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CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
SEC. 3. SISTEMA SERVEIS TÈCNICS (2)  

Art. 93 - Definició i tipus  

1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per a la 

dotació d'infraestructures, encara que siguin gestionats en regim de concessió per empreses 

privades, d'abastament d'aigües, serveis d'evacuació d'aigües residuals, centrals receptores i 

distribuïdores d'energia elèctrica i la xarxa d'abastament, centrals de comunicació i de telèfon, 

parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles i altres possibles 

serveis de caràcter afí.  

2. Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun dels 

serveis abans assenyalats i no n'existeixi una reserva específica de sòl en aquest Pla 

d'ordenació, es podran situar en sòl no urbanitzable, d'acord amb el tràmit de l'art. 44 del RG. 

3. El sistema de serveis tècnics comprèn:  

a) El proveïment d'aigües (Clau 2.A) comprèn l'origen de les captacions, els dipòsits 

acumuladors, les plantes potabilitzadores, les línies de conducció i la xarxa fonamental de 

distribució.  

b) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica (Clau 2.B). Comprèn les àrees que 

resultin destinades a estacions de distribució i transformació d'energia elèctrica, així com les 

xarxes de transport d’alta tensió.  

c) Instal·lacions de subministrament de gas (Clau 2.C). Comprèn les àrees que resultin 

destinades a estacions de distribució i transformació d'aquesta energia, així com la xarxa de 

transport d'alta pressió i gasoductes.  

d) Sanejament (Clau 2.D). Comprèn la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i els 

col·lectors emissaris. e) Abocadors d'escombraries i residus (Clau 2.E) que es delimitin i punts 

de recollida de residus sòlids.  

f) Telefonia (Clau 2.F) g) Altres serveis (clau 2.G), com antenes, instal·lacions de radio-

comunicació, xarxes de cable o parcs mòbils municipals.  

4. Totes les conduccions de serveis tècnics de les claus 2.A (línies de conducció i xarxes), 2.B, 

2.C, 2.D (xarxa i col·lectors), 2.E, 2.F (xarxes de cable) han de ser soterrades en sòl urbà, i s'han 

d'adequar i de soterrar en cas de nova instal·lació o de reurbanització d'espais urbans. En el 

cas que les companyies de serveis procedeixin a actualitzar les conduccions aèries existents o a 

reforçar línies, el tractament d'aquestes és el mateix que si es tractés de nova construcció, és a 

dir, s'han de disposar soterrades i les despeses aniran a càrrec de les companyies de serveis 

corresponents.  
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5. En els sectors en sòl urbanitzable i en els sectors en sòl urbà no consolidat previstos en 

aquest POUM es preveurà la implantació de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials 

separativa, així com la implementació de mesures de tractament o pretractament de les 

mateixes.  

6. En els sectors de sòl urbà consolidat la xarxa d’evacuació separativa es portarà a terme a 

mesura que es produeixi una renovació substancial del sistema de sanejament actual.  

Art. 94 - Condicions d'ús funcionals  

1. Només s'admeten els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei de què es tracti, 

amb les condicions de funcionament específic regulades en la legislació tècnica sobre la 

matèria. 

 2. Els espais lliures d'edificacions o instal·lacions que constitueixin l'entorn d’aquests serveis 

han de rebre un tractament de jardí privat d'acord amb les característiques paisatgístiques del 

Berguedà. 

3. S'admet, excepcionalment, l'ús d'habitatge destinat a la persona destinada a la guarda de la 

instal·lació amb un màxim de 150 m² de sostre.  

Art. 95 - Condicions d'ordenació i edificació 

1. El tipus d'ordenació serà el de volumetria específica, amb un índex d'edificabilitat net de 

1m²/m². Aquesta pot ser superada per raons funcionals degudament justificades, amb el límit 

màxim d'edificabilitat de les zones de l'entorn del seu emplaçament, adaptada als paràmetres 

d'ordenació de les mateixes.  

2. Quan es situïn en illes d'edificació continua s'han d'ordenar segons l'alineació de carrer i la 

seva edificabilitat es disposarà segons la ordenació general de l'illa. 

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ 

El termini màxim d’execució es fixa pel 30-11-2016. 
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PROPOSTA DE MILLORES 

1 Cobertura de la zona d’aparcament mitjançant una estructura tipus 

marquesina 

1.1 Justificació tècnica i funcional 

La zona  d’aparcament del personal laboral és una zona a l’aire lliure i descoberta. El personal 

aparca el seu cotxe particular i aquest s’hi està durant tota la jornada. A part d’aconseguir un 

millor benestar per personal de la planta, la cobertura de la zona d’aparcament pot servir per 

la implantació d’un sistema d’autoconsum elèctric mitjançant plaques solars. 

 

1.2 Descripció de la millora 

Per a l’execució de la millora, s’haurà de dur a terme un moviment de terres, mitjançant 

l’excavació del paviment actual fet de aglomerat bituminós, per a la ubicació dels fonaments  

per a la estructura metàl·lica tipus marquesina que cobreixi la zona d’aparcament. 

