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PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ 

D’AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR 

 

1. ANTECEDENTS 
 

El nucli urbà de Sant Pere Pescador està situat al marge esquerre del riu Fluvià, a uns 2,5 km 

aigua amunt de la desembocadura d’aquest riu al mar Mediterrani. 

 

La xarxa de sanejament de la població està formada per un sistema unitari que recull les aigües 

residuals urbanes juntament amb les de pluja , excepte la urbanització de la Capella situada al 

nord-est del municipi que disposa de xarxa de sanejament separativa. Aquest sector disposa 

d’una xarxa aigües pluvials amb un col·lector principal de 500 mm de diàmetre nominal que 

transporta les aigües de pluja fins al riu Fluvià  

 

Les aigües que es recullen en la xarxa de sanejament del municipi són conduïdes fins a un 

bombament, situat al marge esquerre del riu Fluvià, a uns 150 m aigua avall del pont que uneix 

la població amb la carretera GIV-6303. Aquest bombament, impulsa les aigües residuals a la 

depuradora de l’Escala i disposa d’un sobreeixidor que actua en episodis de pluja derivant 

l’excedent d’aigua recollida al riu Fluvià. 

 

Les aigües pluvials recollides en la conca de la vessant nord-oest de la població, delimitada 

entre els carrers Cap de Creus, Marinada, Onze de Setembre i Sant Sebastià , es recullen en 

un punt baix situat a la cruïlla entre els carrers Marinada i Sant Sebastià i s’acumulen en aquest 

punt sense possibilitat de ser desaiguades per gravetat, formant una bassa al carrer.  

 

A més, els col·lectors de sanejament existents a la cruïlla entre els carrers Marinada i Sant 

Sebastià estan connectats a la xarxa de sanejament mitjançant una canonada instal·lada a 

contrapendent, fet que provoca acumulacions d’aigües residuals que es quedin estancades i 

generin problemes d’olors a la població. 
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2. OBJECTIU 
 

L’objecte d’aquest projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per 

desaiguar les aigües pluvials acumulades a la cruïlla entre els carrers Marinada i Sant 

Sebastià, mitjançant un bombament de pluvials unit a un dipòsit de laminació que alhora actuí 

com a element de protecció contra la contaminació difusa de les aigües pluvials recollides. 

 

 

  

C/de la Marinada 

C/ Sant Sebastià 

C/ de Cap de Creus 

C/ Onze de Setembre 

C/ del Joncar 

Riu Fluvià 

NOU DIPÒSIT 
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Per a la selecció del sistema dissenyat en els següents documents es procedeix, en primer lloc, 

a la realització d’un estudi d’alternatives. Les diferents opcions són: 

 

• Alternativa 1: Neteja dels col·lectors 

• Alternativa 2: Zona en càrrega unitària 

• Alternativa 3: Nova xarxa 

o Alternativa 3a: Xarxa unitària 

o Alternativa 3b: Xarxa separativa 

• Alternativa 4: Tècniques compensatòries d’infiltració-retenció 

• Alternativa 5: Dipòsit de regulació 

 

A partir d’un anàlisi multicriteri, en resulta escollida l’alternativa 5, que queda justificada a 

continuació. 

 

3.1. JUSTIFICACIÓ DELS CABALS ADOPTATS 
 

El sistema d’evacuació de pluges es dimensiona a partir d’una pluja teòrica amb una 

probabilitat d’ocurrència de dues vegades l’any, considerada ordinària. Aquesta precipitació 

correspon a una quantitat acumulada de 25,5 mm (l/m2) al llarg de 24 hores, associada a un 

període de retorn de mig any (T=0.5 anys) 

 

Les aigües pluvials recollides en la conca de la vessant nord-oest de la població, delimitada 

entre els carrers Cap de Creus, Marinada, Onze de Setembre i Sant Sebastià, es recullen en 

un punt baix situat a la cruïlla entre els carrers Delícies i Sant Sebastià i s’acumulen en aquest 

punt sense possibilitat de ser desaiguades per gravetat, formant una bassa al carrer.  

