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MEMÒRIA 

 

 

1. ANTECEDENTS 

 

El municipi d’Alcoletge està situat a la comarca del Segrià, a pocs quilòmetres de 

Lleida ciutat. Actualment disposa d’una xarxa de clavegueram que dirigeix les aigües 

residuals del municipi a través d'una xarxa de col·lectors fins just el marge Oest de la 

sèquia de Fontanet, que discorre per l'Oest del poble. Les aigües s'aboquen sense cap 

tractament previ.  

Amb la construcció d'una depuradora, s'espera adequar a les necessitats futures del 

municipi tenint en compte la normativa, plans i programes europeus, estatals i 

autonòmics (PSARU) que s’exigeixen per al tractament i abocament de les aigües 

residuals domèstiques, així com l'obligació de respecte a l'entorn natural. 

A part de complir les normatives d’abocament, el projecte proposa una solució 

experimental de millor aprofitament de recursos hídrics en zones predominantment 

agrícoles mitjançant tractament compacte de regeneració d’aigües. 

 

2. OBJECTIU 

 

L'objectiu del projecte és dissenyar una planta depuradora i regeneradora per al 

municipi d'Alcoletge. Es recullen les aigües del mateix col·lector existent, i s'aboquen a 

la sèquia de Fontanet, molt a prop d'on hi van a parar actualment. 

Es pretén dissenyar l'estació depuradora/regeneradora per a les aigües residuals del 

poble, amb els cabals actuals, i la previsió de creixement pels propers 15 anys. 

 

El procés de la depuradora serà el següent en la línia d'aigües: 

 recepció de l'aigua i bombament 

 pretractament: desbast de gruixos i dessorrat 

 decantació primària 
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 tractament de biorreactor de membranes (MBR) amb tanc biològic de fangs 

activats amb eliminació de nitrogen i tanc de membranes d’ultrafiltració 

 desinfecció ultraviolada 

 

Per la línia de fangs, es preveu un tanc espessidor, i una centrífuga amb 

emmagatzematge. 

 

3. DADES DE PARTIDA 

 

3.1. TOPOGRAFIA 

 

Per a la realització del present projecte s’ha treballat amb el plànol topogràfic de la 

zona a escala 1:5.000 (Full 253 - 113) de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). 

Es pot observar que la zona és pràcticament plana, a una cota de 167,3 metres 

d'alçada sobre nivell del mar. 

 

3.2. SITUACIÓ DEL MUNICIPI 

 

Alcoletge és un municipi de 16,44 km2, que limita amb els municipis de Lleida a l'oest i 

al sud, Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) a l'est, Vilanova de la Barca al nord i Corbins al 

nord-oest. 

S'estén des del sector nord-est de la plana del Segrià, al marge esquerra del Segre 

(límit nord-oest del terme), fins al sector de contacte entre les terrasses fluvials que 

segueixen el curs del riu (Tossal de la Nora, al nord, i Tossal d'Alcoletge), i a la plana 

urgellesa, de la qual forma part el sector de llevant 

 

3.3 POBLACIÓ 

 

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, al 2012, Alcoletge tenia una 

població de 3191 habitants. 

De cara al dimensionament de la instal·lació, es preveu la població del municipi el 

2028. 
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S'ha calculat de dues formes, per una banda, a partir d'una fórmula de creixement, 

trobant el ritme d'augment poblacional dels últims anys amb dades de l'Institut 

d'Estadística, i extrapolant-lo en els propers 15 anys.  

Per altra banda, prenent les dades de previsions de població que el mateix municipi té 

publicades en el seu POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) per al 2025. 

Fent la mitjana entre valors extrets de la extrapolació de creixement real i previsions 

del cas mitjà – alt extrapolat a 2028, s'obté que la població de disseny per al 2028 és 

de 6015 habitants. 