La instal·lació de la marquesina s’haurà de dur a terme mitjançant elements metàl·lics de 

suport, a poder ser prefabricats per tal de rebaixar el temps d’instal·lació i la coberta haurà de 

ser mitjançant biguetes i panell sandvitx, hàbil per a la instal·lació d’una instal·lació 

fotovoltaica en instal·lació superficial. 

Les obres comprenen cobrir una superfície aproximada de 19.5x7m, en total 136.5m2. 
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1.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

NOTA: La definició final dels elements estructurals i amidaments ha de venir donada per 

l’execució d’un projecte tècnic per tal de complir amb la normativa vigent. 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada 

amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió m3 8,65 19,5 168,68 €

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió m3 77,15 19,5 1.504,43 €

Armadura de rases i pous AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 

N/mm2 (35kg/m2) kg 1,15 682,5 784,88 €

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats 

en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (HEB-280=103kg/ml i HEB 240 60,3) Kg 1,77 2795 4.947,15 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils 

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, 

col·locat a l'obra (IPE-80=6kg/ml) Kg 1,47 97,5 143,33 €

Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de 

color, de perfil de grecat, de llargària més de 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 10 cm, 

com a màxim m2 22,04 97,5 2.148,90 €

TOTAL 9.697,35 €
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2 Coberta zona extracció residus sòlids (Pretractament) 

2.1 Justificació tècnica i funcional 

Actualment la zona de pretractament és una zona ubicada a l’aire lliure i sense protecció, per 

la qual cosa, en dies de precipitació els contenidors amb residus sòlids i altres elements de la 

zona no treballen en òptimes condicions. 

2.2 Descripció de la millora 

Es proposa la cobertura de la zona amb una coberta mitjançant estructura metàl·lica i panells 

de tipus sandvitx, amb una capacitat suficient per poder implantar d’una instal·lació 

fotovoltaica en instal·lació superficial. 

Les obres comprenen cobrir una superfície aproximada de 37,5x14m, en total 525m2. 

2.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada 

amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió m3 8,65 31,5 272,48 €

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió m3 77,15 31,5 2.430,23 €

Armadura de rases i pous AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 

N/mm2 (35kg/m2) kg 1,15 1102,5 1.267,88 €

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats 

en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (HEB-280=103kg/ml i HEB 240 60,3) Kg 1,77 11677,4 20.669,00 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils 

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, 

col·locat a l'obra (IPE-80=6kg/ml) Kg 1,47 3150 4.630,50 €

Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de 

color, de perfil de grecat, de llargària més de 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 10 cm, 

com a màxim m2 22,04 525 11.571,00 €

TOTAL 40.841,07 €
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3 Condicionament i pavimentació zona posterior (millora en aparcament) 

3.1 Justificació tècnica i funcional 

La zona sud-oest de l’EDAR adjacent a l’edifici de control, actualment no té un ús definit, tot i 

això és una zona que presenta bones característiques, ja que es troba a nivell de l’edificació de 

les oficines i es suficientment gran per poder-se utilitzar.  

L’adequació d’aquesta zona permetria l’ampliació de les places d’aparcament, ja sigui pel propi 

personal de l’EDAR o per qualsevol tipus de visita, a més a més també permetria la ubicació 

d’un espai per habilitar-hi una aula ambiental i poder disposar d’una visió general de la 

instal·lació, ja que aquesta zona es troba situada a un nivell superior respecte les instal·lacions 

de tractament de la planta. 

  

  

3.2 Descripció de la millora 

Per al condicionament de la zona posterior es proposa: 

 Pavimentació de tota la zona. 

 Prolongació del vial existent. 

 Execució d’una marquesina per als aparcaments de oficines i/o visites. 

 Aportació de punts de il·luminació a la zona pavimentada i a la zona d’oficines 
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3.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega 

directa sobre camió m3 3,08 1600 4.928,00 €
Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i 

piconatge del material al 98% del PM m3 13,25 240 3.180,00 €

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM m3 26,22 160 4.195,20 €

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum 

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i 

compactada ( densitat 2,42t/m3) t 51,34 193,6 9.939,42 €

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 m2 2,19 1600 3.504,00 €

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 

20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter m 25,57 145 3.707,65 €
Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, ref. 992 de la serie Fanal Rama de 4,70m amb 1 

llumenera de SANTA&COLE amb 1 llumenera, per a làmpades de fluorescència de potència 70 W, 

col·locat sobre dau de formigó ut 1606,9 5 8.034,50 €

Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, ref. 1422 de la serie Fanal Rama de 4,70m amb 

2 llumeneres de SANTA&COLE amb 2 llumeneres, per a làmpades de fluorescència de potència 

