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ANNEX_1 DADES DE PARTIDA 
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1.1 CARTOGRAFIA 

Per a l’elaboració d'aquest Pla s'han emprat les següents cartografies: 

Cartografia digitalitzada de sòl urbà, a escala 1:1000 subministrada per la 
Diputació de Barcelona. 

Cartografia del terme municipal de La Nou de Berguedà a escala 1:5000 
subministrada per la Diputació. 

Cartografia digitalitzada de la xarxa de clavegueram de La Nou de Berguedà 
elaborada per SOREA a l’any 2010, dins del mateix marc de treball que el 
present Pla Director. 

Cartografia a escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya  

Plànol de carrers facilitat per l’Ajuntament de La Nou de Berguedà. 

Plànols del POUM de La Nou de Berguedà, aprovat inicialment aquest 
novembre del 2009. En especial, Plànol d’Ordenació 0.04.a. Qualificació del sòl. 

Plànol de Serveis del Projecte d’Urbanització del Sector de l’Ajuntament. 

Plànol del col·lector en alta previst al “Projecte Constructiu de l’EDAR i 
Col·lectors en alta del municipi de La Nou de Berguedà” amb data de Juliol del 
2002 i signat per Rafael Marzo Rodrigo. 

1.2 PLUVIOMETRIA I HIDROLOGIA 

Per a l’elaboració i contrast de resultats s'ha emprat diverses dades i fonts 
d’informació, entre els quals s'han de destacar els següents: 

Les dades de precipitacions que s'han fet servir s’han obtingut dels mapes de 
precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a diferents períodes de 
retorn del Servei Meteorològic de Catalunya, publicat l’any 2005. 

Consulta amb el tècnic municipal, sr. Joan Soler. 

Consulta de les dades publicades al web del Servei Meteorològic de Catalunya, 
notablement les dades de Guardiola de Berguedà per l’any 2009. 
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1.3 ALTRES DADES DE PARTIDA 

Informació oral dels nous desenvolupaments urbanístics a La Nou de Berguedà. 
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ANNEX_2 JUSTIFICACIÓ DE LA PLUJA DE CÀLCUL 
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2.1 INTRODUCCIÓ. 

En el present annex es presenta la metodologia seguida fins a l’obtenció de les 
diverses pluges de disseny emprades en l’elaboració d’aquest Pla. 

Les dades de precipitacions que s'han fet servir s’han obtingut dels Mapes de 
precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a diferents períodes de 
retorn del Servei Meteorológic de Catalunya. Amb aquestes dades s'estimen les 
corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) corresponents a la zona en estudi.  

Finalment, a partir de les corbes IDF s'obtenen les pluges de disseny utilitzades a 
la redacció del Pla Director del Clavegueram de La Nou de Berguedà. 

2.2 METODOLOGIA. 

Per l’obtenció dels mapes de precipitació màxima diària s’han utilitzat les sèries 
anuals de valors extrems de pluja en 24 hores corresponents a 145 estacions 
pluviomètriques, amb una longitud de dades que varia entre 15 i 73 anys, que 
l’Institut Nacional de Meteorologia (INM) té distribuïdes per tot Catalunya. El 
criteri de selecció s’ha basat en la duració i l’homogeneïtat de la sèrie. Així, de 
les més de 800 estacions pluviomètriques  inicials, han estat descartades 
aquelles sèries que no superen els 15 anys de dades o que no superen el test 
d’homogeneïtat de seqüències. Les dades diàries representen el que 
s’anomena “dia pluviomètric” (període comprés entre les 07:00 TUC d’un dia i 
la mateixa hora del dia següent). 

En el tractament estadístic de les sèries anuals obtingudes, les dades 
d’aquestes sèries s’han ajustat a la funció de distribució de valors extrems de 
Gumbel, àmpliament utilitzada per quantificar el risc associat als valors extrems 
de pluja. 

La distribució de Gumbel és una distribució particular de la família de corbes 
d’extrems generalitzats (GEV). Aquesta família es pot dividir en tres tipus, 
segons el valor del paràmetre de forma (k).  Si k=0 la distribució coincideix amb 
la llei de Gumbel  o distribució EV1, si k>0 és una distribució de Weibull o EV3 i 
finalment, si k<0 és una distribució EV2. 

La funció de densitat de la GEV és la següent: 

La funció de distribució és, a la vegada: 
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on α és un paràmetre d'escala (α>0) , µ és un paràmetre de situació, k és un 
paràmetre de forma i F(x) és la probabilitat de que la variable adopti un valor 
menor que x. 

En el cas de distribució de Gumbel la funció de distribució és:  

F(x) e e x
= − − −α µ( )

 

Els paràmetres α i µ que intervenen es calculen a partir de les dades de cada 
sèrie. Algunes de les sèries de què es disposa tenen una longitud inferior als 20 
anys, i, en certs casos, s’ha observat la presencia d’alguns extrems 
extraordinàriament elevats. Per aquestes pluges, el mètode tradicional d’ajust 
de la funció de Gumbel pot donar com a resultat uns períodes de retorn més 
petits que els que realment els correspondria si la mostra tingués un major 
abast. Per minimitzar aquest efecte, s’han estimat els paràmetres de la 
distribució fent ús del mètode dels moments d’ordre L (L-moments), en què es 
calculen aquests moments com a combinacions lineals dels moments de 
probabilitat ponderats (Hosking, 1990). Aquesta metodologia és preferible a l’ús 
del moments convencionals, ja que no amplifica la contribució del valors 
extrems extraordinaris de les sèries, atès que als càlculs no apareixen termes 
quadràtics o cúbics de les dades. 

Un cop fet l’ajust de cada sèrie a la funció de Gumbel, s’ha calculat la pluja en 
24 hores amb períodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 100 i 500 anys per a 
cadascuna de les estacions pluviométriques considerades. 

D’altre banda, per calcular la precipitació màxima diària a qualsevol punt de 
Catalunya corresponent a cada un dels períodes de retorn considerats, s’ha 
realitzat una anàlisi espacial de les dades emprant el mètode objectiu de 
Cressman (Thiébaux i Pedder, 1987). Aquest mètode consisteix en l’aplicació 
recurrent d’un algoritme de càlcul tipus, 

Xa (k+1) = Xa (k) + Σ hj (Xj
0 – Xj

a (k)) (1) 

On: 

Xa (k+1) és l’anàlisi (és a dir, la precipitació màxima en 24 hores estimada per a 
cada període de retorn) als punts de la xarxa triada al pas k + 1 del procés 
iteratiu 

Xa (k) és el valor calculat al pas anterior K 
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hj són els pesos utilitzats per ponderar les diferències entre els valors analitzats 
(Xj

a (k)) als punts on es troben les estacions pluviomètriques i les dades 
observades (Xj

0) en aquest punts. 

Com a primera aproximació al camp analitzat (Xa (0)) que es vol obtenir, s’han 
assignat uns valors de pluja màxima diària, per cada període de retorn, a tots 
els punts d’una malla d’1 km de costat que cobreix tota Catalunya. Aquestes 
quantitats de precipitació s’han estimat seguint el procés següent: s’ha calculat 
a cada punt de la malla el valor màxim de les precipitacions mensuals mitjanes 
que li correspon segons el resultat de l’estudi de Ninyerola et al. (2000). 
Aquests valors s’han normalitzat dividint-los pel valor màxim de les 
precipitacions mensuals mitjanes corresponent al punt de malla més proper a 
l’Observatori Fabra de Barcelona. Els valors normalitzats s'han multiplicat, a 
continuació, per la precipitació màxima diària calculada, en aquesta estació 
pluviomètrica, fent servir les corbes d’intensitat – duració - freqüència 
obtingudes per Casas (Casas et al., 2004). Aquesta primera anàlisi ha estat 
modificada, posteriorment, a cada punt de la malla d’1 km de costat aplicant 
l’equació (1), i s’ha utilitzat com factor de ponderació (hj) una funció de la 
distància entre el punt de la malla i les estacions pluviomètriques amb un radi 
d’influència de 31 km, per tal d’assegurar la presencia mínima de dues 
estacions en calcular el valor de l’anàlisi a tots els punts de la malla. S’han 
realitzat 12 iteracions per aconseguir la convergència de l’anàlisi amb les dades 
de les estacions pluviomètriques. 

Finalment, s’ha aplicat un filtre lineal (Shapiro, 1975) per suavitzar i eliminar 
totes aquelles estructures de longitud d’ona més petita que el doble de la 
distancia mitjana (16 km) entre les estacions de la xarxa d’estacions 
pluviomètriques utilitzada, atès que aquestes estructures no podrien ser pren 
representades amb aquesta densitat d’estacions. 

Pel cas de La Nou de Berguedà, els resultats obtinguts són el següents: 

Període de Retorn Pd (mm)  

2 81 

5 108 

10 125 

25 148 

100 180 

500 218 

Figura 1. Pluja màxima diària en mm segons el període de retorn. 
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2.3 ESTIMACIÓ DE CORBES IDF. 

Un cop obtingudes les precipitacions diàries que corresponen als diferents 
períodes de retorn, és necessari avaluar les precipitacions relatives a altres 
duracions de pluja. És a dir, s'han d'establir les corbes Intensitat-Duració- 
Freqüència (IDF). 