 

3.4 CABALS 

 

A partir d'uns estudis de l'Agència Catalana de l'Aigua realitzats al municipi l'any 2000 

es van determinar uns cabals d'aigües residuals a base de prendre mostres a la 

sortida del sanejament. Aleshores es van trobar unes dotacions de entre 200 i 235 

litres per habitant i dia d'aigua residual. 

Suposant que aquesta quantitat no ha variat últimament, es pren aquesta mateixa 

dotació per habitant per al dimensionament de la depuradora. En concret, 220 

litres/habitant·dia. 

No cal considerar l'efecte de les aigües industrials, ja que aquestes dotacions ja 

inclouen les aigües de la zona industrial, que per les seves característiques no tenen 

components especials. 

 

A partir de la dotació per habitant, s'obtenen els cabals mitjà, punta i màxim necessaris 

per als càlculs: 

 

tipus cabal valor 

Cabal mitjà diari Qm.diari 1323 m³/dia 

Cabal mitjà horari Qm.horari 55.13 m³/hora 

Cabal punta Qp 68.92 m³/hora 

Cabal de dilució Qmax 275 m³/hora 

1.- Cabals de disseny 

 

3.5 QUALITAT DE L'AIGUA RESIDUAL 
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En els mateixos estudis duts a terme per l'ACA, es va determinar els paràmetres 

bàsics de la qualitat de l'aigua residual abocada pel col·lector d'Alcoletge. Suposant 

que aquests s'han mantingut similars, obtenim la taula següent, on tenim els valors de 

disseny de contaminants per a la depuradora: 

 

Paràmetre Valor 

DQO (mgO2/l) 615 

MES (mg/l) 280 

NTK (mg/l) 62 

Pt (mg/l) 13 

DBO5 (mgO2/l) 290 

N-NH4 (mg/l) 50 

2.- Caracterització de l'aigua residual 

 

Comparats amb els estàndards que proposa la bibliografia, aquests valors són 

perfectament normals. 

 

3.6 OBJECTIUS DE QUALITAT 

 

Les característiques de l’efluent venen determinades per la Directiva Europea 

91/271/CEE del 21 de Maig del 1991, i les lleis estatals que se’n deriven. 

Els criteris a seguir són: 

Paràmetre Valor (mg/l) 

Demanda Química d’Oxigen, DQO 125 

Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO
5
 25 

Sòlids en Suspensió, SS 35 

Nitrogen total 15 

Fòsfor total 2 

3.- Taula d’objectius de contaminants 

Els objectius per a usos d’aigua regenerada, es compleixen els requisits del Real 

Decreto 1620-.2007 per a reg agrícola amb qualitat 2.1 (aigua en contacte directe amb 

parts comestibles). 
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Paràmetre Valor 

Nemàtodes intestinals 1 ou/10 L 

Escherichia Coli 100 UFC/100 ml 

Sòlids en Suspensió, SS 20 mg/L 

Turbidesa 10 UNT 

4.- Taula d’objectius de regeneració 

Aquest paràmetre de disseny queda del cantó de la seguretat ja que l’aigua sortint de 

planta no entra directament al reg, sinó que es condueix a una sèquia on s’hi dilueix 

amb l’aigua que ja transporta. 

 

4. ESTUDI D'ALTERNATIVES 

 

4.1. POSSIBLES SOLUCIONS 

 

El primer pas en l'elecció de l'alternativa òptima de la depuradora (que és el mínim 

necessari per llei) és la solució general que vol adoptar-se, i es plantegen les següents 

alternatives: 

 

1. Sistema de col·lectors fins a EDAR properes en explotació 

2. Sistema de sanejament individual per al municipi d’Alcoletge + opció de 

regeneració per a ús agrícola 

3. Solució zero: cap sistema de sanejament 

 

En el primer punt, es considera allargar el transport de les aigües residuals d'Alcoletge 

fins a municipis veïns, i allà realitzar-ne el tractament, però l'opció queda descartada 

pel fet que, a part del cost considerable en col·lectors, les depuradores receptores ja 

estan construïdes, i pensades per a un cabal aproximadament igual al que prové de 

Alcoletge. Per tant, a part del transport, caldria pràcticament doblar la capacitat de les 

estacions receptores. 

