Ref: 18-007

SUBSTITUCIÓ DE DIPÒSIT DE LA MONTANYA RODONA
Projecte bàsic i executiu

Promotor:

Ajuntament de Subirats (Penedès)

Redactor:

Iñaki Ozcáriz Raventós, arquitecte.

Data:

Maig de 2018

SUBSTITUCIÓ DE DIPÒSIT DE LA MONTANYA RODONA
PROJECTE BÁSIC I EXECUTIU

Índex
ANTECEDENTS
PROBLEMÀTICA
SOLUCIONS
FEINES A INCORPORAR
NORMATIVA VIGENT
Normativa urbanística
CTE
Residus
Seguretat i Salut
Normativa Instal·lacions subministrament
PRESSUPOST
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTES PROPOSATS
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD
PLÀNOLS

Dades bàsiques:
PROMOTOR:

Ajuntament de Subirats

REDACTOR:

Iñaki Ozcáriz, arquitecte. Col. 22-363/8

SITUACIÓ:

Muntanya Rodona, Subirats, Alt Penedès

VOLUM DEL DIPÒSIT: 20 M3

OZCÁRIZ-LINDSTROM ARQUITECTES

C/ Almirall 12 Lavern 08739 SUBIRATS

649462806

inakio@coac.es

Memòria
ANTECEDENTS
El dipòsit de la Muntanya Rodona és una de les peces del sistema de captació, potabilització i
distribució d’aigua potable de Subirats.
L’equipament és de propietat municipal i és gestionat per CASSA.
La infraestructura és de fa vàries dècades i no s’ha fet cap renovació integral des de la seva
construcció.

PROBLEMÀTICA
L’antiguitat dels elements i el deficient estat constructiu del sistema posa en risc el funcionament del
sistema d’una infraestructura estratègica pel subministrament al nuclis de l’entorn del dipòsit.
En concret el dipòsit té danys irreparables que obliguen a la seva substitució. Paral·lelament també
es necessita un dipòsit de petites dimensions per permetre el subministre mestres es fan les tasques
de neteja. Finalment s’hauria de substituir part del sistema de tuberies per adequar aquests nous
dipòsits a les condicions mínimes de funcionament i compliment de la normativa.
SOLUCIONS
NOU DIPÓSIT: Serà prefabricat i es col·locarà amb grua. L’antic dipòsit, al ser d’obra de
fàbrica no es podrà treure sencer i s’haurà d’enderrocar. La seva capacitat serà de 20m3 ja que no cal
que sigui tant gran com el que s’elimina (30m3). Haurà d’incloure els elements propis d’un dipòsit
d’emmagatzemat d’aigua potable;
Tapa de registre per una persona.
Barana exterior per facilitat baixada i pujada.
Boca de sortida, d’entrada i de buidatge.
No ha d’incloure cap escala.
Haurà de complir les característiques de impermeabilització i sanitàries establertes en la
normativa sectorial. El dipòsit es demanarà amb boca d’entrada, sortida i buidat. Amb forat
d’accés i barana normalitzada per facilitat l’accés seguint la normativa de seguretat laboral. El
material i els complements del dipòsit hauran de complir la normativa sanitària per aigua de
boca i es demanarà el certificat corresponent.