70 W, col·locat sobre dau de formigó ut 2242,13 2 4.484,26 €

Instal·lació elèctrica assignada a la il·luminació de l'aparcament (partida alçada) ut 3500 1 3.500,00 €

Obres associades a la il·luminació de l'aparcament, canalitzacions, arquetes, daus de formigó 

(partida alçada) ut 3000 1 3.000,00 €

Marquesina visites oficines (partida alçada) ut 2500 1 2.500,00 €

TOTAL 50.973,03 €
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4 Execució i instal·lació “aula ambiental” 

4.1 Justificació tècnica i funcional 

L’EDAR,  a part de la funció purament tècnica, també és una instal·lació on es fa conscienciació 

i divulgació a grups d’escolars o gent interessada en relació al medi ambient. Amb les 

instal·lacions actuals les visites es limiten a grups molt reduïts o s’ha de gestionar diferents 

torns per tal que tothom pugui rebre la informació correctament, ja que els lay-outs i 

diagrames de control s’ubiquen en espais de treball ordinaris on l’espai és molt reduït. 

La instal·lació d’una aula ambiental permetria l’execució de les visites d’una manera molt més 

didàctica i eficient. 

4.2 Descripció de la millora 

Es proposa la instal·lació d’una aula ambiental, mitjançant mòduls prefabricats amb una 

superfície total de  

4.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Suministre i instal·lació "aula ambiental", mitjançant estructures prefabricades, amb acabat 

exterior apte per integració paisatgistica de l'entorn amb una superfície aproximada de 75m2 

(ocupació prevista 50 persones, índex d'ocupació 1,5m2/persona) amb les corresponents 

instal·lacions i acabats, i elements auxiliars, cadires per 50 usuaris. ut 20000 1 20.000,00 €
Infografia i materials didàctics ut 2500 1 2.500,00 €

TOTAL 22.500,00 €



MEMÒRIA VALORADA 
ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DE 

L’AMPLIACIÓ I ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS DE 
L’ESTACIÓ DEPURADORA DE BERGA  

Agost 2016 
 

Pàg.14 
 

5 Escala d'accés a reactors per la zona de decantadors 

5.1 Justificació tècnica i funcional 

Previ a l’ampliació hi havia un accés a la passarel·la central entre reactor 1 i 2 des la banda 

nord i un altre des de la banda sud. Amb l’ampliació es va anul·lar la de la banda sud, i es 

proposa la seva obertura de nou per facilitar el moviments dels operaris en la instal·lació i 

d’aquesta manera minorar els riscos i evitar actituds no segures. 

  

5.2 Descripció de la millora 

Instal·lació d’una escala de ferro galvanitzat entre els reactors 1 i 2 per la banda sud. 

5.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Suministre i col·locació d'escala d'acer galvanitzat amb les correponents baranes  ut 1600 1 1.600,00 €

TOTAL 1.600,00 €
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6 Adequació de l'accés a la tapa de l'espessidor 2 

6.1 Justificació tècnica i funcional 

Per accedir a la tapa de l’espessidor número dos per comprovar el mantell de fangs és 

necessari creuar la barana i col·locar-se damunt la coberta de plàstic, la qual es una zona no 

protegida i amb un risc valorable. 

Es proposa la instal·lació d’una plataforma que garanteixi la seguretat en els treballs i permeti 

l’accés a la tapa de control sense col·locar-se sobre la coberta. 

  

6.2 Descripció de la millora 

L’actuació contempla la modificació de la barana actual i la realització d’una estructura 

complementària que es prolongui sobre la tapa de l’espessidor. Dita estructura tindria els 

suports, per una banda en l’accés actual i per l’altre en el terra proper a l’espessidor. 

6.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Suministre i col·locació d'estructura complementària fixada entre la plataforma d'accés actual i 

el terra per tal de facilitar l'accés a la boca d'home per al control del especidor de fangs ut 2800 1 2.800,00 €

TOTAL 2.800,00 €
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7 Treure grava i fer hidrosembra davant decantadors 

7.1 Justificació tècnica i funcional 

Durant l’ampliació de l’EDAR es va col·locar un geotèxtil a la base i es va cobrir de grava. 

Aquesta actuació s’ha vist que no ha estat suficient per evitar el creixement d’herbes i com a 

conseqüència les tasques de manteniment s’han complicat. 

Es proposa l’eliminació de la grava just a la zona de davant dels decantadors (limitada amb un 

bordell), i fer-hi una hidrosembra que permetrà un millor manteniment. 