En aquest Pla Director de Clavegueram s'ha decidit emprar un procediment 
d‘estimació simplificat per a obtenir les corbes IDF. El mètode emprat és el 
proposat per J.R. Témez a la publicació del MOPU (Dirección General de 
Carreteras) titulada "Càlcul hidrometeorològic de cabals màxims en petites 
conques naturals" (1978). 

Segons aquesta publicació, s'ha comprovat experimentalment que totes les 
corbes IDF d'una estació corresponents als diferents períodes de retorn són 
afins, diferenciant-se entre sí, tan sols, en l'escala de les intensitats. En 
conseqüència, es pot reduir a una llei única adimensional, si els valors de cada 
corba s'expressen en un percentatge corresponent a una duració donada que 
es tria com a referència. 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors 
absoluts de la pluja, el que, segons Témez, a més de permetre la seva 
aplicació a qualsevol període de retorn, facilita la seva extrapolació cap a altres 
llocs a on no sigui possible obtenir-la per manca de pluviògraf. 

Per facilitar aquesta extrapolació, Témez escull com a valor de referència el 
relatiu a la pluja diària: 

d

d
I =

P

24  

essent Id la intensitat diària (en mm/h) i Pd la precipitació diària (en mm). 

Aquest valor de referència s'escull degut a que el valor de Pd és el que resulta 
més fàcil d'obtenir, encara que no es disposi de pluviògrafs registradors, ja que 
solen proporcionar-lo totes les estacions dotades de pluviòmetres totalitzadors. 

D'aquesta manera, la llei adimensional proposada per Témez adopta la forma: 

I

I
= f(D)

d  

essent I la intensitat en mm/h corresponent a la duració D en hores. 

Aquesta llei és, doncs, característica de cada estació i depèn de la distribució 
temporal dels seus aiguats tipus. 
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Témez ha comprovat que les corbes adimensionals de les diferents estacions 
que ha analitzat poden expressar-se, amb suficient aproximació, per mitjà d'una 
llei general amb un paràmetre indeterminat, K, variable d'uns llocs a uns altres, 
és a dir: 

I

I
= f(D,K)

d  

Per caracteritzar les diverses corbes de la família, Témez tria un paràmetre de 
clara significació física:  

K =
I

I

1

d  

essent I1 la intensitat horària corresponent. 

Amb aquestes consideracions, l'expressió universal que proposa Témez per a 
qualsevol corba IDF és: 

I

I
= (
I

I
)

d

28 -D

0,41

d

0,1 0,1

 

Per tant, en cada estació s'ha d'estimar el valor del paràmetre característic del 
lloc geogràfic, I1/Id, que representa la relació de la intensitat horària a la diària 
del mateix període de retorn corresponent al lloc considerat. 

En l'esmentat treball de Témez, es proposa per a la zona, un valor del 
paràmetre K = I1/Id = 10 (figura 1). 

 

Figura 2. Mapa d’isolínies. 
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Amb aquest valor fixat, i l'expressió de les corbes IDF proposades per Témez, 
és immediat deduir les IDF que interessen en aquest Pla Director, a partir de 
les dades de Pd de que es disposa per a tota la conca. 

L'obtenció de les IDF que s'empren en aquest Pla, es realitza a partir de la 
fórmula proposada per Témez, amb I1/Id = 10, és a dir: 

10 0,4

D-28

d

0,10,1

=
I

I
 

Les corbes IDF calculades segons aquest procediment es representen a la 
figura següent.  

Corbes IDF (La Nou del Berguedà)
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Figura 3.  Corbes IDF de La Nou de Berguedà. 

2.4 PLUJA DE DISSENY. 

Es denomina pluja de disseny a aquella que generada de forma artificial, partint 
d'unes premisses, i no corresponent a cap pluja real observada, és capaç, 
tanmateix, d'emular les característiques globals (volum, intensitat punta, forma, 
freqüència,...) de la precipitació a la zona. És clar que serà millor el disseny de 
l'hietograma quants més paràmetres de la precipitació pugui incorporar, i amb 
més exactitud. No obstant, des del punt de vista hidrològic, no és tan important 
com que els seus efectes sobre la conca en estudi siguin allò més semblants 
als de les pluges reals.  
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Les bases de partida per a la generació de l'hietograma sintètic han estat les 
següents: 

Període de retorn de 2 i 10 anys. 

Duracions de 120 minuts, superior al temps de concentració de la conca. 

Intensitat punta situada entre els 20 i 25 minuts de l'inici de la pluja, en base a 
la comparació respecte altres pluges de règim mediterrani. 

La branca creixent de l'hietograma té intensitats majors respectivament que les 
de la branca decreixent, també a partir de la comparació respecte altres pluges 
de règim mediterrani. 

Existeixen diversos tipus d'hietogrames sintètics. L'hietograma sintètic proposat 
per Keifer-Chu i per Chicago al 1957, té com a principal característica que la 
seva intensitat mitja màxima en qualsevol interval de temps és igual a la 
intensitat donada per la corba IDF per aquest interval. Els paràmetres variables 
d'aquest hietograma són el seu període de retorn, la seva duració, i la posició 
de la intensitat punta. 

Fixats aquests paràmetres, l'hietograma de Keifer-Chu queda definit 
analíticament a partir de l'expressió de la corba IDF del període de retorn 
considerat. Tanmateix, aquest tipus de definició és poc interessant a l'hora de 
treballar amb models numèrics.  

Els models acostumen a necessitar una entrada de dades de pluja constant en 
successius intervals de precipitació constant. Això és, necessiten un 
hietograma no continu, sinó discretitzat en intervals de temps d'igual magnitud. 

La discretització d'hietogrames continus no és una qüestió evident. Una 
dicretització poc afortunada pot desvirtuar la forma de la pluja, sobre tot a 
l'entorn del màxim on pot incrementar o amortir artificialment la intensitat punta. 

Una de les propietats de l'hietograma de Keifer-Chu, derivada de la seva 
definició analítica, és que les intensitats mitges en dos intervals de temps iguals 
endossats a un i altre costat de la punta, són diferents, essent la branca 
ascendent menor si la punta està més endavant, i més gran si està endarrerida. 

Podrà comprovar-se que aquesta propietat és contraria a una de les premisses 
establertes prèviament per al disseny d'aquesta pluja sintètica. Per aquesta raó 
i per la pèrdua d'informació que podia suposar la discretització de l'hietograma 
definit analíticament es va decidir definir la pluja sintètica directament en forma 
discreta. 

Es va emprar una discretització en intervals de 5 minuts, i en el disseny es va 
conservar la idea bàsica de l'hietograma Keifer-Chu, això és, que per cada 
interval de temps (múltiple de 5 minuts) dins de la pluja la intensitat mitja 
màxima correspongués a la indicada per la corba IDF.  
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La construcció de l'hietograma adoptat comença amb la situació del primer bloc 
de precipitació (la punta) al cinquè interval (20-25 minuts sobre una duració de 
60 minuts) i amb la intensitat mitja màxima en 5 minuts donada per les IDF pel 
període de retorn considerat. L'addició de nous blocs de pluja ha de seguir la 
regla de que la intensitat mitja dels blocs definits en cada pas sigui iguals a la 
intensitat donada per la IDF per  la duració definida fins a aquest moment. Així, 
al segon interval a afegir, haurà de tenir una intensitat tal que el promig amb el 
primer tingui una intensitat mitja igual a la de la IDF pel període de retorn 
considerat 10 minuts. Per construir aquest hietograma s’ha tingut en compte 
que la intensitat de pluja del pic és mes reduïda que la que li surt pel càlcul, de 
manera que s’estableix que pels intervals de major intensitat s’agafa una 
intensitat constant que correspon als deu minuts.  

La posició en que es van situant els successius blocs deu respectar la premissa 
d'intensitats més grans en la rama ascendent. Així, respecte al primer bloc, 
situat en el cinquè interval, el segon se situaria a la seva esquerra, el tercer a la 
dreta... i així successivament fins al desè. A partir d'aquest se situen a la dreta, 
formant la cua de l'hietograma.  

A les figures següents es presenta la pluja de disseny obtinguda pels període 
de retorn de 2 i 10 anys. 

Hietograma de disseny per T 2 anys de La Nou del Be rguedà
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Figura 4.  Pluja de disseny per a T=2 anys. 
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Hietograma de disseny per T 10 anys de La Nou del B erguedà
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Figura 5.  Pluja de disseny per a T=10 anys. 
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ANNEX_3 CÀLCULS HIDROLÒGICS I HIDRÀULICS 
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3.1 CABALS DE CÀLCUL 

3.1.1 Introducció  

Per calcular la càrrega hidràulica que el col·lector haurà de suportar, hem de fer 
la estimació de les conques pluvials i de les residuals que hi aboquen. 

La Nou del Berguedà s’ha dividit geogràficament en 19 conques de càlcul per 
aigües pluvials i 14 per aigües residuals. Aquestes es defineixen a partir de 
l’estructura de la xarxa, la situació d’embornals i la topografia del terreny. 

Quan a una conca definida com a pluvial no hi ha ni embornals ni reixes, 
aleshores es fa la suposició que l’escorrentiu discorre per superfície fins a 
entrar en el primer tub de pluvials o unitari que trobi en el seu camí. Si no en 
troba cap, es defineix aquesta conca com a “no contribuent”.  

Degut a que La Nou és una conca eminentment rural es fa difícil suposar quina 
és la impermeabilitat del sòl i quina és per tant la capacitat de generar 
escorrentiu d’aquestes conques.  