BASE DE FONAMENTACIÓ: S’aprofita la fonamentació existent. Es proposa un dipòsit circular
de dimensions de recolzament menors que la base existent. Així la fonamentació servirà la mateixa al
suportar una càrrega menor per ser un dipòsit de menys volum. Es col·locarà una capa de sorra per
repartiment homogeni de la càrrega.
Si per alguna raó el dipòsit no pugues ser circular i hagués de ser rectangular la base del
dipòsit no coincidiria amb la fonamentació existent i s’hauria d’afegir una zona de nova fonamentació
de característiques equivalents a la existent per evitar assentaments diferencials que afectin al
dipòsit nou.
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ESPAI AERI LLIURE PER LA GRUA: L’operació d’hissat de l’antic dipòsit i col·locació del nou
s’ha de fer amb cura per no afectar als elements existents. El contractista haurà d’estudiar el modus
operanti per garantir que la grua es suficientment gran i que es prenen les mesures de seguretat per
evitar danys a les persones i materials (pals elèctrics, tanques privades, antenes, etc).
A l’inici de les obres, el contractista prepararà els nous punts d’ancoratge dels vents en la
posició que marca en plànols o la que que indiqui la DF desprès de coordinar-ho amb el contractista i
l’empresa que gestiona l’antena Wifi. Durant el període d’obra que es necessiti, el contractista
instal·larà uns puntals o vents provisionals que faci possible especialment l’operació de substitució
del dipòsit amb la grua i les partides que consideri necessàries. Un cop acabades aquestes partides, el
contractista es coordinarà amb l’empresa WIFI-Penedès per que instal.li els vents definitius. Els vents
definitius seran instal.lats per WIFI-Penedès. La responsabilitat de l’estabilitat de l’antena des de
l’inici de l’obra i durant el període amb vents provisionals serà del contractista i en el moment que
es treguin, aquesta responsabilitat passarà a Wifi-Penedès. Els tensors no poden recol.locar-se en
cap dels elements del sistema hidràulic.
L’operació de col·locar els tensors definitius no forma part d’aquesta obra, ni de
subcontractes derivats per això el contractista i la DF han de vetllar per que les operacions es facin
clarament separades per no crear confusió de responsabilitats a nivell econòmic, de prevenció de
riscos laboral o a tercers.

DIPÒSIT COMPLEMENTARI: Per minimitzar les aturades de serveis durant les operacions de
neteja, manteniment o averies es col·locarà un dipòsit de 2.000 litres connectat a la xarxa amb un
bypass. Aquest dipòsit estaria ubicat dins la caseta per no tenir-lo a la intempèrie. Serien dos unitats
de 1.000 litres connectades entre elles i del tipus estret per que puguin passar per la porta i es
puguin connectar entre ells.

REPARACIONS DERIVADES DEL CANVI DE DIPÒSIT: S’haurà de refer la capa de formigó que
actualment funciona com a solera de la parcel.la i protegeix el terreny de l’erosió de l’aigua de pluja o
possibles fugues. Es farà aquesta operació, no en tota la parcel.la sinó només en les zones que hagin
quedat afectades.

ALTLRES REPARACIONS: Es repararà la capa d’impemeabilització de la caseta i la seva
protecció de rasilles sense modificar el pla estructural que es troba en bones condicions. També es
repararan 3 pals del xarxat perimetral de la parcel.la.
NETEJA, PROVES HIDRAULIQUES: Les farà la companya subministradora CASSA un cop
acabades les partides i abans de tancar o certificar l’obra com acabada.
SONDES, CONTROL DE NIVELLS, ACTUADORS, ETC.: Les farà la companya subministradora
CASSA un cop acabades les partides o abans amb coordinació amb el contractista.
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FEINES A INCORPORAR

ENDERROC:
0- Dipòsit
1- Acabat de la coberta
2- Elements auxiliars per les substitucions.
DESMONTATGE i MONTATGE POSTERIOR:
1- Vents de l’antena gran de Wifi
2- Petita antena de CASSA
3- Conductes d’Aigua de sortida i arribada al dipòsit
CONSTRUCCIÓ NOVA.
4567891011-

Suplementar la base de fonamentació existent amb solera 10 cm de formigó i mallaso.
Col.locar dipòsit nou de 20m3
Col.locar dipòsit auxiliar de 2.000 litres dins caseta
Formació d’arqueta de 40x40 per reconnectar conductes nous i existents amb derivacions.
Formació armari d’obra per valvuleria adossada dipòsit.
Acabat impermeable i de protecció a la coberta de la caseta.
Regularitzar dels paviments afectats durant l’enderroc del dipòsit.
Regularització de les pendents de la parcel·la per evacuar l’aigua de pluja cap a la porta.