  

 

7.2 Descripció de la millora 

La mesura contempla: 

 Retirada de la capa de grava i mantell geotèxtil 

 Adequació del terreny 

 Hidrosembra de gespa apte per al terreny i clima de la ubicació 

 Instal·lació de reg automàtic 

7.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Excavació per a rebaix en capa de grava i mantell geotèxtil, realitzada amb pala excavadora i 

càrrega directa sobre camió m3 3,25 94,5 307,13 €

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, 

segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana m3 35 94,5 3.307,50 €

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una 

dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 

cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i 

estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 m2 1,14 630 718,20 €

Sistema de reg automàtic per cobrir tota la zona dels decantadors, execució, suminsitraments i 

connexió a la xarxa existent. Disseny i instal·lació d'acord amb criteris d'eficiència i funcionalitat 

(Paritda alçada) ut 750 1 750,00 €

TOTAL 5.082,83 €
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8 Adequació del camí posterior amb la zona de residus de l’edifici antic 

8.1 Justificació tècnica i funcional 

Millorar de la pavimentació de la zona posterior als edificis de control i oficines, per tal de 

millorar l’accés i també evitar acumulacions d’aigua en dies de pluja. 

  

8.2 Descripció de la millora 

De la justificació de la mesura, se’n deriva que el problema és d’acumulació d’aigua en el 

terreny, la qual genera una zona plena de fang, amb les molèsties que ocasiona. 

La mesura contempla. 

 Moviment de terres i instal·lació d’un tub de drenatge d’aigües pluvials 

 Reompliment amb grava per facilitar el drentage 

 Cobertura superior mitjançant grava decorativa tipus jardineria per millorar l’aspecte 

visual de la zona. 

8.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 

amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió m3 7,15 65 464,75 €

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim m3 14,95 32,5 485,88 €

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a 

màxim m3 49,84 16,25 809,90 €

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre m 11,47 65 745,55 €

Aportació de terres a zona enjardinada i hidrosembra (partida alçada) ut 350 1 350,00 €

TOTAL 2.856,08 €
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9 Condicionament del reg de zones de la planta 

9.1 Justificació tècnica i funcional 

Diverses zones de la instal·lació actualment no disposen d’un sistema de reg automàtic amb les 

obres d’ampliació es va anul·lar una part del sistema de reg i no es va reinstal·lar. Es proposa 

l’adequació del reg a la zona enjardinada dels espessidors i a darrera dels decantadors, a 

l’entorn de la font de presentació. 

  

  

9.2 Descripció de la millora 

Instal·lació reg automàtic en les zones objecte d’actuació. 

9.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-

50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora m3 8 48 384,00 €

Sistema de reg automàtic per cobrir tota la zona dels decantadors, execució, suminsitraments i 

connexió a la xarxa existent. Disseny i instal·lació d'acord amb criteris d'eficiència i funcionalitat 

(Paritda alçada) ut 1 1200 1.200,00 €

TOTAL 1.584,00 €
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10 Pintura i condicionament sala deshidratació 

10.1 Justificació tècnica i funcional 

La sala de deshidratació presenta un estat amb mancances i algun que altre desperfecte en els 

recobriments dels tancaments, per tal de millorar l’aspecte i aquest petits desperfectes es 

requereix d’una acció de pintura i substitució de les peces malmeses. 

  

  

10.2 Descripció de la millora 

Pintar la sala de deshidratació 

Substitució de les rajoles malmeses 

10.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 

segelladora i dues d'acabat m2 4,93 784 3.865,12 €

Substitució i reemplaçament rajoles malmeses (partida alçada) ut 450 1 450,00 €

TOTAL 4.315,12 €
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11 Protecció de la instal·lació de dosificació de producte químic 

11.1 Justificació tècnica i funcional 

La instal·lació disposa d’un sistema de dosificació de producte químic per l’eliminació de 

fòsfor. La instal·lació de bombes i dosificació no està coberta, quedant exposada 

completament a la intempèrie, a les gelades de l’hivern i al sol de l’estiu. Per tal d’evitar aquest 

inconvenients, es proposa cobrir la instal·lació per protegir-la i, a la vegada, instal·lar un panell 

de protecció per evitar que en cas que hi hagi una fuita en alguna de les conduccions, que 

representi un risc per la persona. 

  

11.2 Descripció de la millora 

Estructura de protecció de la instal·lació de dosificació de producte químic mitjançant 

estructura base d’acer galvanitzat i tancament de panell sandvitx fixats mecànicament a 

l’estructura amb porta de reixat metàl·lic per al supervisió i manteniment dels aparells. 

11.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Estructura de protecció de la instal·lació de doficiació de producte químic mitjançant estructura 

base d'acer galvanitzat i tancament de pannell sandvitx fixats mecànicament a l'estructura, amb 

porta de reixat metàl·lic per a la supervisió i manteniment dels aparells. Partida alçada ut 3500 1 3.500,00 €

TOTAL 3.500,00 €
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12 Modificació de la solera de la cubeta dels contenidors de greixos 

12.1 Justificació tècnica i funcional 

A la zona de pretractament, la solera on s’ubiquen els contenidors de greixos presenta 

diferents mancances, en primer lloc la solera té diferents desperfectes fruit de la manipulació 

dels contenidors i en segon terme no disposa de pendent, motiu pel qual es produeixen 

entollaments d’aigua. Modificar la solera donant-li una mica de pendent cap al desaigua i així 

facilitaria el buidat d’aquesta quan s’omple. 