 

La superfície de la conca que s’acumula cap al punt baix del carrer Marinada és 

d’aproximadament 3.6 Ha i el cabal punta associat a 0.5 anys de període de retorn es de 0.051 

m3/s ( 51 l/s). 

 

3.2. JUSTIFICACIÓ DEL SISTEMA DISSENYAT 
 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

 

Hom proposa construir un sistema composat per 4 parts: 

 

- Recollida de les aigües plujanes: Hom proposa instal·lar una reixa correguda de 15 

metres de longitud i  0.5 metres d’amplada en el punt baix que queda en el carrer Sant 

Sebastià. 
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- Zona de retenció dels contaminants arrossegats per les aigües plujanes: Es proposa 

construir un dipòsit de retenció d’elements contaminats de 74 m3 de volum útil ( 

superfície en planta: 74 m2 i alçada útil :1 m) 

 

- Zona d’ evacuació de les aigües residuals i de les aigües brutes de pluja: Es proposa 

instal·lar dues bombes que treballin en règim 1+1 (una en funcionament i una en 

reserva) i que cada bomba pugui impulsar un cabal de 3.5 l/s a una alçada 

manomètrica de 6 m. El volum útil de la cambra d’impulsió serà de 4.9 m3 ( dimensions 

en planta: 2.15 x 4.5 m i alçada útil :0.5 m). s’instal·la una vàlvula antiretorn per impedir 

l’entrada d’aigua residual al compartiment de retenció de plujanes. 

 

- Zona d’ evacuació de les aigües excedents de pluja: Per evacuar les aigües plujana es 

combina un sistema de laminació mitjançant un dipòsit de 195 m3 i un sistema 

d’impulsió compost per 3 bombes capaces d’impulsar unt total de 40 l/s. Amb la unió 

d’ambdues actuacions el sistema serà capaç d’absorbir un cabal punta total de 51 l/s. 

 

 

 
Esquema dipòsit (perfil). 

 

 

Esquema dipòsit (planta) 

 

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 

 

Escenari sense pluja: Quan no plogui les aigües negres s’evacuaran fins al pou ubicat en el 

carrer del Nord mitjançant el sistema de bombament. 

 

Retenció 
contaminants 
(Volum = 74 m³) 

Retenció de pluvials 
(Volum total = 195 m³) 

Bombament pluvials  
Bombament residuals  

Retenció de pluvials i 
contaminants 
 (Volum total = 195 m³) 

Bombament pluvials  Bombament residuals  
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Escenari amb pluja: Durant episodis de pluja, al nou sistema a més d’arribar les aigües negres, 

començaran a entrar les aigües pluvials a traves de la reixa situada al la intersecció dels 

carrers Marinada i Sant Sebastià. 

 

Els contaminants que arrossega l’aigua plujana en els primers moments de la precipitació, olis i 

sòlids provinents dels vials asfaltats, s’anirà acumulant en la zona de retenció de 74 m3 de 

capacitat. Quan l’aigua assoleixi 1 m d’alçada sobreeixirà cap a la zona on s’ubicaran les 

bombes que evacuaran l’aigua de pluja excedent cap a la xarxa de pluvials de la urbanització 

Capella, en concret s’evacuaran a un pou ubicat al carrer del Joncar.  

 

Al dipòsit es construirà un muret central que funcionarà com un deflector , el qual no permetrà 

que es barregin els contaminants flotants (olis) que s’arrosseguen en els primers moment de la 

precipitació amb l’aigua de pluja que s’impulsa cap al carrer del Joncar, a més la longitud de la 

cambra de retenció permet la sedimentació de les partícules sòlides. 

 

Escenari posterior a una precipitació: Acabada la pluja, les bombes de la cambra d’evacuació 

d’aigües residuals evacuaran l’aigua plujana contaminada cap a la xarxa de sanejament. 