INSTAL.LACIÓ HIDRAULICA NOVA.
12- Conducte d’inox per substituir l’escomesa des de pericó fins dipòsit amb bypass fins dipòsit
complementari.
13- Conducte d’inox per substituir l’escomesa des de dipòsit fins bomba amb bypass fins
dipòsit complementari.
14- Partida a justificar de petites connexios i similars. (el treball de connexionat de tuberies
noves amb antigues i proves de funcionament del sistema hidràulic serà a càrreg de
l’ajuntament o de la seva empresa gestora CASSA).
ALTRES.
15161718-

Regularitzar el paviment al voltant del dipòsit
Impermeabilitzar i regularitzar el paviment dins de la caseta.
Connexions al nou dipòsit auxiliar
Reparació dels pals de la tanca danyats
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NORMATIVA VIGENT
Normativa urbanística. Les operacions no afecten als paràmetres urbanístics de la parcel.la
que està classificada de “equipament” en el POUM municipal
CTE No és d’aplicació al no estar considerat edificació per la LOE. 38/1999 Art. 2
Residus El contractista haurà de vetllar per que es compleixin les instruccions del Estudi de
Gestió de Residus i del Pla de Gestió de Residus. La DF haurà d’acceptar les mesures
complementaries si calen per adaptar el Pla a la realitat de l’obra. S’inclou l’Estudi Gestió de
Residus en aquest projecte.
Seguretat i Salut; El contractista haurà de vetllar per que es compleixin les instruccions del
Estudi de Seguretat i del Pla de seguretat del contractista. El coordinador de Seguretat haurà
de fer el seguiment d’aquest compliment i donar instruccions complementaries. S’inclou
l’Estudi de Seguretat en aquest projecte.
Normativa Instal·lacions subministrament aigua potable
Es tindrà en compte les consideracions tècniques que indiqui l’empresa
concessionària CASSA i prèviament consensuades amb els tècnics municipals. De totes
maneres la realització de les obres no ha d’afectar el servei de subministra o la seguretat dels
aparells.
Com a mínim s’haurà de considerar les següents condicions

Qualitat de l’aigua
L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum
humà.
Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva
compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no
disminuir la vida útil de la instal·lació.
El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de
gèrmens patògens.
Sistemes antiretorn: Se’n disposaran dues vàlvules per tal d’ evitar la inversió del
sentit del flux de l’aigua

Manteniment
Accessibilitat de la instal·lació
Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les canonades estaran a la
vista, s’ubicaran en forats o “patinets” registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
Identificació Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin aigua no apta per al
consum si n’hi haguessin.
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EQUIP REDACTOR
El tècnic redactor del present projecte és Iñaki Ozcáriz Raventós, arquitecte col·legiat amb el número
22.363-8 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb domicili professional a Subirats (Alt Penedès).
Aquest projecte es redacta per encàrrec de la Corporació Municipal de Subirats.

PRESSUPOST
El pressupost de contractació amb el IVA vigent a data de redacció és de 18.890,94 €. En el
capítol de pressupost s’inclou el detallat del pressupost, el PEM i les despeses associades. El PEM és
de 15.612,35 €.

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
El present projecte es refereix a una obra completa d’acord amb allò que estableixen els articles 86.1,
86.2 i 109.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre) i a l’article 125, en tot allò que no s’oposi a la Llei 30/2007, del Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre).

TERMINI D’EXECUCIÓ
El redactor d’aquest projecte preveu que aquest contracte es pot realitzar en un 1 mes. De totes
maneres el contractista general disposarà d’un límit obligatori per executar l’obra establert en el Plec
de Condicions Administratives

Subirats, maig de 2018

Iñaki Ozcáriz, arquitecte. Col. 22-363

OZCÁRIZ-LINDSTROM ARQUITECTES

C/ Almirall 12 Lavern 08739 SUBIRATS

649462806

inakio@coac.es