A més, el transport cap a aquestes poblacions, afegiria algun problema tècnic, com ara 

bombament per guanyar cota, o haver de pensar sifons per superar passos de rius. 
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La tercera opció, la alternativa zero, es descarta per la necessitat per llei de proveir de 

depuració a les aigües del poble, així com la insostenibilitat ambiental d'abocar aigües 

residuals a espais fluvials.  

 

Es decideix doncs el disseny d'una estació depuradora per al municipi d'Alcoletge. 

Partint de la necessitat de cobrir la depuració de les aigües es deicideix incorporar un 

tractament de vocació experimental per a la reutilització d’aigües per a ús de reg en 

petits municipis d’àrees agrícoles. 

 

 

4.2. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ 

 

S'estudien comparativament dues ubicacions possibles de la planta dins del terme 

municipal, en base, sobretot, al coneixement de la xarxa existent de col·lectors. 

Sabent que les aigües de tot el poble es direccionen a la zona nord-oest, les parcel·les 

considerades es troben en aquella orientació. 

 

S'estudien dues possibles ubicacions, la primera, una alternativa escollida basada en 

la situació i disponibilitat de espai (prop del Camí de Granyera), i la segona, la que 

proposa el POUM per a un futur emplaçament de la planta (prop del Mas del Segre). 

 

Usant els següents criteris de comparació: 

A) Facilitat de transport de les aigües residuals a depurar a l’estació depuradora. 

B) Accessibilitat. 

C) Impacte ambiental, impacte estètic, visual i acústic. Acceptació de la població. 

D) Característiques del terreny d’ubicació. Condicionaments geotècnics (fàcilment 

excavables) i de relleu . 

E) Condicionaments hidrològics. 

F) Compatibilitat amb els usos del sòl.  

G) Proximitat a reg agrícola. 

s'omple una taula amb les valoracions dels diferents criteris: 
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Concepte Opció 1 Opció 2 

Connexió amb el col·lector Alta Alta 

Accessibilitat Alta Mitja 

Impacte ambiental Mitja Mitja 

Característiques del terreny de ubicació Alta Alta 

Condicionants hidrològics Alta Baixa 

Compatibilitat amb els usos del sòl Alta Alta 

Proximitat a xarxa de regadiu Alta Mitja 

5.- Taula d’idoneïtat comparativa entre les opcions de localització 

 

Els apartats s'estudien individualment a l'annex de selecció d'alternatives, però cal 

destacar els fets diferencials principals, que són: 

- accessibilitat:  la alternativa 1 es troba adjacent al Camí de Granyera, i això facilita 

molt l’accés durant la construcció i explotació de la planta, i la alternativa 2 és 

accessible només per un camí, que caldria habilitar per a un ús més regular. 

- condicionants hidrològics:  la alternativa 2 es troba en zona inundable per a un 

període de retorn de 50 anys, cosa que la descarta. En canvi l'alternativa 1 es troba 

fora de les zones amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

 

L'opció escollida d'ubicació és la 1a, als terrenys adjacents al Camí de Granyera. 

 

 

4.3. ALTERNATIVA DE TRACTAMENT 

 

L’element fonamental del projecte és el disseny de la depuració de les aigües residuals 

del municipi, i per això escollir-ne el tractament ocupa la majoria de l’anàlisi d’opcions. 

A més, la inclusió d’un sistema de regeneració d’aigües també és contempla, però al 

partir d’unes línies generals marcades per la depuració, les alternatives són poques.  
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Pel que fa a l’EDAR, usant el llibre de Ramon Collado Lara “Depuración de Aguas 

Residuales en Pequeñas Comunidades”, trobem 18 alternatives de tractament per a 

municipis de menys de 20000 habitants. 

Una selecció posterior, també per criteris poblacionals, deixa les opcions per al poble 

d'Alcoletge en 5. 