  

12.2 Descripció de la millora 

Es proposa l’adequació de la solera per a solucionar les mancances definides en el punt 

anterior, per a tal efecte es contempla: 

 Reparació de la solera en els punts que presenti desperfectes majors 

 Execució d’una capa de morter per donar el pendent desitjat 

 Recobriment superior mitjançant productes tipus epoxi per millorar la resistència a 

l’abrasió dels contenidors i allargar la vida útil de la zona. 

12.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments 

horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor m2 5,89 266 1.566,74 €

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària 

màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, 

escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat m3 93,35 10,64 993,24 €

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa base de morter, 1 capa 

d'acabat de morter epoxi amb afegit de quars m2 29,67 266 7.892,22 €

TOTAL 10.452,20 €
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13 Instal·lació d’un sistema d’higienització de sorres 

13.1 Justificació tècnica i funcional 

Sistema compacte que s’instal·la a la sortida del classificador de sorres i que, mitjançant un 

rentat, s’aconsegueix reduir la part orgànica de les sorres fins a un 1%, de manera que se’ls hi 

pot donar un aprofitament posterior.   

 

13.2 Descripció de la millora 

 

13.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Sistema d'higienització de sorres ut 30000 1 30.000,00 €

TOTAL 30.000,00 €
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14 Instal·lació d'un compactador de desbast 

14.1 Justificació tècnica i funcional 

Un cargol transportador recull el desbast dels dos tamisos de fins i amb un cargol compactador 

són abocats a un contenidor. Per tal de reduir encara més el volum d’aquest desbast es 

proposa la instal·lació d’un sistema tipus DIABLO que tritura el residu generat i en permet la 

reducció de fins el 90% del seu volum. 

 

 

14.2 Descripció de la millora 

Instal·lació d’un sistema tipus DIABLO. 

14.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Instal·lació compactador de desbast ut 29000 1 29.000,00 €

TOTAL 29.000,00 €
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15 Instal·lació de sondes de nivell de mantell de fangs dels decantadors 

15.1 Justificació tècnica i funcional 

Amb l’ampliació de la depuradora s’ha construït un tercer decantador. Els dos existents són 

simètrics, de manera que les bombes de recirculació i purga influeixen de manera igual en els 

dos decantadors. En el cas del tercer, a l’estar situat més lluny, es produeix una pèrdua de 

càrrega i no permet el buidat dels fangs igual que els altres dos. Per tal d’igualar-ho es 

modifiquen les comportes de fangs dels tres decantadors. Així, es requereix el control 

exhaustiu del mantell de fangs de cada decantador per evitar saturacions. Es proposa la 

instal·lació de sondes de nivell a cada decantador que a través de l’SCADA informin del mantell 

de fangs, permetent així un millor control. 

15.2 Descripció de la millora 

Es proposa la instal·lació de sondes de nivell a cada decantador que a través de l’SCADA 

informin del mantell de fangs, permetent així un millor control. 

15.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Instal·lació de sondes de nivell de mantell de fangs dels decantadors ut 8.806,05 1 8.806,05 €

TOTAL 8.806,05 €
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16 Instal·lació de cabalímetres de recirculació interna 

16.1 Justificació tècnica i funcional 

Amb l’ampliació de la planta es va adequar uns reactors existents com a tancs anòxics perquè 

es pogués dur a terme el procés de nitrificació-desnitrificació. Per això, es va instal·lar una 

recirculació interna des del reactor d’aeració fins a l’anòxic, per cada una de les tres línies. 

Actualment no és possible controlar el cabal de recirculació interna i seria necessari pel 

correcte funcionament de la planta tenir aquest equipament en el procés. 

  

El problema està en que s’hauria de construir en el tram recte que passa pel vial intermig, per 

on passen també les conduccions d’aire. 

  

 

16.2 Descripció de la millora 

Execució de les obres i instal·lació dels equips descrits 
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16.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

17 Mesura de sòlids en suspensió en els reactors biològics i la recirculació 

externa 

17.1 Justificació tècnica i funcional 

Pel control exhaustiu de la càrrega dels reactors i detectar descompensacions de càrregues 

entre reactors es proposa la instal·lació d’una sonda de sòlids en suspensió per cada reactor 

d’aeració i un per la recirculació externa que permeti una mesura en continu de la càrrega i un 

control més exhaustiu del procés. 

17.2 Descripció de la millora 

Instal·lació d’una sonda de sòlids en suspensió per cada reactor d’aeració i un per la 

recirculació externa que permeti una mesura en continu de la càrrega i un control més 

exhaustiu del procés. 