 
3.3. ESTUDI GEOTÈCNIC  

 
El reconeixement geològic efectuat determina que  a la zona on es vol ubicar el dipòsit s’han 

diferenciat dues unitats geològiques; una primera unitat més superficial (profunditat: 1 metre) 

formada per argiles de color marró amb sorra de granulometria molt fina i una segona unitat 

(profunditat:d’1 a  9 metres) formada per sorra de granulometria molt fina a molt grollera de 

color marró amb grava. 

 

Les principals conclusions que s’extreuen a partir de l’estudi son : 

 

- En el moment de de realitzar el reconeixement geològic (maig 2011) es va detectar el 

nivell freàtic a una profunditat de 2.8 m. 

- L’anàlisi química de l’aigua subterrània realitzada, mostra una concentració de sulfats 

suficient per actuar de forma agressiva envers al formigó i provocar un atac químic 

(exposició Qa) 

- Els materials de la segona unitat (sorres i graves) es comporten de forma inestable, i 

per tant , durant la seva excavació els materials tendiran a esllavissar-se amb facilitat, 

sobretot, per sota el nivell freàtic i quan s’executin les obres s’instal·larà algun sistema 

per entibar i protegir les excavacions. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 

4.1. CAPTACIÓ DE L’AIGUA DE PLUJA 
 

La captació de 15 metres de llargada, estarà formada per reixes de fosa de forats quadrats al 

damunt d’interceptors construïts amb parets de maó calat sobre una solera de formigó en 

massa de 15 cm de gruix .Les parets vistes dels interceptors s’acabaran amb un lliscat de 

morter de ciment.  

 

L’aigua que es reculli a la captació es concentrarà en una arqueta de formigó armat de 1.5 x 

1.5 m en de dimensions el planta i 1.82 m de profunditat. Tan la solera com els murs de 

l’arqueta tindran un gruix de 0.25 m. 

 
4.2. DIPÒSIT EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS-RESIDUALS. 

 
Obra civil 

 

Es construirà un dipòsit de formigó armat a l’interior del qual s’ubicaran els sistemes 

d’evacuació d’aigües residuals i pluvials i el dipòsit de retenció d’elements contaminants. El 

dipòsit tindrà unes dimensions exteriors en planta de 21.80 m x5.10  m i una alçada que variarà 

dels 3.20 al  3.40 m. 

 

Les obres s’iniciaran amb el desviament del col·lector de sanejament que es veurà afectat per 

l’excavació del dipòsit. A continuació es procedirà  a l’enderroc dels elements de vialitat. Degut 

a  que els materials del subsòl es comporten de forma inestable, abans d’excavar la zona on 

s’ubicarà el dipòsit s’instal·larà un perímetre de contenció mitjançant un sistema de tablestacat. 

 

A continuació s’excavarà el fossat per obrir l’espai necessari per construir el dipòsit. El dipòsit 

s’assentarà sobre un paquet format per un llit de graves de 20 cm de gruix i 10 cm de formigó 

de neteja. 

 

El dipòsit tindrà estructura de formigó armat HA-30/B/20/IV+Qa amb una llosa plana de 

fonament de 0.40 metres de cantell i murs de tancament i contenció de 0.30 metres de gruix.  

El dipòsit es cobrirà amb un forjat construït amb plaques prefabricades de secció alveolar 

recolzades sobre els murs de tancament excepte l’extrem en el que hi haurà els accessos a les 

bombes, en el qual es construirà una llosa armada de 0.30 metres de cantell.  

 

En el pressupost de les obres s’ha previst una partida per esgotar l’aigua provinent del freàtic 

per poder treballar en sec quan es construeixi la llosa de fomentació i els alçats exteriors del 

dipòsit. 
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Per dividir les tres zones es construiran murs de formigó armat de 0.25 m de gruix amb 

dimensions detallades als plànols del present document. 