Usant un sistema matricial, valorant amb diferents pesos els diversos factors que 

intervenen en l'elecció, s'arriba a la matriu final, que si bé no és definitiva, sí que dóna 

una bona orientació sobre quina alternativa és la més adient: 

 

  Llacuna anaeròbia Llacuna airejada Llit bacterià Biodisc Fangs activats Pes 

Superfície  2 2 6 6 8 19 

Construcció 7 6 7 7 5 3 

Explotació i 
manteniment 10 7 4,5 3 3 15 

Costos de 
construcció 7 4 4 4 3 6 

Costos 
d’explotació 

manteniment 10 8 9 7 7 16 

Rendiment 5 7 7 8 8 11 

Estabilitat 5 5 5 7 7 13 

Impacte 
ambiental 5 6 8 8 7 10 

Fangs 10 9 9 8 7 7 

Total 633 562 638 613 656 100 

Nota 6,3 5,6 6,4 6,1 6,6   

6.- Matriu final de selecció d'alternatives de tractament 

 

Veiem a la taula que els fangs activats surten més ben valorats. Per això, i també pel 

fet que és un sistema de tractament molt estès en el nostre país, on hi ha molta 

experiència acumulada, aquest és l'alternativa de tractament escollida. 

 

Les opcions de la part de ERA de la instal·lació són reduïdes. Donades les restriccions 

de qualitat d’aigua exigides pel Real Decreto una fase de filtració i desinfecció són 

necessàries. 

El mètode MBR (membrane bioreactor) permet una integració senzilla en l’estructura 

habitual d’una EDAR de fangs activats amb qualitats suficients per a regeneració, a 

uns costos més reduïts que un sistema sequencial de filtres de micro/ultrafiltració més 

òsmosi inversa. 
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La desinfecció per UV s’escull per qüestions fonamentalment mediambientals ja que 

evita manipulacions de clor, suposant així una major facilitat de operació i s’eviten 

possibles fuites que afectarien directament a la sèquia de reg adjunta a la planta. 

 

5.  DISSENY DE LA PLANTA 

 

Els processos de tractament es tracten en detall en l'annex de dimensionament de 

l'EDAR/ERA, però resumidament, la planta consta de les següents línies de 

tractament: 

 

 

5.1. LÍNIA D'AIGUA 

 

El col·lector d’enllaç porta l’aigua fins al pericó d’entrada/pou de bombament on s’eleva 

fins al tractament. El tractament de depuració consisteix en un pretractament on es 

dóna una eliminació del sòlids gruixuts, un tamisat de fins i un procés de dessorrat-

desgreixat. Posteriorment, l’aigua passa al decantador primari i al tractament biològic 

per fangs activats mitjançant tecnologia d’aireació prolongada amb eliminació de 

nutrients. Per eliminar nitrogen es realitzen les operacions de nitrificació i 

desnitrificació de forma seqüencial en el reactor. El filtrat amb membranes es realitza 

amb l’efluent del tanc biològic, així com la recirculació de fangs. El permeat de la 

filtració s’aboca al canal de desinfecció previ a l’abocament. 

 

 Canal de desbast: 

 

Es dissenyen dos canals paral·lels, cadascun amb capacitat pel cabal màxim de la 

planta (275 m³/hora), i amb 0.5 metres d'amplada i 5.25 metres de llargada útils. 

Al canal s’hi instal·larà una reixa manual de desbast de 5 mm de llum de pas pel 

desbast de gruixos i un tamís autonetejant de 3 mm de llum de pas per al desbast de 

fins. 

Els canals disposaran de comportes estanques per poder aïllar-ne un de l'altre. 

Amb el canal de desbast, s'enretiraran els sòlids més grossos, i que podrien obstruir la 

maquinària en els processos posteriors, i també afectar negativament als rendiments 

del tractament biològic. 
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 Dessorrat: 

 

Els dessorradors són canals on es busca que la velocitat de l'aigua sigui més reduïda, 

i així aconseguir que partícules que hi viatgen suspeses, sedimentin cap al fons. 