17.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Instal·lació de cabalímetres de recirculació interna ut 27000 1 27.000,00 €

TOTAL 27.000,00 €

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Equip per la mesura de sòlids en suspensió i la recirculació externa ut 4.114,55 1 4.114,55 €

TOTAL 4.114,55 €
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18 Substitució de dos bufadors per uns de cargol 

18.1 Justificació tècnica i funcional 

Actualment l’aportació d’aire als reactors aerobis es produeix mitjançant tres bufadors grans 

(37 kW) i dos de més petits (30 kW). Es tracta d’uns equips instal·lats des de la construcció de 

la depuradora, de manera que estan obsolets. Darrerament comencen a presentar avaries 

recurrents i es requereix la seva substitució.  Resta pendent determinar la tipologia de bufador 

de cargol, però es tracta d’uns equips que proporcionen una elevada fiabilitat, una reducció 

important del soroll emès i uns considerables estalvis energètics. La bufant treballa exempta 

d’oli al 100% fet que garanteix una excel·lent qualitat de l’aire impulsat. Aquest fet, juntament 

a les baixes temperatures de treball garanteix un increment d la vida útil de l’equip. 

18.2 Descripció de la millora 

Substitució dels equips actuals per els equips descrits. 

18.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Compressors de cargol ut 29.500,00 2 59.000,00 €

TOTAL 59.000,00 €



MEMÒRIA VALORADA 
ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DE 

L’AMPLIACIÓ I ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS DE 
L’ESTACIÓ DEPURADORA DE BERGA  

Agost 2016 
 

Pàg.28 
 

19 Adequació i unificació del sistema de desodorització 

19.1 Justificació tècnica i funcional 

Actualment cada espessidor disposa d’una coberta que evita que els gasos i les males olors del 

fang s’escapin a l’exterior. Un sistema d’extracció extreu tots els gasos generats i els fa passar 

per un filtre de carboni que els hi redueix les impureses i es poden emetre de nou a 

l’atmosfera sense generar males olors ni superar els llindars de gasos tòxics per la salut 

humana. La sala de deshidratació, en canvi, si que disposa d’un sistema d’extracció de gasos 

generats a les centrífugues, però no se li dóna cap tractament específic i és alliberat 

directament a l’exterior, generant males olors i nivells d’àcid sulfhídric sovint més alts que els 

recomanats. És per això que es requereix el tractament d’aquest aire.  

  

19.2 Descripció de la millora 

Es proposa, doncs, la construcció d’un biofiltre per on s’hi faci circular l’aire extret de la sala de 

deshidratació i dels dos espessidors, unificant així el sistema de desodorització d’una manera 

sostenible. 

19.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Construcció d’un biofiltre per on s’hi faci circular l’aire extret de la sala de deshidratació i dels 

dos espessidors, unificant així el sistema de desodorització ut 10.000,00 1 10.000,00 €

TOTAL 10.000,00 €
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20 Incorporació de sondes d’oxigen i redox 

20.1 Justificació tècnica i funcional 

Actualment la instrumentació de control del procés de nitrificació i desnitrificació de la planta 

consisteix en una sonda d’oxigen per cada reactor d’aeració i una sonda redox, situat al 

principi d’aquest reactor. Per tal de garantir un millor control del procés i aconseguir-lo més 

eficient, es proposa la instal·lació d’una sonda més d’oxigen per reactor, situada al principi del 

mateix i una sonda redox al reactor anòxic. 

20.2 Descripció de la millora 

Instal·lació d’una sonda més d’oxigen per reactor, situada al principi del mateix i una sonda 

redox al reactor anòxic. 

20.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

21 Implantació sistema de control de l’aeració 

21.1 Justificació tècnica i funcional 

Actualment el control de l’aeració es realitza mitjançant una sonda d’oxigen per línia de 

tractament. Es proposa un sistema que de manera automàtica i basant-se amb la incorporació 

d’instrumentació de mesura, permeti un control exhaustiu dels requeriments d’oxigen per tal 

d’eliminar la matèria orgànica i els nutrients de l’aigua residual de manera molt més eficient i 

fiable. Actualment existeixen alguns. 

21.2 Descripció de la millora 

Incorporació d’instrumentació de mesura, permeti un control exhaustiu dels requeriments 

d’oxigen per tal d’eliminar la matèria orgànica i els nutrients de l’aigua residual. 

21.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Instal·lació d’una sonda més d’oxigen per reactor, situada al principi del mateix i una sonda 

redox al reactor anòxic. ut 5.061,99 1 5.061,99 €

TOTAL 5.061,99 €

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Control de l'aereació ut 24.000,00 1 24.000,00 €

TOTAL 24.000,00 €



MEMÒRIA VALORADA 
ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DE 

L’AMPLIACIÓ I ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS DE 
L’ESTACIÓ DEPURADORA DE BERGA  

Agost 2016 
 

Pàg.30 
 

22 Arqueta repartiment a decantadors  

22.1 Justificació tècnica i funcional 

Actualment, l’aigua de la línia 1 i de la línia 2 es barregen a la sortida dels reactors d’aeració i 

es reparteixen al decantador 1 i 2. La línia 3, construïda amb l’ampliació, el licor mescla de la 

línia 3 va directament al decantador 3. En cas de manteniment, es pot desviar aquesta aigua 

als decantadors 1 i 2, però el licor mescla dels reactors 1 i 2 no poden anar mai al decantador 