 

En tota la superfície del fons de la cambra es formaran  canals d’aigües baixes mitjançant 

formigó en massa HM-20. 

 

El replè del trasdós dels murs del dipòsit s’efectuarà amb terres d’aportació de préstec 

compactades fins el 95 % de la densitat de l’assaig Próctor Modificat.. 

 

Sobre l’extrem nord-est del dipòsit s’instal·larà la caseta on s’ubicarà el sistema de control i el 

grup electrogen. La caseta de formigó armat prefabricat té unes dimensions en planta de 3.5 

x.2.0 m i un alçada lliure interior de 2.50 m. 

 

La reposició del tram asfaltat s’efectuarà amb una solució bicapa d’aglomerat asfàltic en calent 

formada per una capa de rodadura D-12 de 5 cm de gruix  sobre una capa base de formigó en 

masa de .. cm de gruix. 

 

El paviment de les voreres es construirà amb peces de rajola hidràulica de 20x20x4cm sobre 

una base de formigó HM-15 de 10 cm de gruix.  

 

L’encintat de les voreres de la urbanització es construirà amb vorades tipus T-2 al llarg de la 

vialitat i rigola blanca de 30x30x8cm.  

 
Característiques Equips electromecànics 

 
Bombes pluvials: 

 

Dues bombes de 1,3 kW, capaces d’impulsar 12,7 l/s a 4 m cada una. 

Una bomba de 1,21 kW, capaç d’impulsar 20,1 l/s a 4 m. 

 

Bombes residuals: 

 

1+1 bombes de 0.8 kW, capaç d’impulsar 3,50 l/s a 5,90 m. 

 

1 Quadre de control d’alarmes dels bombaments i comunicació via GSM. 

 

1 Grup electrògen  dièsel de 10 kVA 
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4.3. COL.LECTORS 
 

Col·lectors gravetat 

 

Els nous col·lectors per on passarà l’aigua sense pressió es construiran amb canonada de PVC 

corrugat de doble capa de 8 KN/m2 de rigidesa circumferencial (SN8), nervades exteriorment i 

llises interiorment 

 

Els col·lectors es situaran en el fons de les rases al damunt d’un llit de sorra fina de 10 cm de 

gruix i recobertes amb sorra compactada fins uns 10 cm per damunt de la generatriu superior. 

 

El replè s’efectuarà amb material de la pròpia excavació, garbellat per eliminar els elements 

gruixuts compactat per capes de 25 cm de gruix fins aconseguir el 95 % de la densitat del 

Proctor Modificat. 

 

En els punts de connexió i en els canvis de direcció es construirà un pou de registre format per 

anells prefabricats de formigó d’1 m de diàmetre interior lliure sobre una primera anella 

construïda amb maons sobre una solera de formigó en massa. La tapa i el marc seran de fosa 

de 0.6 m de diàmetre. 

 

En el quadre que s’adjunta a continuació es descriuen les característiques constructives més 

rellevants de cada tram: 

 

Identificador Diàmetre nominal Longitud Profunditat mitjana rasa 

Connexió residuals 400 mm 50 m 1,6 m 

Connexió pluvials 400 mm 22 m 1,4 m 

 

Canonades a pressió 

 

Les canonades d’impulsió es construiran amb tubs de polietilè d’alta densitat de 10 mPa de 

tensió tangencial de disseny (PEAD100) de 10 atmosferes de pressió nominal.  

 

Les canonades s’instal·laran a sobre d’un llit de sorra a dins d’una rasa que tindrà una 

profunditat mínima d’1.5 m i recobertes amb sorra fina compactada fins uns 10 cm per damunt 

de la generatriu superior. 

 

El replè s’efectuarà amb material de la pròpia excavació, garbellat per eliminar els elements 

gruixuts compactat per capes de 25 cm de gruix fins aconseguir el 95 % del proctor modificat. 