Per altra banda, com que ni la superfície de la conca supera els 1000 km2 ni els 
temps de concentració les 24 hores ni la longitud del tram és superior a 4 km, 
es justifica utilitzar el mètode empíric del SCS, en la seva versió adaptada per a 
España per la Direcció General de Carreteres (MOPU, 1990; FERRER, 1993). 

El mètode SCS es basa en una observació: la capacitat d’infiltració d’un sòl 
disminueix amb el temps durant un episodi de pluja. Consisteix en estimar un 
llindar d’escorrentiu (el punt en que el terreny no infiltra i per tant genera 
escorrentiu), que es transforma en un número de corba adient per a cada 
conca. Aquest llindar d’escorrentiu s’estima tot basant-se en les 
impermeabilitats mitges, els pendents i els usos i tipus del terreny.  

Hem construït pluges de projecte de temps de retorn 2 i 10 anys de una duració 
de dues hores per assegurar-nos que s’assoleix el llindar d’escorrentiu en 
qualsevol punt de l’àmbit d’estudi.  

A cada conca se li assigna per tant un número de corba, i si és residual, una 
població generadora d’aigua residual. El número de corba, juntament amb la 
superfície, la pluja de disseny i una modelització hidrològica proporciona els 
hidrogrames de pluja d’entrada a la xarxa (un per cada conca). La població 
amb el consum d’aigua per habitant permet obtenir el cabal d’aigües residuals 
de cada conca. 

Per a la determinació del coeficient d’escorrentiu i l’assignació de la població 
s’ha tingut en compte la urbanització consolidada en l’àmbit d’estudi, és a dir, la 
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màxima ocupació i màxima impermeabilització de les zones edificades dels 
sectors considerats. Per tant, per l’estudi del funcionament del clavegueram al 
futur, també s’han tingut en compte els desenvolupaments urbanístics previstos 
per l’Ajuntament totalment executats i consolidats, així com els projectes 
existents per a l'ordenació d'espais urbans i de drenatge. 

3.1.2 Conques d’aigües residuals  

3.1.2.1 Estimació de la població  

Com ens indica el POUM, la població de La Nou del Berguedà va assolir el seu 
sostre poblacional amb 518 habitants a la dècada dels anys 20 del segle passat 
i el seu mínim pràcticament dels últims 300 anys amb els 149 habitants censats 
l’any 2007.  L’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) xifra la població de La 
Nou en 159 habitants l’any 2009 i per tant podem assenyalar aquest petit 
increment del padró que s’ha de posar en relació amb el poc pes demogràfic 
del municipi.  

 

Figura 6.  Evolució de la població de fet de la Nou de Berguedà i de la comarca – 
POUM Memòria Informació (Pàg. 18) 

Aquest increment molt lleuger del padró es pot explicar pel saldo migratori 
positiu més que pel creixement natural. 

Degut al poc pes demogràfic propi del municipi és important tenir en compte els 
factors de segona residència i fins i tot els serveis de hostaleria i de restauració. 

En els apartats següents es descriuen breument els sectors actualment 
urbanitzats i els canvis que s’hi preveuen i els que es preveuen urbanitzar al 
futur. 

Per estimar la població, hem tingut en compte el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de La Nou de Berguedà i l’hem comparat amb les ortofotos de 
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manera a obtenir un número aproximat de habitatges a considerar en els 
càlculs dels cabals d’aigües residuals de les diferents conques.   

 

Figura 7.  Planejament previst al nucli de La Nou de Berguedà tal en plànol d’ordenació O.04.a 
del POUM. 

A la figura 5, veiem les actuacions previstes al POUM que afecten al nucli del 
poble. Per les zones que no s’inclouen dins d’un Polígon d’Actuació, ens hem 
basat també en aquest plànol per de manera molt senzilla comptar els 
habitatges sobre el cadastre.  

CONQUES Pou de connexió ZONA Habitatges Habitants Equivalents Notes
C01-R 3 2A 6 18
C02-R 13 E5 1 35 Casa de Colonies - Santa Maria de Lurda
C03-R 95 2A 3 12
C04-R 96 2A 1 4
C05-R 126 1B/2A/E5/E3 2 8

4 Ajuntament - Esglesia Sant Marti
C06-R 34 2A 4 16
C07-R 24 2A/2B 10 40
C08-R 90 4A/X 0 0
C09-R 85 1A/1B 3 12
C10-R 63 1B/1A/2A 10 40
C11-R 122 1A 8 32

40 Fonda Camprubí/Marginet
C12-R 47 2B 3 12
C13-R 40 2B 2 8
C14-R 73 1B/2A 4 16

TOTALS 57 297

COMPROVACIÓ DE CONSISTENCIA:
Habitatges existents a tot el terme municipal
dades del Idescat (2001)

Principals Secundaris Vacants
47 51 17 115

57 habitatges correspondria al 60% dels habitatges no vacants censats al 2001 a tot el terme municipal

Nou de Berguedà, la

 
Quadre 1.- Càlculs urbanístics de població de les conques residuals actuals 

I repetim el mateix procés per les conques residuals del poble de La Nou en 
una situació a on el desenvolupament urbanístic es troba consolidat. 
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Pou de connexió ZONA Habitatges Habitants Equivalents Notes
C01-R 3 2A 6 18

4A/X 28 112 PPU B - Cal Batlló 130
C02-R 13 E5 35 Casa de Colonies - Santa Maria de Lurda
C03-R 95 2A 13 52

E1 20 Equipament Esportiu (Pavelló) 72
C04-R 96 2A 11 44
C05-R 126 1B/2A/E5/E3 5 20 PAU 5 - La Rectoria (núm. Max. Hab. 3)

4 Ajuntament - Esglesia Sant Marti 24
C06-R 34 2A 4 16
C07-R 24 2A/2B 2 8

11 44 PAU 2 - Fontanelles
4 16 PAU 3 - Camprubí
5 20 PAU 4 - Cal Sastre 88

C08-R 90 4A/X 36 144 PPU A - El Tossal
C09-R 85 1A/1B 3 12
C10-R 63 1B/1A/2A 13 52
C11-R 122 1A 8 32

40 Fonda Camprubí/Marginet 72
C12-R 47 2B 6 24
C13-R 40 2B 2 8
C14-R 73 1B/2A 11 44 PAU 1 - Les Casetes (núm. Max. Hab. 8)

168 765

 
Quadre 2.- Càlculs urbanístics de població de les conques residuals futures 

D’una altra banda, també hem determinat la xarxa d’estudi, que és el col·lector i 
el clavegueram que en queda immediatament connectat i els punts en que 
aquestes conques residuals es connecten a la xarxa d’estudi.  

 

Figura 8.  Plànols de conques residuals segons població, en una situació actual 
(esquerra) o futura (dreta). 

En el POUM també es recullen les projeccions de les necessitats i de 
l’ocupació dels habitatges. 

De un compromís entre totes les informacions de que disposem i de les 
hipòtesis que ja hem plantejat, trèiem les dades de població per conca que 
utilitzarem en el nostre estudi i que presentem a continuació. 

 

3.1.2.2 Estimació de la dotació 

Treballarem amb una dotació de projecte de 250 L/persona.dia (0,250 
m3/persona.dia). 
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3.1.3 Cabal d’aigües pluvials  

En primer lloc, tenint en compte la topografia, la disposició dels carrers i el punt 
d’entrada en el col·lector, es delimiten les conques pluvials que formen part de 
l’estudi.   

ESTAT ACTUAL -
Hipótesi: Es fa l'estudi amb els embornals disposats en el moment actual però que capten totes les conques associades.

Nom Catchment Connexió a Area Conca Tipus de Sol
C1_Pl E52, Reixa 3 48 1,29 Kgp
C2_Pl E53, E55, E56, E57 50 11,72 Kgp
C3_Pl Reixa 4 35 0,61 Kgp
C4_Pl Sense Contribució 0,41 Kgp
C5_Pl Reixa 6 96 4,16 PPcm1
C6_Pl E9 12 1,15 PPcm
C7_Pl Reixa 1, E69, inici pluvial, terreny 63 4,14 Kgp
C8_Pl Reixa 5 112 0,45 PPcm
C9_Pl Reixa 7 12 0,96 Kgp
C10_Pl Reixa 8 85 0,9 Kgp
C11_Pl Sense Reixa 74 0,84 Kgp
C12_Pl Sense Contribució 96 0,91 PPcm1
C13_Pl Sense Reixa 22 1,81 Kgp
C14_Pl Sense Reixa 98 0,69 PPcm
C15_Pl Reixa 8 95 2,22 Kgp
C16_Pl Teulades 122 0,51 PPcm1
C17_Pl Sense Contribució 91 2,43 Kgp
C18_Pl Sense Contribució 95 0,71 PPcm1
C19_Pl Sense Contribució 4 1,02 PPcm

36,93
Tipus de Sol
Kgp Calcàries, lutites i megacalcàries. Fàcies Carumnià. Maastrichtià.
PPcm Calcàries, micrítiques i argiles roges Fàcies Garumnià. Maastrichtià.
PPcm1 Calcàries micrítiques amb microcòdium. Fàcies Garumnià. Calcàries de Vallcebre. Danià.

Grup B
de media a profunda, y su textura, franco-arenosa, franca, franco-arcillo-arenosa o franco-limosa."