Es construiran dues línies per realitzar les operacions de dessorrat i desgreixat amb 

capacitat per tractar el cabal màxim admissible de 275 m3/h per canal. 

Cadascun d'ells tindrà, de dimensions útils, una amplada de 0.5 metres i una llargada 

de 9.5 metres, a part d'una alçada, incloent el resguard, de més de 1.5 metres. 

 

 By-pass del tractament primari 

 

Abans d'arribar al tractament primari, s'instal·larà una arqueta de desviació, per fer que 

el cabal que pugui seguir cap al decantador primari sigui el cabal punta (68.92 

m³/hora). 

Amb aquest by-pass del tractament, es pretén no sobredimensionar els tancs de 

tractament primari i secundari amb cabals que difícilment arribaran a la planta. 

Igualment, en el cas hipotètic d’una arribada de cabal màxim, el pretractament està 

dimensionat per admetre’l, i així evitar llençar a l’abocament aigua sense cap mena de 

tractament. 

 

 Tractament primari: 

 

El tractament primari és un tanc sedimentador on les partícules s'agrupen entre elles i 

sedimenten pel seu propi pes.  

Es dissenyarà un tanc circular, amb entrada de l'aigua per una canalització central, i 

sortida pels vessadors del perímetre. 

A més, al fons, i per la inclinació pròpia del tanc, es recolliran els fangs, que seran 

enviats a l'espessidor de fangs. 

 

Per al cabal de disseny, 68.92 m³/h, i la càrrega superficial adoptada (Cs = 31.2 

m³/m²·dia), s'obté la superfície útil de 53 m². 
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Amb el temps de permanència hidràulica de 2.4 hores, s'obté un volum de tanc de 

165.4 m³. 

 

 Tractament biològic: 

 

El sistema de tractament biològic constarà d'un tanc amb diferents zones (anòxiques i 

aeròbies), per, a més d'eliminar la matèria orgànica, realitzar un procés de nitrificació – 

desnitrificació que elimini el nitrogen present a l'aigua residual. 

 

Per a aquest procés, caldrà també l'addició de fangs recirculats des del tanc de 

membranes, per mantenir constant la presència de microorganismes en el sistema. 

 

EL reactor biològic consta de 3 zones:   

- Cambra selectora: reuneix l’aigua residual entrant i el fang recirculat .És 

anòxica, i tindrà un volum de 28 m³   

- Cambra anòxica: arriba de l’anterior i també rep aigua recirculada del final del 

tanc biològic, per a fer la reacció de desnitrificació. També és anòxica, i tindrà 

un volum de 138 m³. 

- Zona principal:  rep l’aigua de l’anterior. És aeròbia, i disposa d'uns bufadors 

per assegurar-se que així sigui. Tindrà un volum de 616 m³. 

En el procés de recirculació d'aigua del tanc principal a la cambra anòxica, necessari 

per al procés de nitrificació-desnitrificació, es preveu un cabal circulant de 1.5 vegades 

el cabal normal. 

 

 Tanc de membranes: 

 

El tanc tindrà forma rectangular. Estarà dividit en dos zones, amb un mòdul de 

membranes en cada una, per poder fer més fàcils operacions de manteniment, i fins i 

tot alternar-ne l’ús en períodes de poc cabal. 

Cada una de les dues seccións tindrà un volum útil de 30.24 m³ i total de 60.48 m³. 

 

Del tanc de membranes es recirculen els fangs cap a la cambra selectora anòxica del 

reactor biològic, per tal de mantenir la quantitat necessària de microorganismes en el 

procés biològic.  
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 Canal d desinfecció: 

 

La desinfecció es duu a terme amb làmpades de llum UV. 

El canal ha de tractar un cabal de 68.92 m³, i planeja una amplada de 0.5 metres, i una 

alçada de també 0.5 m. Longitud del canal, 4.5 m. 