 

A la sortida dels bombaments s’instal·laran ventoses trifuncionals per aigües residuals de 100 

mm de diàmetre nominal. 
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En el quadre que s’adjunta a continuació es descriuen les característiques constructives més 

rellevants de cada tram: 

 

Identificador Diàmetre nominal Longitud Profunditat mitjana rasa 

Impulsió residuals 75 mm 75 m 1 m 

Impulsió pluvials 250 mm 175 m 1,1 m 

 

5. QUADRE RESUM DE LES DADES PRINCIPALS 
 

- Volum total dipòsit de pluvials i residuals: 195 m³ 
 

- Àrea de la conca de pluvials: 3,6 Ha 
 

- Habitatges connectats al bombament de residuals: 63 habitatges. 
 

- Pluja de disseny: Precipitació diària=26 mm. 
 

- Cabal bombes de residuals: 1 + 1 bombes de 3,5 l/s. 
 

- Cabal bombes residuals: 2 de 10 l/s + 1 de 20 l/s -+ total 40 l/s 
 

- Canonades d’impulsió: Residuals -+ PEAD100 DN 75mm PN10 
 

Pluvials -+ PEAD100 DN 250mm PN10 
 
 
 

6. EXPROPIACIONS 
 

L’annex número 11 de la memòria conté la relació de finques i propietats afectades per les 

obres, amb la seva referència cadastral, així com la valoració del preu total de la compensació 

per les ocupacions temporals durant el període d’execució de les obres dels terrenys de 

titularitat privada.  

 

Els terrenys afectats per les obres són de sòl urbà i ocupen terrenys de titularitat pública, 

propietat de l’ajuntament de Sant Pere Pescador, excepte la zona d’acopi de material i 

equipaments auxiliars de les obres que s’ha ubicat en un solar de titularitat privada. 

 

7. SERVEIS AFECTATS 
 

A l’annex número 12 d’aquesta memòria, s’inclouen els resultats de les consultes a les 

companyies encarregades de subministrar els serveis de electricitat, aigua potable, 

clavegueram i gas, que es podran veure afectats durant les obres i de les visites efectuades per 

comprovar les possibles afeccions. 
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El pressupost del present projecte contempla les partides necessàries per la reposició i 

subministrament provisional dels serveis que es puguin veure afectats durant les obres i 

l’estintolament provisional dels serveis que puguin quedar al descobert per creuaments. 

 

Detecció de Serveis 

 

Xarxa d’aigua potable 

 

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha facilitat plànols de la xarxa existent d’aigua potable. En 

aquest cas, es produeix un creuament amb la canonada de distribució a la cruïlla dels carrers 

del Joncar i del Nord. Degut a la poca profunditat de la xarxa d’abastament no es preveu cap 

tipus d’afecció per aquest tram de canonada. D’altra banda a la cruïlla dels carrers de Sant 

Sebastià i de la Marinada es preveu l’afecció d’un tram de canonada de polietilè ø63 que serà 

reposada. 

 

Xarxa de subministrament d’energia elèctrica 

 

La informació referent a la xarxa de subministrament d’energia elèctrica s’ha extret de la pàgina 

web http://ewise.acefat.com. La consulta s’ha efectuat amb data de 29 de març de 2011 i de la 

informació extreta es dedueix que es produeix un creuament amb traces de baixa tensió 

soterrades a la cruïlla dels carrers del Joncar i del Nord que no fa necessària la reposició de la 

xarxa de baixa tensió. A més, es preveu l’afecció de la traça de baixa tensió que creua el carrer 

de la Marinada en el punt de construcció del nou dipòsit. 

 

Xarxa de gas 

 

Pel que fa la xarxa de gas s’ha extret la informació de la pàgina web http://ewise.acefat.com. La 

consulta s’ha efectuat amb data de 29 de març de 2011 i la companyia de gas natural indica 

que no s’afecta a cap punt de la distribució de la xarxa de gas. 

