i bypass entre ambdues canonades, amb l’objectiu de permetre l’encreuament
d’aigua entre elles per respondre a possibles danys a la infraestructura o per abastir una xarxa o
l’altra.
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Figura 3: Croquis del traçat de les canalitzacions, mostrant en blau la infraestructura que s’aprofita,, en
verd les noves instal·lacions i en discontinu aquelles canonades que quedaran en desús.

Tot el conjunt del decantador-dipòsit quedarà tancat perimetralment per un reixat de tela
metàl·lica de torsió i doble porta d'accés (2 m) per facilitar l’accés amb vehicle i del material
necessari per fer les operacions de manteniment.
Per millorar la gestió de l’aigua es preveu modificar parcialment les connexions de les canonades
que abasten el dipòsit i les que arriben a les diferents àrees subministrades des d’ell.
El dipòsit pot rebre aigua (en el primer compartiment) de:
•

Directament des de la captació de la finestra 7 o la captació, controlat des del decantador.

•

Des del decantador, controlat des d’aquell.

El segon cos del dipòsit es reserva per aigua d’abastament, a subministrar previ tractament de
desinfecció. Únicament en casos excepcionals es preveu el subministrament des del primer
compartiment.
La canonada d’aigua per subministrament general a la població passa pel costat del dipòsit, es
tracta d’una canonada a pressió (PN25) a la qual es podria connectar l’aigua procedent del
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decantador i dipòsit superior dirigida al dipòsit inferior, únicament com a mesura provisional, en
cas de fallada del sistema.
No es preveu la connexió de la sortida des del dipòsit inferior, directament al dipòsit
d’abastament. Únicament, i de forma puntual,es podria subministrar aigua a la zona baixa del
poble de Ribera de Cardós, a través del joc de claus situat al carrer del Cantó de l’Om.

Captació
Decantador

1

2
Cloració

Dipòsit
Principal
Subministraments
Figura 4: Esquema de funcionament de la xarxa en l'entorn del dipòsit inferior.

A la sortida per abastament s’instal·larà un comptador d’aigua per disposar d’un control del
subministrament.

4.4.- Connexió al Dipòsit Intermedi
La situació del dipòsit intermedi presenta un elevat risc de patir, de forma recurrent, afectacions
com les observades l’any 1995, que va suposar el moviment en massa dels detritus abandonats
per la perforació dels túnels de transport d’aigua entre Tavascan i Llavorsí, o per la tempesta
Glòria, l’any 2020.
La situació del dipòsit va condicionar parcialment la canalització del torrent dels Comunals entre
el seu pas per la Finestra 7 i el dipòsit inferior, protegint-lo amb gabions laterals, malauradament
les canalitzacions es veuen forçades a circular per la seva llera i el seu soscavament les deixa al
descobert: es tracta de 3 canonades d’aigua (dues de PE de Ø 90mm i una de ferro, més antiga,
de Ø 50mm) La situació de les canonades ha provocat nombroses intervencions per a corregir
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situacions de desabastament provocades per trencaments, o aixafament de les conduccions, per a
corregir aquesta situació, tot i que originalment es va proposar substituir i soterrar totes les
canalitzacions, des de la situació del decantador de recollida de les aigües i fins al dipòsit
intermedi, la nova situació d’un dipòsit superior permet, a més d’assegurar la pressió necessària
per abastir el dipòsit principal de la població de Ribera de Cardós, desviar el transport d’aigua fora
de la zona de major risc de patir els efectes d’un fenomen extraordinari però que es pot
materialitzar cada vegada amb més freqüència.
Per aquest motiu es preveu abandonar l’ús d’aquest dipòsit en el futur, per aquest motiu es
preveu una arqueta de connexió al final de la zona de l’obra, per facilitar, en el futur la connexió
amb la futura xarxa de distribució en alta que circularà per la pista forestal.

4.5.- Condicionament Font de les Febres
L’actuació proposada a la Font de les Febres consisteix en el sanejament del perímetre de la
captació, desbrossant i netejant la zona de recollida de l’aigua i reparant les arquetes que reben
l’aigua, que es troben en mal estat i acumulen fangs i pèrdues d’aigua que afecten la quantitat i
qualitat del subministrament.
L’actuació a la captació es complementa amb el tancament perimetral de la zona de captació,
delimitant-la amb tanca metàl·lica de simple torsió per evitar l’entrada d’animals i persones no
autoritzades.

5.- Estudi de seguretat i salut
Per a la seguretat i salut de les obres, el redactor de la memòria valorada, Tècnic Superior de
Prevenció de Riscos Laborals ha elaborat l'estudi bàsic de seguretat i salut d’acord amb el que
descriu el Reial Decret, 1627/1997, de 24 d'octubre i que estableix les previsions respecte a la
prevenció dels riscos d’accidents professionals, així com els derivats de les tasques de
construcció.

6.- Residus
Els residus generats per aquesta obra són els derivats de la demolició dels paviments i terres
procedents de l’excavació del ferm i la caixa de la cuneta. És d'aplicació el Decret 89/2010, de 29
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i el Decret 197/2016, de 23 de febrer,
sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones
productores i gestores de residus de Catalunya.
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7.- Control de qualitat
El control de qualitat es durà a terme segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta
podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en
cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a
efectes de recepció. Els controls seran essencialment els dels tipus següents:
•

Control del material

•

Control geomètric

•

Control d’execució

8.- Classificació del contractista
D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat, el pressupost de l'obra, inferior a
500.000 € fa que li sigui d'aplicació la Disposició Addicional Sisena del RDL 9/2008 i les seves
modificacions posteriors per la qual cosa, en compliment dels articles corresponents del Text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TLCAP), no cal establir la classificació
mínima exigible que haurien d’acreditar les empreses que desitgin participar en el procés
d’adjudicació del corresponent contracte d’execució d’obres.

9.- Revisió de preus i garanties
La data d'inici de les obres és superior als 12 mesos, per aquest motiu els preus poden ser objecte
de revisió d’acord amb el que disposa el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i els articles
corresponents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El termini de garantia previst mínim serà de 12 mesos des de la finalització i recepció de les obres,
atès que s’entén aquest període com a suficient per a poder observar el comportament de l’obra
executada i poder, si s’escau, corregir i/o reparar qualsevol defecte que s’hagi detectat.

10.- Terminis de l'obra
La data d'inici de l'obra es proposa al llarg de la tardor-hivern del 2021, coincidint amb una menor
demanda d’aigua per part de la població i la reducció de la precipitació, cosa que permetrà reduir
les molèsties a la població i evitar els efectes de la pluja a la zona de treballs, de manera que es
faci coincidir la seva finalització.
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Per a l'execució de l'obra es preveu un termini de sis setmanes.

11.- Pressupost
El pressupost d’execució material estimat per les obres descrites és de SEIXANTA-SIS MIL NOUCENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (66.960,77 €):

Pressupost d’Execució Material

66.960,77 €

Despeses generals

13%

8.704,90 €

Benefici Industrial

6%

4.017,65 €

Subtotal

79.683,32 €

IVA

21%

Total Pressupost per Contracte

16.733,50 €
96.416,82 €

El pressupost total de les obres referides en aquesta memòria és de NORANTA-SIS MIL
QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (96.416,82 €)

Per l'Ajuntament de Vall de Cardós
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