Pendents
Longitud Cota inicial Cota final Diferencia de cotes Pendent

C1_Pl 425 930 884,2 45,8 11
C2_Pl 1190,12 1151,1 874,9 276,2 23
C3_Pl 99,12 883,4 875 8,4 8
C4_Pl 257,8 930 883,4 46,6 18
C5_Pl 718,66 1034 885 149 21
C6_Pl 180,15 896,2 835 61,2 34
C7_Pl 380,28 986,5 884,2 102,3 27
C8_Pl 90,88 888,4 870 18,4 <3
C9_Pl           (I) 203,83 866 844 22 11
                   (II) 387,74 896,2 844 52,2 13
C10_Pl 137,07 900,7 865,6 35,1 26
C11_Pl 131,64 884,2 869 15,2 12
C12_Pl 329 963 889 74 22
C13_Pl 208,41 874,9 800 74,9 36
C14_Pl 171,3 885 866 19 11
C15_Pl 325,95 982,3 886,3 96 29
C16_Pl 107,31 895 881 14 13
C17_Pl 235,6 896,2 843 53,2 23
C18_Pl 81,55 869,1 860 9,1 11
C19_Pl 99 873 856 17 17

Per tant, tots els pendents són superiors al 3% menys la C8_Pl (dos superficies planes a diferent alçada).

Elements de captació

"Cuando están muy húmedos tienen una capacidad de infiltración moderada. La profundidad de suelo es 

 

Quadre 3.- Detall de les hipòtesis del Mètode SCS per a les conques pluvials actuals 
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ESTAT FUTUR -
Hipòtesi: Es fa l'estudi amb la xarxa del moment actual però que capta totes les conques associades.

Nom Catchment Connexió a Area Conca Tipus de Sol NOTES 
C1_Pl 48 1,29 Kgp E52, Reixa 3
C2_Pl 50 11,72 Kgp E53, E55, E56, E57
C3_Pl 35 0,61 Kgp Reixa 4
C4_Pl 0,41 Kgp Sense Contribució
C5_Pl 96 4,16 PPcm1 Reixa 6
C6_Pl 12 1,15 PPcm E9
C7_Pl 63 4,14 Kgp Reixa 1, E69, inici pluvial, terreny
C8_Pl 112 0,45 PPcm Reixa 5
C9_Pl 12 0,96 Kgp Reixa 7
C10_Pl 85 0,9 Kgp Reixa 8
C11_Pl 74 0,84 Kgp Sense Reixa
C12_Pl 96 0,91 PPcm1 Sense Reixa
C13_Pl 22 1,81 Kgp Sense Reixa
C14_Pl 98 0,69 PPcm Sense Reixa
C15_Pl 95 2,22 Kgp Reixa 8
C16_Pl 122 0,51 PPcm1 Sense Reixa
C17_Pl 91 2,43 Kgp Sense Reixa
C18_Pl 95 0,71 PPcm1 Sense Reixa
C19_Pl 4 1,02 PPcm Sense Reixa

36,93
Tipus de Sol
Kgp Calcàries, lutites i megacalcàries. Fàcies Carumnià. Maastrichtià.
PPcm Calcàries, micrítiques i argiles roges Fàcies Garumnià. Maastrichtià.
PPcm1 Calcàries micrítiques amb microcòdium. Fàcies Garumnià. Calcàries de Vallcebre. Danià.

Grup B
de media a profunda, y su textura, franco-arenosa, franca, franco-arcillo-arenosa o franco-limosa."

Pendents
Longitud Cota inicial Cota final Diferencia de cotes Pendent

C1_Pl 425 930 884,2 45,8 11
C2_Pl 1190,12 1151,1 874,9 276,2 23
C3_Pl 99,12 883,4 875 8,4 8
C4_Pl 257,8 930 883,4 46,6 18
C5_Pl 718,66 1034 885 149 21
C6_Pl 180,15 896,2 835 61,2 34
C7_Pl 380,28 986,5 884,2 102,3 27
C8_Pl 90,88 888,4 870 18,4 <3
C9_Pl           (I) 203,83 866 844 22 11
                   (II) 387,74 896,2 844 52,2 13
C10_Pl 137,07 900,7 865,6 35,1 26
C11_Pl 131,64 884,2 869 15,2 12
C12_Pl 329 963 889 74 22
C13_Pl 208,41 874,9 800 74,9 36
C14_Pl 171,3 885 866 19 11
C15_Pl 325,95 982,3 886,3 96 29
C16_Pl 107,31 895 881 14 13
C17_Pl 235,6 896,2 843 53,2 23
C18_Pl 81,55 869,1 860 9,1 11
C19_Pl 99 873 856 17 17

Per tant, tots els pendents són superiors al 3% menys la C8_Pl (dos superficies planes a diferent alçada).

"Cuando están muy húmedos tienen una capacidad de infiltración moderada. La profundidad de suelo es 

 
Quadre 4.- Detall de les hipòtesis del Mètode SCS per a les conques pluvials futures 

Finalment es determina el llindar d’escorrentia i es transforma en el número de 
Corba. 
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Càlcul del llindar d'escorrentiu Po i Transformació a Número de Corba

Llindar d'escorrentia Usos del Sòl NC
C1_Pl 0,6 34 Masa Forestal Mitja

0,3 11 Guaret (>3%)
0,1 1 Paviments bitumisos o de formigó

24 68
C2_Pl 0,7 34 Masa Forestal Mitja

0,2 11 Guaret (>3%)
0,1 1 Paviments bitumisos o de formigó

26 66
C3_Pl 0,75 11 Guaret (>3%)

0,25 1 Paviments bitumisos o de formigó
9 86

C4_Pl 0,8 11 Guaret (>3%)
0,2 1 Paviments bitumisos o de formigó

9 85
C5_Pl 0,4 19 Rotació de cultius pobres

0,5 34 Masa Forestal Mitja
0,1 1 Paviments bitumisos o de formigó

25 67
C6_Pl 0,8 34 Masa Forestal Mitja

0,2 1 Paviments bitumisos o de formigó
27 65

C7_Pl 0,6 34 Masa Forestal Mitja
0,1 1 Paviments bitumisos o de formigó
0,3 11 Guaret (>3%)

24 68
C8_Pl 1 2 Ferm Granular sense paviment

2 96
C9_Pl 0,75 24 Masa Forestal Clara

0,25 1 Paviments bitumisos o de formigó
18 74

C10_Pl 0,7 34 Masa Forestal Mitja
0,1 1 Paviments bitumisos o de formigó
0,2 11 Guaret (>3%)

26 66
C11_Pl 0,75 19 Rotació de cultius pobres

0,25 1 Paviments bitumisos o de formigó
15 78

C12_Pl 0,5 11 Guaret (>3%)
0,5 1 Pavimentos bitumisos o de hormigón

6 89
C13_Pl 0,6 11 Guaret (>3%)

0,3 2 Ferm Granular sense paviment
0,1 1 Pavimentos bitumisos o de hormigón

7 87
C14_Pl 0,4 11 Guaret (>3%)

0,6 1 Pavimentos bitumisos o de hormigón
5 91

C15_Pl 0,5 34 Masa Forestal Mitja
0,35 19 Rotació de cultius pobres
0,15 1 Pavimentos bitumisos o de hormigón

24 68
C16_Pl 0,2 2 Ferm Granular sense paviment

0,5 1 Pavimentos bitumisos o de hormigón
0,3 11 Guaret (>3%)

4 92
C17_Pl 0,3 11 Ferm Granular sense paviment

0,7 19 Rotació de cultius pobres
17 75

C18_Pl 0,1 2 Ferm Granular sense paviment
0,9 19 Rotació de cultius pobres

17 75
C19_Pl 0,1 2 Ferm Granular sense paviment

0,9 19 Rotació de cultius pobres
17 75

 
Quadre 5.- Detall de l’obtenció del llindar d’escorrentia i el número de Corba pel Mètode del 

SCS per a les conques pluvials actuals 
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Càlcul del llindar d'escorrentiu Po i Transformació  a Número de Corba

Llindar d'escorrentia Usos del Sòl NC
C1_Pl 0,4 34 Masa Forestal Mitja

0,1 11 Guaret (>3%)
0,5 1 Paviments bitumisos o de formigó

15 78
C2_Pl 0,6 34 Masa Forestal Mitja

0,2 11 Guaret (>3%)
0,2 1 Paviments bitumisos o de formigó

23 69
C3_Pl 0,6 11 Guaret (>3%)

0,4 1 Paviments bitumisos o de formigó
7 88

C4_Pl 0,8 11 Guaret (>3%)
0,2 1 Paviments bitumisos o de formigó

9 85
C5_Pl 0,4 19 Rotació de cultius pobres

0,5 34 Masa Forestal Mitja
0,1 1 Paviments bitumisos o de formigó

25 67
C6_Pl 0,8 34 Masa Forestal Mitja

0,2 1 Paviments bitumisos o de formigó
27 65

C7_Pl 0,6 34 Masa Forestal Mitja
0,2 1 Paviments bitumisos o de formigó
0,2 11 Guaret (>3%)

23 69
C8_Pl 1 2 Ferm Granular sense paviment

2 96
C9_Pl 0,75 24 Masa Forestal Clara

0,25 1 Paviments bitumisos o de formigó
18 74

C10_Pl 0,7 34 Masa Forestal Mitja
0,1 1 Paviments bitumisos o de formigó
0,2 11 Guaret (>3%)

