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ADDENDA 01. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOBRE 
OCUPACIÓ PROVISIONAL EN SÒL URBANITZABLE 

(ARE) I ACTUACIONS DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ   
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL D’ADOBERIA I RETORNS 

D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA TOSSA I EL 
COL·LECTOR INDUSTRIAL D’IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

 

INTRODUCCIÓ 

El projecte redactat “COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL D’ADOBERIA I RETORNS 
D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA TOSSA I EL COL·LECTOR 
INDUSTRIAL D’IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4”, estableix un col·lector entre els dos 
punts, per poder connectar amb la EDAR Industrial d’Igualada de manera que les empreses del 
polígon puguin aprofitar aquest recurs i aportar valor al mateix polígon. Alhora s’aprofita per 
passar altres canonades de servei i industrials, com son aigües regenerades, potables o 
salmorres. 

Està estructurat en 4 separates en funció de la naturalesa jurídica del sòl per on transcorre la traça  

 
 

Absolutament tots els traçat discorren per camins de titularitat pública o domini públic 
(hidràulic o serveis).  
 
Ara bé, concretament la SEPARATA 3, es refereix a un tram en: 
 
Sòl Urbanitzable de l’Aj. Sta Margarida de Montbui: ARE Residencial Sta Margarida de Montbui. 
Un tram de corriol afectat però amb una amplada de plataforma d’uns 3,0 – 3,50m, afectat per un 
ARE, entre el Pk0+260 i PK 0+512 (L=255 ml) : Ramal Tronc. – grafiat color magenta - 

Es tracta d’un tram per Gravetat del ramal principal es comprosa d’un col·lector per Gravetat 
solventat amb canonada de Polietilè llis DN315 PN10 amb termosoldadura, per dotar aquest 
element d’un grau d’estanqueitat i fiabilitat superior a les solucions convencionals amb junta 
elàstica, alhora que elevada resistència química. Alhora apareix un conducte d’aigües 
regenerades, un d’aigües salmorres i un darrer de aigua potable. També existeix en el tram una 
restitució d’un servei pre-existent d’aigües d’Artés 

Després de creuar un pas existent sota la C-37 i en paral·lelisme a la canonada de A.Artés. Al PK 
0+230 s’inicia un corriol (antic camí ral) i inici també del SEPARATA 3 – Dins ARE -  amb 
limitacions d’espai i amb l’existència de l’antiga mina d’aigua de la Font Trobada, propietat 
d’Aigües d’Artés (total 285 ml). Seguidament la traça agafa el camí principal, ample dels Plans del 
Pare Mariano. 

En total la longitud de canonada dins ARE – Sol Urbanitzable, és de 255 metres 

 

El Pressupost d'Execució Material de la Separata 3 puja la quantitat de 78.996,11 €. El 
Pressupost d’Execució per Contracta és de 113.746,50 IVA inclòs. (cent tretze mil set-cents 
quaranta-sis euros amb cinquanta cèntims). 

IDENTIFICACIÓ CATASTRAL 

Totes les actuacions s’emplacen en el camí vell de Santa Margarida – poble a Igualada, de 
titularitat pública 

 
Polígon 14 
Parcel·la 9003 
Referència  08250A014090030000 
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MEMÒRIA OBRES RESTITUCIÓ 

Les canonades a retirar d’acord a la secció ja vista son: 

- DN315 RESIDUALS 

- DN40 A.POTABLE 

- DN63 A.SALMORRES 

- DN90 A. REGENERADES 

Queden excloses de la retirada i restitució la canonada DN200 d’A.ARTES, donat que es tracta 
d’un servei ja pre-existent i anterior al Planejament Urbanístic i per descomptat a ARE, sobre el 
qual no disposem de potestat per modificar-lo.  

D’acord amb la propietat A.Artés i a petició seva, es tracta d’un servei afectat en que es farà ús de 
la seva SERVITUD de AQUEDUCTE per renovar la mina existent que restava afectada durant 
l’execució de les obres – i amb diverses fuites d’aigua detectades-, per una canonada nova DN200  

Així doncs les obres de restitució suposaran la retirada de 4 conductes de 255 ml cada un d’ells i 
restitució de la rasant del vial actual. 

FASES: 

- Neteja i desbrossada de pista 

- Excavació de rases en terreny de trànsit – sobreposat, amb maquinària petita, per deixar al 
descobert les canonades 

- Retirada amb mitjans manuals dels 4 conductes, tot seccionant-los en barres de 6 metres 
per a DN315 - canonades grans i fins a 12m per barres de DN63 o DN90 i fins a 50 m per 
a conductes més petits DN40 

- Aquest material, es preveu re-aprofitar en la campa del constructor per a futurs usos i per 
tant no es portarà a abocador, si les condicions son correctes 

- Reblert amb terres de la pròpia obra 

- Reperfilat del terreny per deixar-lo en les mateixes condicions prèvies a l’obra 

- Retirada de 5 pous de registre de formigó, amb el seu bastiment i portada a campa per a la 
seva reutilització. 

- Retirada de l’escollera de protecció del camí front a les avingudes de les ODT de la ctra C-
37 en PK0+220 per portar a pedrera per a re-aprofitament. Es obligat retirar-la per poder 
retirar els conductes. Però no es tornarà a reposar. Es tracta d’una mesura contrària a un 
possible l’interès comú, però obligat d’acord als requeriments de l’Ajuntament segons 
l’Article 54 i 66 de la TRLUC 

- Tala d’arbrat plantat en les mesures d’integració. Mesura que pot resultar necessària per 
portar a càrrec les obres, però igualment contrària a un possible interès comú, però obligat 
d’acord als requeriments de l’Ajuntament segons l’Article 54 i 66 de la TRLUC. 

- En projecte i en aquest tram no es preveu la tala d’arbrat significant per dur a terme les 
obres i per aquest motiu, caldrà doncs tallar els arbres incorporats de nou en l’obra i no 
plantar-ne cap, per respectar el criteri de la TRLUC 
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PLANOLS: 

Els plànols de l’actuació es troben recollits en el cos del projecte i corresponen al següents: 

- Situació i emplaçament  
- 03.01 Planta General - Indicació ARE 
- 04.03a / 04.03b  Planta Separata3  
- 05.03 Perfil Separata3  
- 06.01-06.08 Seccions separata3  
- 07.02 Detalls separata3  
- 09.01 Planta Ocupacions  
- P1 Mesures Integració Paisatgística 

 
 
PRESSUPOST 

El pressupost de les actuacions a preus de Banc ITEC i Banc de la pròpia OBRA, d’acord al 
següent desglossat: 
 

 

 
El Pressupost d'Execució Material de la RESTITUCIO Separata 3 puja la quantitat de 19.268,23€. 
El Pressupost d’Execució per Contracta és de 22.929,19 abans d’VA inclòs. (vint-i-dos mil nou-
cents vint-i-nou euros amb dinou cèntims). 

 
 
DOCUMENTS DE ACCEPTACIÓ / COMPROMÍS 

 
A continuació adjuntem els documents d’acceptació i compromís del promotor de les Obres. 
 
 