3. Aquest fet limita molt l’explotació de les línies. D’altra banda, tenint en compte que no es 

produeix un repartiment equitatiu a l’arqueta de repartiment de les tres línies, quedant 

sempre la línia 3 més carregada que les altres, és primordial que a la finalització del tractament 

secundari, el licor mescla es mescli tot en una arqueta de repartiment per les tres línies i 

aleshores reparteixi als tres decantadors per igual. Es proposa, doncs, la construcció d’una 

arqueta a la sortida dels reactors d’aeració que permeti una distribució homogènia i equitativa 

als tres decantadors, garantint així un millor funcionament del procés de depuració i una 

millora en la seva explotació.  

  

 

22.2 Descripció de la millora 

Es proposa, la construcció d’una arqueta a la sortida dels reactors d’aeració que permeti una 

distribució homogènia i equitativa als tres decantadors, garantint així un millor funcionament 

del procés de depuració i una millora en la seva explotació. 

22.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Construcció nova arqueta de repartiment a decantadors ut 50.000,00 1 50.000,00 €

TOTAL 50.000,00 €
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23 Instal·lació sonda de sòlids i de fòsfor a la sortida 

23.1 Justificació tècnica i funcional 

Tenint en compte que es tracta d’un sistema que ha d’eliminar nutrients, seria convenient i 

necessari per un correcte funcionament del procés disposar de sondes de sòlids (Sonatax) i de 

fòsfor (fosfatax) a la sortida de la planta, que permetin controlar en tot moment els 

paràmetres de sortida i regular així la dosificació del reactiu químic pel control del fòsfor de 

manera automàtica, evitant així incompliments. 

23.2 Descripció de la millora 

Instal·lació de les sondes de sòlids i de fòsfor. 

23.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

24 Implantació del sistema Enerlogy Monitoring (EMO) 

24.1 Justificació tècnica i funcional 

Consisteix en un sistema de monitorització en temps real de consums i altres paràmetres 

telecontrolables específics per instal·lacions del cicle integral de l’aigua, a través d’una 

plataforma web consultable des de qualsevol punt amb connexió a internet, ja que les dades 

están emmagatzemades a un servidor de l’administrador (treball al núvol). Aquest sistema 

permet un seguiment dels comptadors elèctrics, pot telecontrolar comptadors d’aigua, de gas, 

consums elèctrics d’equips o d’instal·lacions, pressions, sensors de temperatura, detectors de 

presència, etc.   

24.2 Descripció de la millora 

Instal·lació sistema monitorització 

24.3 Pressupost d’execució per contracte 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Instal·lació sonda de sòlids i de fòsfor ut 29.374,19 1 29.374,19 €

TOTAL 29.374,19 €

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Implantació sistema monitorització ut 15.000,00 1 15.000,00 €

TOTAL 15.000,00 €
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25 Escollera de pedra per abocament  

25.1 Justificació tècnica i funcional  

Degut a la generació d’escumes en el punt de sortida d’aigua tractada de la planta a la zona de 

la riera que va a parar al riu es proposa la col·locació d’escollera en l’àmbit de la sortida per tal 

de dissipar la creació de la escuma. 

25.2 Descripció de la millora  

Per dur a terme la millora es proposa dur a terme un aixecament de la zona i determinar 

l’abast del volum d’escollera a col·locar, ja que si el desnivell entre la zona de sortida i el riu és 

molt gran, s’hauria d’estudiar la viabilitat de la seva col·locació, ja que aquí només en valorem 

col·locar-ne al punt de sortida. 

25.3 Pressupost Execució per Contracte previst  

 

26 Millora de la font de presentació  

26.1 Justificació tècnica i funcional  

La font de presentació disposa d’un empredat tipus rajoles de piscina les quals s’han anat 

desenganxant producte del pas del temps i de les tasques de neteja i manteniment. 

La millora consisteix en dur a terme una acció per millorar l’aspecte visual i alhora facilitar les 

tasques de neteja i manteniment. 

 

26.2 Descripció de la millora  

Per dur a terme la millora es proposa l’eliminació de les rajoles actuals i la instal·lació d’una 

planxa d’acer inoxidable com a substitució de les mateixes rajoles. 

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Execució d'una escollera en el punt d'abocament ut 1.200,00 1 1.200,00 €

TOTAL 1.200,00 €
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26.3 Pressupost Execució per Contracte previst  

 

27 Millora de la banda de rodadura dels mecanismes dels decantadors 1 i 2 

27.1 Justificació tècnica i funcional  

La banda de rodadura dels decantadors 1 i 2 està molt malmesa, motiu pel qual s’ha de dur a 

terme una actuació per solventar aquesta deficiència i evitar problemes de manteniment en 

els equips mecànics, els quals ara no funcionen com haurien de funcionar per les irregularitats 

que tenen les bandes de rodadura. 