26 66
C11_Pl 0,6 19 Rotació de cultius pobres

0,4 1 Paviments bitumisos o de formigó
12 81

C12_Pl 0,5 11 Guaret (>3%)
0,5 1 Paviments bitumisos o de formigó

6 89
C13_Pl 0,6 11 Guaret (>3%)

0,4 1 Paviments bitumisos o de formigó
7 88

C14_Pl 0,4 11 Guaret (>3%)
0,6 1 Paviments bitumisos o de formigó

5 91
C15_Pl 0,5 34 Masa Forestal Mitja

0,35 19 Rotació de cultius pobres
0,15 1 Paviments bitumisos o de formigó

24 68
C16_Pl 0,2 2 Ferm Granular sense paviment

0,5 1 Paviments bitumisos o de formigó
0,3 11 Guaret (>3%)

4 92
C17_Pl 0,1 19 Rotació de cultius pobres

0,5 1 Paviments bitumisos o de formigó
0,4 11 Guaret (>3%)

7 88
C18_Pl 0,3 1 Paviments bitumisos o de formigó

0,7 11 Guaret (>3%)
8 86

C19_Pl 0,9 1 Paviments bitumisos o de formigó
0,1 11 Guaret (>3%)

2 96

 
Quadre 6.- Detall de l’obtenció del llindar d’escorrentia i el número de Corba pel Mètode del 

SCS per a les conques pluvials futures 
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Figura 8.  Plànol de conques pluvials segons si són contribuents (blau clar) o no contribuent 
(blau fosc), en una situació actual (esquerra) o futura (dreta). 
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3.2 ELEMENTS DE CAPTACIÓ 

3.2.1 Introducció  

En l’estudi de la capacitat d’una xarxa de drenatge urbà es poden distingir tres 
parts clarament diferenciades: una és el càlcul dels cabals d’aigua de pluja que 
s’ha de poder desaiguar en funció de la pluja de disseny i de la hidrologia de la 
zona, altre és l’estudi de la xarxa de conductes que han de desaiguar aquests 
cabals (geometria, seccions ,materials, pendents, etc...), i la tercera és l’estudi 
dels elements (quantitat, tipologia i distribució) que han de captar el cabal que 
discorre per la superfície dels carrers i que l‘han d’introduir dintre de la xarxa. 
Per a que funcioni correctament el drenatge és important que estigui ben 
dimensionat tant la xarxa com els elements de captació.  

3.2.2 Hipòtesis  

El càlcul s’ha realitzat per la pluja de període de retorn de 2 anys i de 10 anys. 

Degut a la complexitat i a la casuística existent per al càlcul d’embornals, s’han 
realitzat una sèrie de simplificacions per realitzar l’estudi.  

S’ha realitzat l’anàlisi estimatiu per conques pluvials utilitzades en la simulació 
de la xarxa, i s’ha assumit el nombre de 15 embornals per hectàrea 
impermeable al nucli de La Nou. 

Per altra, el nombre d’embornals ha de ser parell per cada conca. 

3.2.3 Càlcul  

L’objecte d’aquets estudi és la realització d’un primer diagnòstic de la quantitat i 
ubicació dels elements de captació a la xarxa de clavegueram de La Nou de 
Berguedà i resoldre la necessitat d’augmentar la quantitat dels elements de 
captació de l’escorrentiu superficial per evitar un excés d’escorrentiu per 
superfície, ja sigui per excés de velocitat o de calat, encara que la ubicació 
d’aquests elements queda definida d’una manera molt general.  



29 

 

Nom Catchment Area Conca Impermeabilitat Area Impermeable Embornals
C1_Pl 1,29 0,15 0,1935 3 4
C2_Pl 11,72
C3_Pl 0,61 0,25 0,1525 2 2
C4_Pl 0,41
C5_Pl 4,16
C6_Pl 1,15
C7_Pl 4,14
C8_Pl 0,45 0,7 0,315 5 6
C9_Pl 0,96
C10_Pl 0,9 0,15 0,135 2 2
C11_Pl 0,84 0,15 0,126 2 2
C12_Pl 0,91
C13_Pl 1,81 0,1 0,181 3 4
C14_Pl 0,69 0,15 0,1035 2 2
C15_Pl 2,22
C16_Pl 0,51 0,15 0,0765 1 2
C17_Pl 2,43 0,4 0,972 15 16
C18_Pl 0,71 0,3 0,213 3 4
C19_Pl 1,02 0,45 0,459 7 8

2,927 43,905 52  
Quadre 7.- Detall del càlcul dels elements de captació d’escorrentiu necessaris 

3.2.4 Conclusió  

A l’actualitat hi han 6 embornals i 9 reixes interceptores. Per tant, assumim que 
això suposen 16 embornals que no caldria afegir-hi. 

Es calcula a partir de les hipòtesis anteriorment especificades que el dèficit 
d’embornals és de 36 embornals i es condiciona la solució d’aquest dèficit a 
l’existència d’una xarxa separativa a on poder connectar-los. 
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ANNEX_4 JUSTIFICACIÓ DE LA CAPACITAT DEL DIPÒSIT 

D’AIGÜES PLUVIALS 
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4.1 INTRODUCCIÓ 

Es vol donar aquí una justificació de la capacitat de disseny del dipòsit de 
pluvials que s’ha proposat com a actuació en el Pla Director de La Nou de 
Berguedà.  

Les seves necessitats constructives i la valoració econòmica es fa dins de 
l’apartat corresponent de la Memòria. 

4.2 CAPACITAT MÍNIMA DEL DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS 

El mínim del dipòsit és de 120 m3 que és la capacitat mínima per a que els 
medis d’extinció d’incendis el considerin un “punt d’aigua” dins de la Xarxa 
Bàsica de Punts d’Aigua ells han d’utilitzar en cas d’haver d’extingir un incendi. 

4.3 CAPACITAT MÀXIMA DEL DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS 

4.3.1 Metodologia  

Per a determinar el volum màxim que seria eficient, construirem una pluja de 
disseny i mirarem l’escorrentia que es captaria i que arribaria al dipòsit si 
suposéssim que es capta tota l’escorrentia del municipi amb un sistema de 
captació adequat.  

Per això, construirem una pluja a partir de les dades que s’han enregistrat l’any 
2009 que introduirem en el nostre model de manera a obtenir el volum 
d’escorrentiu que es recolliria en el dipòsit. 

4.3.2 Esdeveniments de pluja l’any 2009  

L’estudi de caracterització d’una precipitació es realitza a la fase de disseny de 
una obra hidràulica però amb un horitzó de futur. Hem de preveure com es 
comportarà la precipitació i, a falta de models deterministes que permetin predir 
amb garanties aquest comportament, només podem assumir que seguirà 
plovent de la mateixa manera que ho ha fet fins ara.  

En el cas que ens ocupa, els observatoris més propers a La Nou de Berguedà 
són tres. Són el de Guardiola de Berguedà, el de La Quar i el de Gisclareny. 

Hem recollit les dades de la precipitació recollida en 24 hores que poden trobar 
de manera gratuïta al web del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquestes 
dades són les que han estat enregistrades l’any 2009 a Guardiola de Berguedà. 
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Compteig d'esdeveniments 
de pluja Pd Data Registre

1 54,3 20/10/2009
2 50,2 19/06/2009
3 35,6 07/08/2009
4 35,2 21/10/2009
5 27 24/12/2009
6 26,1 06/07/2009
7 24,6 07/04/2009
8 23,5 28/03/2009
9 21,2 23/12/2009
10 20,7 15/04/2009
11 19,6 09/08/2009
12 15,5 10/01/2009
13 14,3 28/08/2009
14 14,1 01/02/2009
15 14,1 14/09/2009
16 14 05/07/2009
17 13,9 06/01/2009
18 13,7 31/05/2009
19 13,4 05/06/2009
20 13 22/12/2009

Compteig d'esdeveniments de 
pluja Pd Data Registre
21 12,9 15/08/2009
22 11,9 01/07/2009
23 11,8 02/02/2009
24 10,7 30/04/2009
25 10,7 10/05/2009
26 10,5 01/08/2009
27 9,8 30/06/2009
28 9,7 03/02/2009
29 9,7 13/09/2009
30 9,3 14/05/2009
31 9,2 22/10/2009
32 8,9 25/06/2009
33 8,7 11/04/2009
34 8,5 04/07/2009
35 8,4 21/12/2009
36 7,1 08/08/2009
37 7 08/06/2009
38 6,6 29/11/2009
39 6,4 01/09/2009
40 6,4 17/09/2009  

Quadre 8.- Taula dels 40 esdeveniments de precipitació més forta caiguda en 24 

hores enregistrats a Guardiola de Berguedà. 

4.3.3 Aigua recollida en el dipòsit per una pluja d e pd= 24,6 mm  

Per calcular l’aigua que arriba al dipòsit, construïm una pluja sintètica de 
Pd=24,6mm. 

4.3.3.1 Corbes idf 

Per obtenir aquestes intensitats mitges màximes, utilitzarem un mètode 
simplificat que parteix de una observació que va fer Hershfield (1962) que va 
comprovar experimentalment als Estats Units que la relació entre precipitació i 
durades curtes (menys de 2 hores) és bastant estable, fins i tot per períodes de 
retorn diferents.  

