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1º) ANTECEDENTS 
 
L’any 2009 es va redactar per part de l’enginyer del Consell de Mallorca, Sr. Martí 
Vila Jaume, el projecte de CONDUCCIÓ DE PLUVIALS AL CARRER SANT 
PERE I TRINXETERS, AIXÍ COM DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL 
(CARRER MASNOU). 
 
Les obres relatives al C/ Masnou ja han estat executades per part de l’Ajuntament de 
Consell l’any 2010, emmarcades al PLA D’OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT 
LOCAL  2010.  
 
En data 13 de febrer de 2015 l’Ajuntament de Consell ha decidit sobre la realització 
de la CONDUCCIÓ DE PLUVIALS ALS CARRERS SANT PERE I TRINXETERS. 
És per això que sorgeix la necessitat de disposar d’un Projecte Tècnic on només es 
reculli la part d’obra d’aquests dos carrers i , a més, s’actualitzi l’Iva corresponent, 
que en l’actualitat és del 21%. 
 
El projecte original ja va ser redactat en tres parts, per poder-les fer separadament o de 
forma conjunta. En aquest document és transcriu la part corresponent als carrers Sant 
Pere i Trinxeters (en cursiva, les modificacions introduïdes tant tècniques com per  
actualitzar el pressupost i l’Iva en lletra normal i negreta) , i s’actualitza el pressupost, 
on s’inclouen detalls i especificacions)  i el corresponent IVA, de manera que 
l’Ajuntament de Consell pugi, si estima oportú, demanar les ajudes econòmiques al 
Consell de Mallorca 
 
Per a la realització d’aquestes obres, serà preceptiu demanar permís al Departament 
de Carreteres del Consell de Mallorca per poder vesar les aigües canalitzades a la seva 
xarxa de drenatge. Aquestes aigües ja vesen a la carretera, actualment de manera 
superficial. 
 
Palma de Mallorca , maig de 2015 
 
 
Montserrat Molins Duran 
Enginyer Industrial 
Departament de Cooperació Local 
Consell de Mallorca. 



 
 
A juny de 2008, l’enginyer que subscriu, va redactar el Projecte de revisió de la 
xarxa d’aigües brutes i netes i ampliació de voravies a la carretera Palma – Alcúdia. 
 
En aquest projecte se va fer un estudi global de vessants a lo llarg de l’antiga 
carretera que de Palma condueix a Alcúdia, definint dues vessants d’aigua 
 

- vessant de Palma 
- vessant d’Alcúdia 

 
La vessant de Palma que recollirà les aigües pluvials de la zona del camp de futbol, 
desguassarà les aigües pluvials recollides per les canonades a instal·lar a la cuneta 
del polígon industrial recentment construït. 
 
Mentre que la vessant d’Alcúdia abocarà finalment les aigües recollides per les seves 
canonades al torrent Solleric que a la vegada desemboca les seves aigües a l’albufera 
d’Alcúdia. Al damunt d’aquesta vessant hi estaran connectades les conduccions que 
es pretenen construir amb la redacció d’aquest projecte carrer Sant Pere i carrer 
Trinxeters. 
 
 
2º) OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest projecte és el següent: 
 
Implantar en un principi una xarxa d’aigües pluvials, separant-les de les aigües 
negres perquè no alterin el normal funcionament de l’estació depuradora. 
 
Al mateix temps l’Ajuntament de Consell disposarà d’un document, amb la solució  
proposta pel tècnics del Consell de Mallorca degudament valorada, per poder 
demanar, si s’estima oportú, les ajudes econòmiques del Consell mitjançant el POS. 
També serà objecte d’aquest projecte el descriure de forma tècnica, les 
característiques que hauran de tenir aquestes instal·lacions perquè es puguin 
construir de forma correcta i segura. 
 
 
3º) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Aquest projecte s’ha dividit en tres parts, per poder-les fer separadament o de forma 
conjunta, que pas a descriure a continuació: 
 
3.1) CARRER SANT PERE 
 
Té una llargària de 200 m, 150 m del carrer Sant Pere i 50 m del carrer Roser, i un 
desnivell aproximat de 5,5 m, per lo tant hi ha una pendent de promig de 2,75 %. 
 
Es procedeix a fer un doble retall de l’asfalt. 
 



Fet el retall s’excavarà per damunt de la canonada de fecals per no trobar escomeses 
que impedeixin col·locar la canonada. 
 
Abans de procedir a la col·locació de la canonada es procedirà a fer un llit amb 
grava del zero damunt del qual s’hi col·locaran 155 m de canonada de PVC de 395 
mm de diàmetre i 45 m de  400 mm de diàmetre. 
 
S’hi connecteran 10 ut d’embornals de dimensions 0,80 x 0,80 x 0,90 fet de formigó i 
acabat amb reixa de fosa dúctil. 
 
A la cantonada del carrer Roser s’hi construirà un embornal corregut de l’amplària 
de tal carrer. A tot lo llarg s’instal·laran 5 unitats de pous d’enregistrament. 
 
Una vegada tapada la sèquia amb materials seleccionats de la pròpia excavació i 
rebliment, es procedirà a asfaltar la sèquia per deixar-la com abans de fer les obres.  
 
 
3.2) CARRER TRINXETERS 
 
Té una llargària de 210 m i un desnivell d’aproximadament 9 metres, per lo tant es 
disposa d’una pendent d’un 4,28 %. 
 
Es procedirà a fer un doble retallament de l’asfalt, fet el retall s’excavarà per damunt 
de la canonada de fecals per no trobar escomeses que impedeixin passar la 
canonada. Abans de procedir a col·locar-les es procedirà a fer un llit amb grava del 
zero damunt de la qual s’hi col·locaran 210 m de canonada de PVC de 315 mm de 
diàmetre. 
 