27.2 Descripció de la millora  

Per dur a terme la millora es proposa l’eliminació de la banda de rodadura actual, la reparació 

de la base de la mateixa i l’execució d’una nova franja de rodadura amb un recubriment final 

tipus epoxi que millori la resistència al fregament i a la abrasió. 

27.3 Pressupost Execució per Contracte previst  

 

 

  

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Suministre i instal·lació planxa d'acer inoxidable per cobrir la font de 

presentació ut 1.500,00 1 1.500,00 €

TOTAL 1.500,00 €

Concepte Unitat Preu unitari Amidament

Preu 

partida

Partida alçada a justificar - Eliminació de la banda de rodadura actual, la reparació de la base de 

la mateixa i l’execució d’una nova franja de rodadura amb un recubriment final tipus epoxi ut 4.500,00 1 4.500,00 €

TOTAL 4.500,00 €
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RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 

  

ID Partida Cost partida

1 Cobertura de la zona d’aparcament mitjançant una estructura tipus marquesina 9.697,35 €

2 Coberta zona extracció residus sòlids (Pretractament) 40.841,07 €

3 Condicionament i pavimentació zona posterior (millora en aparcament) 50.973,03 €

4 Execució i instal·lació “aula ambiental” 22.500,00 €

5 Escala d'accés a reactors per la zona de decantadors 1.600,00 €

6 Adequació de l'accés a la tapa de l'espessidor 2 2.800,00 €

7 Treure grava i fer hidrosembra davant decantadors 5.082,83 €

8 Adequació del camí posterior amb la zona de residus de l’edifici antic 2.856,08 €

9 Condicionament del reg de zones de la planta 1.584,00 €

10 Pintura i condicionament sala deshidratació 4.315,12 €

11 Protecció de la instal·lació de dosificació de producte químic 3.500,00 €

12 Modificació de la solera de la cubeta dels contenidors de greixos 10.452,20 €

13 Instal·lació d’un sistema d’higienització de sorres 30.000,00 €

14 Instal·lació d'un compactador de desbast 29.000,00 €

15 Instal·lació de sondes de nivell de mantell de fangs dels decantadors 8.806,05 €

16 Instal·lació de cabalímetres de recirculació interna 27.000,00 €

17 Mesura de sòlids en suspensió en els reactors biològics i la recirculació externa 4.114,55 €

18 Substitució de dos bufadors per uns de cargol 59.000,00 €

19 Adequació i unificació del sistema de desodorització 10.000,00 €

20 Incorporació de sondes d’oxigen i redox 5.061,99 €

21 Implantació sistema de control de l’aeració 24.000,00 €

22 Arqueta repartiment a decantadors 50.000,00 €

23 Instal·lació sonda de sòlids i de fòsfor a la sortida 29.374,19 €

24 Implantació del sistema Enerlogy Monitoring (EMO) 15.000,00 €

25 Escollera de pedra per abocament 1.200,00 €

26 Millora de la font de presentació 1.500,00 €

27 Millora de la banda de rodadura dels mecanismes dels decantadors 1 i 2 4.500,00 €

Cost base pressupost 454.758,46 €

Benefici industrial 6% 27.285,51 €

Despeses Generals 13% 59.118,60 €

Seguretat i Salut 1,5% 6.821,38 €

Preu total pressupost per contracte (IVA  a part) 547.983,94 €
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OBSERVACIONS 
Totes les actuacions que no siguin de instal·lació d’equips, s’hauran de justificar tècnicament 

amb un projecte d’obres que haurà de realitzar l’adjudicatari. 

Tots els equips proposats s’hauran d’instal·lar d’acord amb les especificacions dels fabricants i 

a més a més s’ha de contemplar la inclusió en el sistema SCADA de la planta. 

Les subpartides incloses en les partides generals són una guia de les tasques a realitzar, tot i 

això l’execució de les accions s’haurà de dur a terme d’acord amb les normes tècniques i 

específiques que apliquin a cada actuació i que quedaran reflectides en el projecte executiu 

que haura de realitzar l’adjudicatari. Qualsevol tasca no inclosa en les subpartides però 

necessària o obligatòria d’acord amb les normes tècniques d’aplicació s’ha de considerar 

inclosa dins del preu de referència de la partida. 

PROPOSTA DE MILLORES 
Les actuacions proposades impliquen la modificació dels m2 de sostre dels quals disposarà la 

EDAR, aquesta superfície es proposa com a base per la implantació d‘instal·lacions 

fotovoltaiques d’autoconsum. 

Ubicació d’una nova arqueta de recepció de camions cisterna amb dipòsit d’acumulació i  un 

sistema de bombeig per conduir el fluid cap al pretractament. 

 

 

 