L’enginyer espanyol J. R. Témez, basat en aquesta observació que va verificar 
a Espanya, va proposar aleshores una Llei única adimensional, assignant una 
intensitat de referència i va escollir la pluja de durada un dia, que era la que 
s’adaptava millor a les dades que es podien recollir a la majoria de estacions 
pluviomètriques espanyoles (que no estan dotades de pluviògrafs registradors) 
i que va definir com: 

24

P
=I

d
d

 

essent Id la intensitat mitja diària (en mm/h) i Pd la precipitació diària (en mm). 

Aquesta llei única adimensional per a cada observatori es podria extrapolar a 
altres observatoris mitjançant una llei Intensitat – Durada que va proposar com 
a: 
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mateixa Instrucció de Carreteres.  

 

Figura 9.  Distribució del factor regional de Témez a Espanya  

Aquest factor regional I
I

d

1

 és de 10 per La Nou de Berguedà. 

4.3.3.2 Pluja de disseny 

Es denomina pluja de disseny a aquella que generada de forma artificial, partint 
d'unes premisses, i no corresponent a cap pluja real observada, és capaç, 
tanmateix, d'emular les característiques globals (volum, intensitat punta, forma, 
freqüència,...) de la precipitació a la zona. És important remarcar que des del 
punt de vista hidrològic, no és tan important que el patró de pluja s’assembli a 
una de real com que els seus efectes sobre la conca en estudi siguin allò més 
semblants als que produeixen les pluges reals. 

El hietograma sintètic és el de Chicago proposat per Keifer i Chu al 1957, i té 
com a principal característica que la seva intensitat mitja màxima en qualsevol 
interval de temps és igual a la intensitat donada per la corba IDF per aquest 
interval. Els paràmetres variables d'aquest hietograma són la seva durada i la 
posició de la intensitat punta. 

Les nostres bases de partida per a la generació del hietograma sintètic han 
estat les següents: 

- Durades de 120 minuts, suficientment més gran que el major temps de 
concentració de la conca en estudi. 



36 

 

- Intensitat punta situada entre els 20 i 25 minuts de l'inici de la pluja, en 
base a la comparació respecte altres pluges de règim mediterrani. 

La branca creixent del hietograma té intensitats majors respectivament que les 
de la branca decreixent, també a partir de la comparació respecte altres pluges 
de règim mediterrani. 

Fixats aquests paràmetres, l'hietograma de Keifer i Chu queda definit 
analíticament a partir de l'expressió de la corba IDF del període de retorn 
considerat. De totes maneres, treballant amb models numèrics, no ens 
interessa una definició analítica ja que els models treballen amb hietogrames 
discretitzats en intervals d’igual magnitud.  

Una de les propietats del hietograma de Keifer i Chu, derivada de la seva 
definició analítica, és que les intensitats mitges en dos intervals de temps iguals 
endossats a un i altre costat de la punta, són diferents, essent la branca 
ascendent menor si la punta està adavançada, i més gran si està endarrerida. 

El Mètode dels blocs alternats està basat en aquesta propietat i és el que 
seguirem per discretitzar el nostre hietograma en intervals de 5 minuts.  

Es comença per situar la punta de precipitació corresponent a la intensitat mitja 
màxima en 5 minuts per les corbes IDF. L'addició de nous blocs de pluja ha de 
seguir la regla de que la intensitat mitja dels blocs definits en cada pas sigui 
iguals a la intensitat donada per la IDF per  la duració definida fins a aquest 
moment, Així, al segon interval a afegir, haurà de tenir una intensitat tal que el 
promig amb el primer tingui una intensitat mitja igual a la de la IDF per 10 
minuts.  

La posició en que es van situant els successius blocs deu respectar la premissa 
d'intensitats més grans en la branca ascendent. Així, respecte del primer bloc, 
situat en el cinquè interval, el segon se situaria a la seva esquerra, el tercer a la 
dreta i així successivament fins al desè. A partir d'aquest se situen a la dreta, 
formant la cua de el hietograma. 

Obtenim per tant, la pluja de disseny següent: 
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Hietograma de disseny per Pd=24,6mm de La Nou del B erguedà
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Figura 10.  Hietograma de disseny per Pd=24,6 mm a La Nou de Berguedà 

4.3.3.3 Aigua recollida en el dipòsit per una pluja de Pd=2 4,6 mm 

A través del model obtenim el hidrograma d’entrada al Dipòsit.  

 

Figura 11.  Hidrograma d’entrada al dipòsit d’aigües pluvials proposat a La Nou 
de Berguedà per a una precipitació corresponen a una Pd=24,6 mm  
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L’àrea que queda per sota de l’hidrograma és el volum que es recull dins el 
dipòsit. Aquest volum és de 123 m3. 

HORA Cabal d'entrada (m3/s) VOLUM  RECOLLIT EN EL DIPÒSIT (m3)
0:00:00 0 0,000
0:26:04 0,001 0,782
0:34:39 0,023 6,180
0:53:11 0,019 23,352
1:21:20 0,0203 33,189
2:00:06 0,0191 45,822
2:23:04 0,001 13,849

Volum d'escorrentia recollida dins el dipòsit durant l'esdeveniment: 123,174

 
Quadre 9.- Càlcul del volum recollit dins el dipòsit de pluvials proposat a La Nou de 

Berguedà. 

4.4 CONCLUSIÓ 

L’escorrentiu generat per una pluja que correspondria a una Pd de 24,6mm ja 
ompliria completament en un dia un dipòsit de 120 m3 de capacitat.  

Aquesta és la capacitat mínima que hem considerat per imposició de les 
característiques necessàries per a destinar el dipòsit a un “punt d’aigua”. 

Una Pd superior a 24,6 mm es va donar en 6 ocasions durant l’any 2009. 

A pesar de que no hem considerat l’ompliment del dipòsit per esdeveniments 
de pluja en dies consecutius ni hem diferenciat els mesos de l’any degut a que 
una extrapolació d’aquestes dades a partir de les dades enregistrades en el 
2009 no té sentit i desconeixent també el règim de buidatge del dipòsit en la 
mesura en que no sabem si tindrà un ús exclusiu de serveis antiincendis o 
també se’n utilitzarà l’aigua per a regadiu, podem dir que una capacitat superior 
del dipòsit només s’aprofitarà menys d’un cop cada dos mesos i per tant ens 
decantem per la capacitat mínima considerada de 120 m3.  
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ANNEX_5 PLÀNOLS
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ANNEX_6 PRESSUPOST 
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6.1 INTRODUCCIÓ 

En el pressupost s’han valorat les obres relatives a la millora del clavegueram, 
que òbviament, milloraran el drenatge de la zona. Malgrat això, calen altres 
actuacions competència d’altres administracions que no han estat incloses en 
aquest pressupost però que poden ser  necessàries pel correcte funcionament 
del sistema, com és la xarxa de col·lectors en alta. 

Tampoc s’han valorat els apartats relatius a millora de la gestió, a tècniques 
avançades de drenatge, sistemes de telesupervisió i d’altres que suposant un 
grau més enllà en la gestió del clavegueram, i que ara per ara resten en segon 
pla davant dels problemes presentats. 

6.2 CRITERIS ADOPTATS DE L’ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 

El pressupost s’ha estructurat en quatre capítols en funció del tipus d’actuació: 

� Actuacions Proposades: Xarxa Existent. 

� Actuacions Proposades: Sectors de Creixement. 

� Actuació Complementaria: Dipòsit d’Aigües Pluvials. 

� Renovació Anual de la Xarxa. 

Les actuacions de la xarxa existent són actuacions que consisteixen en 
desconnectar elements de captació per tal de resoldre els problemes per la 
pluja de 10 anys de període de retorn i actuacions que consisteixen en executar 
pous de registre per resoldre la necessària accessibilitat a la xarxa. 

Els grups d’Actuacions Proposades de Xarxa Existent i de Sector de 
Creixement són sumables. Com que s’ofereixen diferents alternatives, no 
determinem un pressupost tancat per a l’actuació Complementaria del dipòsit 
de pluvials. El cost de renovació anual de la xarxa s’especifica però no es suma 
a la resta.  

L’ordre d’execució de les obres plantejades es decidirà a l’Ajuntament, i seran 
els tècnics municipals, els qui hagin de decidir el millor moment per cada obra. 

6.3 CRITERIS ADOPTATS PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA 

S’ha realitzat el pressupost de les actuacions a partir de preus per metre 
d’execució material de canonada instal·lada en funció de la secció del tub i de 
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la fondària de la rasa. Aquest preu inclou els pous de registre 
/(aproximadament: 1 ut / 50 m) i els embornals (aproximadament: 6 ut/100 m). 

Les principals limitacions en aquestes valoracions són l'estimació del tipus de 
terreny i el procés constructiu òptim. Per tot això, abans de realitzar les 
actuacions cal estudiar la seva viabilitat i realitzar un projecte constructiu, i així 
realitzar una estimació més ajustada del pressupost en cadascuna de les 
obres. Més endavant es comenten les suposicions fetes a nivell de terreny i 
mètode construcció per a fer la valoració. S’ha considerat que el tipus de 
terreny és molt semblant a totes les zones d’actuació i per tant a l’hora de 
valorar les actuacions no s’ha fet cap tipus de divisió geogràfica. 

6.4 PROCÉS CONSTRUCTIU 

S'estima que les obres es poden realitzar a cel obert, mitjançant l’obertura de 
rases. 