 

5.2. LÍNIA DE FANGS 

 

Els fangs es recullen al sedimentador primari i al tanc de membranes, i s'envien a 

l'espessidor, un tanc sedimentador circular, amb les dimensions especificades a 

l'annex corresponent, i posteriorment a la centrífuga, col·locada a l'edifici adjunt als 

tancs, on augmentarà considerablement el seu percentatge de sòlids i esperarà ser 

recollit. 

L'aigua sobrenedant del tanc espessidor de fangs, serà reenviada al pou d'entrada de 

la depuradora. 

 

5.3. EDIFICI DE CONTROL 

 

L’edifici de control consta de les següents parts: 

1. Oficina 

2. Bany 

3. Sala de bufadors i magatzem 

4. Sala de tractament de fangs 

 

L’oficina serà el lloc on l’encarregat de la planta farà la feina administrativa i on 

s’arxivaran els informes de la planta. També hi haurà el quadre de distribució elèctrica 

de la planta. A més, es tindrà un espai reservat pel laboratori, destinat a realitzar 

determinats assaigs in situ, com per exemple MES o DBO5. 

 

Hi ha un lavabo per a la higiene personal de l’explotador de la planta, que caldrà 

utilitzar-se sempre que es realitzi qualsevol feina que suposi el contacte directe amb 

l’aigua residual de la planta (perill biològic), i on trobarem també una farmaciola amb 

els elements descrits en l’annex de seguretat i salut. 
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L’edifici es cimenta sobre una llosa de formigó armat de 0,30 m de gruix.  L’edifici és 

prefabricat de dimensions 19,00 x 5,60 metres. 

 

 

5.4. URBANITZACIÓ 

 

Pel que fa a la urbanització a l’interior de la planta, es construirà un vial per a vehicles i 

un altre per a persones. Ambdós es faran amb llambordes de formigó. Aquest 

paviment es recolzarà sobre una capa d’anivellació de sorra de 2 cm i s’evitarà que 

l’aigua arribi a l’esplanada col·locant una làmina impermeabilitzant de geotèxtil. 

 

El vial de vehicles i el de persones es diferenciaran pel color dels llambordes, el primer 

serà del mateix color que el formigó i el segon serà de color rogenc.  

Pel que fa a la jardineria, la seva funció serà bàsicament disminuir l’impacte visual per 

a la població i crear una barrera per als pocs probables olors que es donin en un 

determinat moment a la planta. Per aquest motiu, s’ha projectat plantar arbres 

autòctons a la major part del perímetre de la EDAR/ERA. Es considera que no és 

necessària l’execució d’un sistema de rec per degoters. 

 

 

6. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

 

Expropiació 

S’expropia plenament la superfície de la parcel·la per la ubicació de l’Estació 

Depuradora/regeneradora, i que es troba en terreny privat agrícola, així com el triangle 

que queda delimitat per la planta i les carreteres per possibles ampliacions. 

Servitud de pas 

Tan sols els petits trams de connexió entre el col·lector i la zona de l'EDAR, i entre la 

sortida i l'abocament requereixen ser designades de servitud. 

Ocupació temporal 

Segons surt marcat al plànol 01 de l'estudi de Seguretat i Salut, hi ha una zona que 

s'ocuparà durant la construcció de la planta. 
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En total, les àrees afectades seran: 

EXPROPIACIONS  3456 m2 (EDAR/ERA + previsió ampliació)  

 SERVITUDS DE PAS  54  m2 

 OCUPACIÓ TEMPORAL 7465 m² 

 

 

Pel que fa als serveis afectats, segons l'Ajuntament, no es produeix afecció a línies 

d'electricitat, aigua, telèfon o gas. 
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7. REVISIÓ DE PREUS 

 

En tractar-se d’una obra amb termini igual o inferior a 12 mesos, en principi no és 

prevista revisió de preus. 