S’hi connectaran 9 unitats d’embornals de dimensions 0.75x0.5 x 0,90 fet de formigó 
i acabat amb reixa de fosa dúctil. Entre els pous de registre 4 i 5 la canonada serà 
de diàmetre 400mm. El darrer tram es protegirà amb formigó armat. 
 
A tot lo llarg de la canonada es preveu la col·locació de 5 unitats de pous 
d’enregistrament. 
 
Una vegada tapada la sèquia amb materials seleccionats de la pròpia excavació i 
rebliment es procedirà a asfaltar tota la sèquia per deixar-la com abans de fer les 
obres. 
 
4º) CÀLCULS HIDRÀULICS JUSTIFICATIUS DES LES CONCENTRACIONS 
D’AIGUA 
 
La quantia d’aigua que haurà d’evacuar el clavegueram o col·lector que es projecta 
instal·lar vindrà calculada per la fórmula de Mac-Math segons la següent fórmula: 
 

Q = 1,33 x Cm x A x I20t x 5

A

Jm
 

On: 
 
Cm = coeficient d’escorrentia mitja 



A = superfície d’influència mitja de la conca que es consideri 
I20t = pluviometria que es considera 
Jm = pendent de la conca d’influència 
 
Per aquest cas que considerem, i d’acord a les previsions de conca del projecte de 
revisió de la xarxa d’aigües brutes i netes i ampliació voravies a la carretera redactat 
per l’enginyer que subscriu  a data juny de 2008 podem fer les següents 
consideracions: 
 
 
- La conca que engloba els carrers Sant Pere i Trinxeters té una superfície 
d’influència d’aproximadament 8 Ha i una pendent de 4,2 % de promig. 
 
Per lo tant, per 
 
Cm = 0,8 
A = 8 Ha 

I20t = 
horam

lit

2

60
 = 166,66 lit/seg Ha 

 
Jm = 0,042 
 
Substituint aquestes dades resulta 
 

Q = 1,33 x 0,80 x 8 x 166,66 5

8

042,0
 = 1773,26 x 5 0012,0  =  

1773,26 x 0,2605 = 461,93 lit/seg 
 
 
5º) CÀLCULS HIDRÀULICS DEL COL·LECTOR A INSTAL·LAR 
 
Per calcular la capacitat de desguàs d’una instal·lació com aquesta s’acudeix a la 
tabulació de Prandtl (K = 0,40) per conduccions amb entrades (embornals), d’acord 
amb la formula: 
 

Q = xgxJxD
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On: 
 
Q = capdal en lit/seg 
D = diàmetre interior en mm 
V = viscositat cinemàtica en m2/seg 
J  = pèrdua de càrrega en m/km 
K = rugositat mitja en mm 
V = velocitat en m/seg 
 



Per comprovar el diàmetre projectat s’adjunta la taula per diàmetre de 250 mm, 315 
mm, 400 mm i 500 mm. 
 
Se comprova que amb la pendent i la canonada de varis diàmetres té la següent 
capacitat de desguàs: 
  
El carrer Sant Pere de 2,75 % de pendent i amb una canonada de 315 i 400 mm pot 
desguassar 
 
Ø 400   ---------   366,5 lit/seg 
Ø 315   ---------   195,45 lit/seg 
 
El carrer Trinxeters de 4,28 % de pendent i una canonada de 315 mm pot desguassar 
195,45 lit/seg. 
 
Per lo que es confirma el bon dimensionat de les canonades. 
 
 
 
6º) TERMINI  D’EXECUCIÓ I NOMBRE D’OPERARIS 
 
Pels muntants pressupostaris s’estima amb DOS MESOS el temps per a l’execució de 
cada una d’aquestes fases. 
 
Si es fa tot d’una tongada el temps d’execució serà de QUATRE MESOS. 
 
El nombre d’operaris que hi faran feina de forma contínua s’estima amb un nombre 
de QUATRE 
 
 
7º) CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
La classificació de l’empresari, d’acord amb el RD 1098/2001, pel tipus d’obra serà 
Grup E, subgrup 4. 
 
El muntant econòmic del projecte és de 117.886,51€ (cent disset mil vuit-cents 
vuitanta sis euros amb cinquanta-un cèntims) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8º) PRESSUPOST 
 

El pressupost d’EM és de VUITANTA-UN MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN 
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS  (81.871,32 €). 
 
Mentre que el pressupost TOTAL del Projecte és de CENT DISSET MIL VUIT-
CENTS VUITANTA-SIS AMB CINQUANTA –UN CÈNTIMS (117.886,51€). 
(IVA 21%) 
 
 
 
 

 
Palma, juliol de 2009 
 
L’ENGINYER CAP DE SERVEI 
 
 
 
Martí Vila i Jaume 
 
 
PALMA, abril de 2015 
 
L’ENGINYER INDUSTRIAL 
CONSELL DE MALLORCA 
DEPARTAMENT COOPERACIÓ LOCAL 
 
 
 
Montserrat Molins Duran 



 
PLANIFICACIÓ D’OBRA 

 
( per setmanes ) 

 
 

CONCEPTE 1 2 3 4 1 2 3 4 
Doble retallament asfalt XXXX        
Excavació en sèquia         X XXX          
M3 de grava del zero       XX XX      
M de col·locació canonades brutes i netes, impulsió   XX      
Col·locació de canonades        XX XXXX     
Embornals i el seu connexionat         XX XX    
Ompliment de la sèquia amb formigó i revuelto                XX XX         
Material sobrant a abocador              XX XX  
Reposició d’asfalt            XX XX 

 