6.5 MOVIMENT DE TERRES 

6.5.1 Excavació.  

S’ha considerat excavació per medi mecànics en terreny compacte en totes les 
actuacions. 

6.5.2 Rebliments.  

La valoració s’ha fet amb material seleccionat d’aportació. 

6.5.3 Estrebades  

S’ha valorat que les rases s’apuntalen amb estrebada al 30 per cent. 

6.5.4 Esgotaments de la rasa.  

No s’ha valorat l’esgotament de la rasa per tant se suposa que no s’assoleix el 
nivell freàtic. 
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6.6 CONDUCCIONS 

Les conduccions s’han valorat circulars de diàmetres comercials. L’elecció del 
material  (PVC corrugat) s’ha fet per criteris de facilitat de posada en obra i de 
preu. 

6.7 DEMOLICIÓ. 

Les úniques demolicions que s’han tingut en compte han estat les del paviment 
(10 cm de gruix) a les zones urbanes per a la renovació de la xarxa i a l’obra de 
desconnexió de la reixa de pluvials. 

La majoria de les obres no necessiten urbanització, en tant que es realitzen en 
sectors en creixement, pendents d’urbanitzar-se. 

6.8 POUS DE REGISTRE. 

S’ha pressupostat el canvi de tots els pous de registre per on transcorre la traça 
de les obres. S’han considerat que s’executen pous de formigó armat 
prefabricat amb con de reducció i tapa de fosa dúctil. 
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6.9 RESUM DEL PRESSUPOST 

Com hem dit, els grups d’Actuacions Proposades de Xarxa Existent i de Sector 
de Creixement són sumables. Com que s’ofereixen diferents alternatives, no 
determinem un pressupost tancat per a l’actuació Complementaria del dipòsit 
de pluvials. El cost de renovació anual de la xarxa s’especifica però no es suma 
a la resta.  

CAPÍTOL COST D'OBRA (€) COST D'INVERSIÓ (€) *

XARXA EXISTENT TOTAL : 31.751,43 €
1.108,62 € 1.259,05 €

2 POUS (UNIONS) 2.440,82 € 2.772,04 €
20 POUS                             

(DEFINICIONS DE TRAMS)
24.408,15 € 27.720,34 €

TOTAL : 654.006,28 €
SECTOR DE XARXA SEPARATIVA 155.307,19 € 176.382,37 €

FONTANELLES XARXA SEPARATIVA 89.553,16 € 95.365,17 €
COL·LECTOR SANTA COL·LECTOR DE RESIDUALS 61.304,32 € 65.282,98 €
SECTOR - EL TOSSAL XARXA SEPARATIVA 108.766,58 € 115.825,53 €
SECTOR -CAL BATLLÓ XARXA SEPARATIVA 85.804,61 € 91.373,33 €

COL·LECTOR DE RESIDUALS 53.014,52 € 56.455,16 €

AIGUAMOLL ARTIFICIAL 50.072,07 € 53.321,74 €

ACTUACIÓ DIPOSIT DE PLUVIALS 
ALTERNATIVA A: US REGADIU 45.285,94 € 48.225,00 €
ALTERNATIVA B: US SERVEI ANTIINCENDIS 59.671,33 € 63.544,00 €

DESCONNEXIO ELEMENTS DE CAPTACIÓ 

EXECUCIÓ DE POUS DE 
REGISTRE

MALANYEU

* INCLOU EL PRESSUPOST D'EXECEUCIÓ PER CONTRACTE MÉS LES DESPESES PER A L'ADMINISTRACIÓ 
(COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DIRECCIÓ D'OBRA, REDACCIÓ DEL PROJECTE I CONTROL DE QUALITAT)

      SECTORS DE CREIXEMENT

 

Amb aquestes consideracions s’estima que el pressupost pel coneixement de 
l’administració de l’execució de les actuacions proposades per resoldre els 
problemes sorgits al diagnòstic pugen, a la quantitat de SIS-CENTS 
VUITANTA-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB  
SETANTA-UN CÈNTIMS (685.757,71 €), i s’estima que el pressupost pel 
coneixement de l’administració de renovació anual de la xarxa de clavegueram 
puja a DINOU MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUAN TA-
DOS CÈNTIMS (19.328,52 €). 

A continuació s’indiquen per separat cadascun dels imports totals de 
coneixement per la administració. S’ha de dir que són valoracions orientatives i 
que a l’hora de realitzar el projecte s’hauran de definir amb més detall.  
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6.10 ACTUACIONS PROPOSADES: XARXA EXISTENT. 

Partides d'obra (PEMO) 18.607,45 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 558,22 €
Serveis afectats 2,0% PEMO 372,15 €
Imprevistos 2,0% PEMO 372,15 €

19.909,97 €

19.909,97 €
Despeses Generals 13,0% PEM 2.588,30 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 1.194,60 €

23.692,87 €
IVA 18,0% PEC 4.264,72 €

27.957,58 €

Coordinació de Seguretat i salut 2,0% PEM 559,15 €
Direcció d'Obra 4,0% PEM 1.118,30 €
Redacció de projecte 4,0% PEM 1.118,30 €
Control de qualitat 1,5% PEM 419,36 €
Total 3.215,12 €
IVA 18,0% TOTAL 578,72 €

3.793,84 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €

0,00 €

27.957,58 €
3.793,84 €

0,00 €
31.751,43 €

Despeses administració sense aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

Pressupost d'execució material de les obres

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

Pressupost per contracte de les obres
Despeses administració amb aplicació d'IVA

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  de 

ACTUACIONS PROPOSADES -                                                                                                                                           
XARXA EXISTENT

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a la 

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 
quantitat de:

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)
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6.11 ACTUACIONS PROPOSADES: SECTORS DE CREIXEMENT. 

Partides d'obra (PEMO) 103.366,26 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 3.100,99 €
Serveis afectats 2,0% PEMO 2.067,33 €
Imprevistos 2,0% PEMO 2.067,33 €

110.601,90 €

110.601,90 €
Despeses Generals 13,0% PEM 14.378,25 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 6.636,11 €

131.616,26 €
IVA 18,0% PEC 23.690,93 €

155.307,19 €

Coordinació de Seguretat i salut 2,0% PEM 3.106,14 €
Direcció d'Obra 4,0% PEM 6.212,29 €
Redacció de projecte 4,0% PEM 6.212,29 €
Control de qualitat 1,5% PEM 2.329,61 €
Total 17.860,33 €
IVA 18,0% TOTAL 3.214,86 €

21.075,19 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €

0,00 €

155.307,19 €
21.075,19 €

0,00 €
176.382,37 €

Despeses administració sense aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

Pressupost d'execució material de les obres

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

Pressupost per contracte de les obres
Despeses administració amb aplicació d'IVA

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  

ACTUACIÓ PROPOSADA I -                                                                                                                                           
XARXA SEPARATIVA al carrer del Sobrepuny (SECTOR DE  L'AJUNTAMENT)

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a 

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 
quantitat de:

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)
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Partides d'obra (PEMO) 59.603,01 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 1.788,09 €
Serveis afectats 2,0% PEMO 1.192,06 €
Imprevistos 2,0% PEMO 1.192,06 €

63.775,22 €

63.775,22 €
Despeses Generals 13,0% PEM 8.290,78 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 3.826,51 €

75.892,51 €
IVA 18,0% PEC 13.660,65 €

89.553,16 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 447,77 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 1.791,06 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 1.791,06 €
Control de qualitat 1,0% PEM 895,53 €
Total 4.925,42 €
IVA 18,0% TOTAL 886,58 €

5.812,00 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €

0,00 €

89.553,16 €
5.812,00 €

0,00 €
95.365,17 €

Despeses administració sense aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Pressupost d'execució material de les obres

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

Pressupost per contracte de les obres

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  

ACTUACIÓ PROPOSADA II -                                                                                                         
XARXA SEPARATIVA al carrer del Fontanelles

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a 

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 
quantitat de:

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

Despeses administració amb aplicació d'IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)
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Partides d'obra (PEMO) 40.801,71 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 1.224,05 €
Serveis afectats 2,0% PEMO 816,03 €
Imprevistos 2,0% PEMO 816,03 €

43.657,83 €

43.657,83 €
Despeses Generals 13,0% PEM 5.675,52 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 2.619,47 €

51.952,82 €
IVA 18,0% PEC 9.351,51 €

61.304,32 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 306,52 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 1.226,09 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 1.226,09 €
Control de qualitat 1,0% PEM 613,04 €
Total 3.371,74 €
IVA 18,0% TOTAL 606,91 €

3.978,65 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €

0,00 €

61.304,32 €
3.978,65 €

0,00 €
65.282,98 €

Despeses administració sense aplicació d'IVA
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Pressupost per contracte de les obres
Despeses administració amb aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

ACTUACIÓ PROPOSADA III -                                                                                           
RENOVACIÓ COL·LECTOR SANTA MARIA DE LOURDES

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a 

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)
Pressupost d'execució material de les obres

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 
quantitat de:

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A
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Partides d'obra (PEMO) 75.201,98 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 2.256,06 €
Serveis afectats 0,0% PEMO 0,00 €
Imprevistos 0,0% PEMO 0,00 €

77.458,04 €

77.458,04 €
Despeses Generals 13,0% PEM 10.069,55 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 4.647,48 €