 

No obstant, i en previsió d’un possible allargament de les obres, per a determinar el 

coeficient teòric de revisió de preus de les obres de construcció de l'estació 

depuradora per al moment d'execució s'emprarà la fórmula següent, relativa a obres 

de sanejament i estacions depuradores: 

 

15,0
S

S
·16,0

C

C
·20,0

E

E
·16,0

H

H
·33,0K

0

t

0

t

0

t

0

t

t   

On: 

Kt = Coeficient teòric de revisió del moment d'execució t 

Ho = Índex del cost de la mà d'obra en la data de la licitació 

Ht = Índex del cost de la mà d'obra del moment d'execució t 

Eo = Índex del cost de l'energia en la data de licitació 

Et = Índex del cost de l'energia del moment d'execució t 

Co = Índex del cost del ciment en la data de licitació 

Ct = Índex del cost del ciment del moment d'execució t 

So = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de la licitació 

St = Índex del cost de materials siderúrgics del moment d'execució t 

 

 

8. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 

 

El termini previst per a l'execució de la construcció de la EDAR/ERA d’Alcoletge 

s'estableix en nou (9) mesos. A la finalització de la posada en marxa de la EDAR/ERA 

començarà a transcórrer l'any de garantia. 
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9. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚM. 1   MEMÒRIA   

 

MEMÒRIA.- 

1.-   ANTECEDENTS 

2.-   OBJECTIU 

3.-   DADES DE PARTIDA 

4.-   ESTUDI D’ALTERNATIVES  

5.-   DISSENY DE LA PLANTA 

6.-   EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

7.-   REVISIÓ DE PREUS 

8.-   TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 

9.-   DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

10.- PRESSUPOST DE LES OBRES 

11.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

12.- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

 

DOCUMENT NÚM. 2    ANNEXOS 

 

 ANNEX 1. POBLACIÓ, CABALS I CONTAMINACIÓ 

ANNEX 2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 ANNEX 3. INUNDABILITAT 

ANNEX 4. ESTUDI D'ALTERNATIVES 

 ANNEX 5. DIMENSIONAMENT EDAR 

 ANNEX 6. CÀLCULS HIDRÀULICS 

 ANNEX 7. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 

 ANNEX 8. URBANITZACIÓ I JARDINERIA 

 ANNEX 9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

 ANNEX 10. ESTUDI AMBIENTAL 

 ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 12. CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX 13. PLA D'OBRA 

 

DOCUMENT NÚM.3. PLÀNOLS 

 

DOCUMENT NÚM.4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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DOCUMENT NÚM.5 . PRESSUPOST  

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS NÚM 1 

QUADRE DE PREUS NÚM 2 

PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL 

 

DOCUMENT NÚM.6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

PLÀNOLS 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS NÚM 1 

QUADRE DE PREUS NÚM 2 

PRESSUPOST  

RESUM DE PRESSUPOST 

 

 

10. PRESSUPOST DE LES OBRES 

 

El pressupost d'Execució per Contracte de les obres compreses en el present Projecte 

de depuració i regeneració d’aigües residuals a Alcoletge puja la quantitat d’UN MILIÓ 

VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB NORANTA 

CENTIMS (1.835.407,90 €) AMB IVA INCLÒS. 
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11. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració puja la quantitat d’UN MILIÓ 

VUIT-CENTS QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB 

SET CÈNTIMS (1.842.556,07 €). 

El pressupost per al coneixement de l’administració es fa d’acord amb el següent 

desglossament. 

 

Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA             1.835.407,90€ 

Expropiacions i Serveis afectats                      4.627,70€ 

Control de qualitat             2.520,47€ 

 

Pressupost per a coneixement de l’Administració, amb IVA           1.842.556,07€ 

 

 

12. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

 

Les obres definides en el present projecte constitueixen una obra completa segons el 

disposat en l'article 21 de la Llei de Bases de Contractes de l'Estat i de l'article 58 del 

Reglament General de Contractació. 

 

L'autor del projecte: 

 

Carles Conill Cortés 

 

Juliol 2013 

 

Lucía
Stamp
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