 

Xarxa de telefonia 

 

En el cas de la xarxa de telefonia la informació s’ha extret també de la pàgina web 

http://ewise.acefat.com. La consulta s’efectua amb data de 29 de març de 2011 i de la 

informació extreta es dedueix que es produeix un creuament amb un prisma de 

telecomunicacions a la cruïlla dels carrers del Joncar i del Nord que no fa necessària la 

reposició de la xarxa i una altra al creuament dels carrers del Joncar i de Sant Sebastià que 

tampoc fa necessària la reposició de la xarxa. Al creuament dels carrers de Sant Sebastià i de 

la Marinada, es preveu l’afecció i reposició de dos prismes de telecomunicacions. 
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8. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

En la taula següent es mostren les quantitats dels residus principals generats en l’obra. 

 

Terres d'excavació 997.16 m³ 

Enderrocs 114,40 m³ 

 

Segons l’article 3 de la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, aquests residus es consideren 

inerts i poden ser dipositats a abocador controlat. 

 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Amb els volum d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques 

de les obres descrites, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en la 

present memòria sigui de tres (3) mesos. 

 

Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la seva 

recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les 

obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

10. REVISIÓ DE PREUS 
 

Atès que el termini d’execució de les obres descrites és de 3 mesos, el contracte no tindrà dret 

a revisió de preus d’acord al que determina l’article 77 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre de 

contractes del sector públic. 
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11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb els articles 25, 26, 36 i 133 del Reglament General de contractació de l’Estat 

(aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001), es proposa a continuació la classificació 

que s’ha de exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord al 

Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001. 

 

Grup E: Obres hidràuliques. 

 

Subgrup 1: Abastament i sanejament 

 

Duració de les obres: Tres (3) mesos. 

 

Considerant la duració prevista de les obres i el pressupost d’execució per contracta sense IVA 

de 313.823,44 €, s’estableix una categoria c (superior als 160.000,00€ i no sobrepassa els 

360.000,00 €). 

 

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei 

públic un cop acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 124 del Text Refós de la  Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2000 de 16 

de juny. 
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13. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 
 

Document núm.1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

- Memòria 

- Annexos: 

- Annex número 01: Resum de les característiques principals 

- Annex número 02: Treballs topogràfics 

- Annex número 03: Estudi geotècnic 

- Annex número 04: Reportatge fotogràfic 

- Annex número 05: Estudi d’alternatives 

- Annex número 06: Càlculs hidràulics 

- Annex número 07: Càlculs estructurals 

- Annex número 08: Càlculs elèctrics 

- Annex número 09: Pla d’obra 

- Annex número 10: Justificació de preus 

- Annex número 11: Expropiacions 

- Annex número 12: Serveis afectats 

- Annex número 13: Aspectes ambientals particulars del projecte 

- Annex número 14: Gestió de residus 

- Annex número 15: Estudi de seguretat i salut 

 

Document núm. 2 PLÀNOLS 

 

1 Situació i emplaçament 

2 Planta topogràfica 

3 Planta general 

4 Dipòsit de laminació 

5 Canonades d'impulsió 

6 Serveis afectats 

 

Document núm. 3 PLEC DE CONDICIONS 

 

Document núm. 4 PRESSUPOST 

- Amidaments 

- Quadre de preus nº1 

- Quadre de preus nº2 

- Pressupost 

- Resum de pressupost 
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14. PRESSUPOST 

 
La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com 

es justificar a l’annex número 10. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de 

les despeses d’assajos. 

 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat la 

valoració de les obres, inclosa com a document número 4 del present projecte constructiu, de la 

qual s’obté el següent resum: 

 

El pressupost d’execució material suma la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL 

SET-CENTS DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (263.717,18 €). 

 

El pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) suma la quantitat de TRES-CENTS 

SETANTA-NOU MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 

(379.726,36 €). 

 

 

 

 

Santa Coloma de Farners, Novembre de 2012 

L’autor del projecte, 

 

Eloi Artau i Cortacans 
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