92.175,07 €
IVA 18,0% PEC 16.591,51 €

108.766,58 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 543,83 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 2.175,33 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 2.175,33 €
Control de qualitat 1,0% PEM 1.087,67 €
Total 5.982,16 €
IVA 18,0% TOTAL 1.076,79 €

7.058,95 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €
0,00 €

108.766,58 €
7.058,95 €

0,00 €
115.825,53 €

Pressupost d'execució material de les obres

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

ACTUACIÓ PROPOSADA IV-                                                                                        
XARXA SEPARATIVA AL SECTOR DEL TOSSAL (PPU-A)

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a 

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)

Despeses administració sense aplicació d'IVA
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Pressupost per contracte de les obres
Despeses administració amb aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.
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Partides d'obra (PEMO) 59.325,91 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 1.779,78 €
Serveis afectats 0,0% PEMO 0,00 €
Imprevistos 0,0% PEMO 0,00 €

61.105,69 €

61.105,69 €
Despeses Generals 13,0% PEM 7.943,74 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 3.666,34 €

72.715,77 €
IVA 18,0% PEC 13.088,84 €

85.804,61 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 429,02 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 1.716,09 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 1.716,09 €
Control de qualitat 1,0% PEM 858,05 €
Total 4.719,25 €
IVA 18,0% TOTAL 849,47 €

5.568,72 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €
0,00 €

85.804,61 €
5.568,72 €

0,00 €
91.373,33 €

Pressupost d'execució material de les obres

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

ACTUACIÓ PROPOSADA V -                                                                                                                                                
XARXA PLUVIAL AL SECTOR DE CAL BATLLÓ (PPU-B)

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a 

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)

Despeses administració sense aplicació d'IVA
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Pressupost per contracte de les obres
Despeses administració amb aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.
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Partides d'obra (PEMO) 36.654,61 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 1.099,64 €
Serveis afectats 0,0% PEMO 0,00 €
Imprevistos 0,0% PEMO 0,00 €

37.754,25 €

37.754,25 €
Despeses Generals 13,0% PEM 4.908,05 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 2.265,25 €

44.927,56 €
IVA 18,0% PEC 8.086,96 €

53.014,52 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 265,07 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 1.060,29 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 1.060,29 €
Control de qualitat 1,0% PEM 530,15 €
Total 2.915,80 €
IVA 18,0% TOTAL 524,84 €

3.440,64 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €
0,00 €

53.014,52 €
3.440,64 €

0,00 €
56.455,16 €El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  de 

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

Pressupost d'execució material de les obres

ACTUACIÓ PROPOSADA VI -                                                                                                           
Col·lector d'Aigües Residuals de Malanyeu

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)

1.0  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

Despeses administració amb aplicació d'IVA
Despeses administració sense aplicació d'IVA

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a la 

Pressupost per contracte de les obres

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA
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Partides d'obra (PEMO) 34.620,18 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 1.038,61 €
Serveis afectats 0,0% PEMO 0,00 €
Imprevistos 0,0% PEMO 0,00 €

35.658,79 €

35.658,79 €
Despeses Generals 13,0% PEM 4.635,64 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 2.139,53 €

42.433,95 €
IVA 18,0% PEC 7.638,11 €

50.072,07 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 250,36 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 1.001,44 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 1.001,44 €
Control de qualitat 1,0% PEM 500,72 €
Total 2.753,96 €
IVA 18,0% TOTAL 495,71 €

3.249,68 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €
0,00 €

50.072,07 €
3.249,68 €

0,00 €
53.321,74 €

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a la 

Pressupost per contracte de les obres

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  de 

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

Pressupost d'execució material de les obres

ACTUACIÓ PROPOSADA VI -                                                                                        
EDAR "Aiguamoll Artificial" Malanyeu

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)

1.0  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

Despeses administració amb aplicació d'IVA
Despeses administració sense aplicació d'IVA

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 
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Tanc Polivalent 6.177,00 €
Seguretat i Salut 18.005,00 €

24.182,00 €
Total Transport Equips 2.600,00 €

9.100,00 €
35.882,00 €

Tanc Polivalent 687,00 €
Biodiscs 673,00 €

1.360,00 €
Tanc Polivalent 432,00 €
Biodiscs 466,00 €

898,00 €
Tanc Polivalent 1.659,00 €
Biodiscs 1.371,00 €

3.030,00 €
Tanc Polivalent 268,00 €
Biodiscs 234,00 €

502,00 €
Tanc Polivalent 954,00 €
Biodiscs 581,00 €

1.535,00 €
Tanc Polivalent 4.856,00 €
Biodiscs 9.869,00 €

14.725,00 €
Total Tanc Polivalent 8.856,00 €

13.194,00 €
22.050,00 €

4.500,00 €

ACTUACIÓ PROPOSADA VI -                                                                                        
EDAR Biodics Malanyeu

Capítol 1: Equips

Total Subministrament, Transport i Muntatge Equips

Total Farciment

Total Formigó

Total Varis (Tapes, Passamurs, etc.)

Total Encofrat

Capítol 3: Telecontrol

Total Instal·lació i Muntatge Equips

Total Subministrament Equips

Capítol 2: Obra Civil

Total Excavació

Total Biodiscs
Total Obra Civil

Total Acer

Total Subministrament i Muntatge  
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Partides d'obra (PEMO) 62.432,00 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 1.872,96 €
Serveis afectats 2,0% PEMO 1.248,64 €
Imprevistos 2,0% PEMO 1.248,64 €

66.802,24 €

66.802,24 €
Despeses Generals 13,0% PEM 8.684,29 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 4.008,13 €

79.494,67 €
IVA 18,0% PEC 14.309,04 €

93.803,71 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 469,02 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 1.876,07 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 1.876,07 €
Control de qualitat 1,0% PEM 938,04 €
Total 5.159,20 €
IVA 18,0% TOTAL 928,66 €

6.087,86 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €
0,00 €

93.803,71 €
6.087,86 €

0,00 €
99.891,57 €

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)

1.0  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  de 

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

Pressupost d'execució material de les obres

Despeses administració amb aplicació d'IVA
Despeses administració sense aplicació d'IVA

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a la 
quantitat de:

Pressupost per contracte de les obres

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA
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6.12 ACTUACIÓ COMPLEMENTARIA: DIPÒSIT D’AIGUA PLUVIALS. 

Partides d'obra (PEMO) 41.257,18 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 1.237,72 €
Serveis afectats 0,0% PEMO 0,00 €
Imprevistos 0,0% PEMO 0,00 €

42.494,90 €

42.494,90 €
Despeses Generals 13,0% PEM 5.524,34 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 2.549,69 €

50.568,93 €
IVA 18,0% PEC 9.102,41 €

59.671,33 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 298,36 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 1.193,43 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 1.193,43 €
Control de qualitat 1,0% PEM 596,71 €
Total 3.281,92 €
IVA 18,0% TOTAL 590,75 €

3.872,67 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €
0,00 €

59.671,33 €
3.872,67 €

0,00 €
63.544,00 €

Pressupost d'execució material de les obres

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A

ACTUACIÓ  COMPLEMENTARIA -                                                                                                                                                                          
DIPÒSIT D'AIGUES PLUVIALS PER A SERVEIS D'ANTIINCEN DI

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a la 

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)

Despeses administració sense aplicació d'IVA
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  de 

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Pressupost per contracte de les obres
Despeses administració amb aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

 



58 

 

Partides d'obra (PEMO) 31.311,02 €
Seguretat i Salut 3,0% PEMO 939,33 €
Serveis afectats 0,0% PEMO 0,00 €
Imprevistos 0,0% PEMO 0,00 €

32.250,35 €

32.250,35 €
Despeses Generals 13,0% PEM 4.192,55 €
Benefici Industrial 6,0% PEM 1.935,02 €

38.377,92 €
IVA 18,0% PEC 6.908,03 €

45.285,94 €

Coordinació de Seguretat i salut 0,5% PEM 226,43 €
Direcció d'Obra 2,0% PEM 905,72 €
Redacció de projecte 2,0% PEM 905,72 €
Control de qualitat 1,0% PEM 452,86 €
Total 2.490,73 €
IVA 18,0% TOTAL 448,33 €

2.939,06 €

Expropiacions 0,0% PEM 0,00 €
0,00 €

45.285,94 €
2.939,06 €

0,00 €
48.225,00 €

Despeses administració sense aplicació d'IVA
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració  de 

Total despeses administració amb aplicació d'IVA

2.3. Despeses de l'administració sense aplicació d' IVA

Pressupost per contracte de les obres
Despeses administració amb aplicació d'IVA

Total despeses administració sense aplicació d'IVA

3.  Pressupost per al coneixement de l’Administració.

ACTUACIÓ  COMPLEMENTARIA -                                                                                     
DIPÒSIT D'AIGUES PLUVIALS PER A REGADIU

1.  Pressupost d'execució material actuacions (PEM)

El pressupost d'Execució Material de les obres puja  a la 

2.1. Pressupost d'execució per contracte (PEC)
Pressupost d'execució material de les obres

Total pressupost d'execució per contracte (sense IV A)

El pressupost per contracte de les obres puja a la 

2.2. Despeses de l'administració amb aplicació d'IV A
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6.13 PRESSUPOST DETALLAT 
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6.13.1 Actuacions Proposades – Xarxa Existent.  
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6.13.2 Actuacions Proposades - Sectors de Creixemen t. 
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6.13.3 Actuació Complementaria - Dipòsit d’Aigües P luvials.  

 


