
 

 

SEPARATA AL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: 

 “REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA 
TIPUS DOMO PEL DIPÒSIT 1 D'AIGUA POTABLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ” 

Informació a tenir en compte per a aquesta licitació: 

A. EN REFERÈNCIA A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU: 

El projecte a redactar haurà d’incloure la següent documentació mínima, podent ser ampliada a criteri 
de l’adjudicatari. 

1. Memòria i els Annexes: 

- Càlcul estructural  
- Pla Gestió Residus  
- Estudi Impacte visual 
- Pla de treball 
- Pla de seguretat i salut 
- Estudi geotècnic 
- Pla de control de qualitat amb amidaments i pressupost 
- Pla de conservació i manteniment 

2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
3. Plànols 
4. Pressupost: 

- Amidaments 
- Quadre de Preus 1 
- Quadre de preus 2 
- Pressupost 
- Resum del pressupost 

El projecte constructiu s’haurà de desenvolupar segons les normatives d’aplicació vigents en el moment 
de la redacció del projecte. 

 

B. NECESSITATS A COBRIR PEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA COBERTA TIPUS DOMO 

Tipologia d’estructura: 

• L’estructura requerida és una cúpula geodèsica d’alumini (domo). 

• La coberta no tindrà cap recolzament interior. 

• L’alçada de l’estructura haurà de ser la mínima possible. 

• Resistència a la radiació ultraviolada. 

• Resistència a ambients industrials y salins, principalment clor i ambient marítim. 



 

 

• Obertures d’accés pels treballs de neteja i manteniment del dipòsit amb unes dimensions 

suficients per poder introduir una plataforma elevadora (tisores o girafa per accedir a la part 

interior de la coberta i parets del dipòsit). 

• Una obertura  de boca d’home per accés al dipòsit amb escala a l’entorn de les bombes. 

• Obertura pel manteniment i manipulació de les dues bombes submergibles existents. 

• Dues obertures per inspecció visual de l’interior del dipòsit. 

 

Treballs previs: 

• Retirada de coberta flotant existent i transport a abocador autoritzat. 

• Neteja de l’interior del dipòsit, retirada de fangs i sòlids. 

• Desplaçament de l’enllumenat existent. 

• Retirada d’escales existents i proteccions metàl·liques. 

 

Obres complementaries: 

• Una escala d’accés de PRFV, que compleixin amb la normativa NT408. 

• Recollida d’aigües de la coberta i conducció fins l’exterior. 

• Il·luminació interior del dipòsit 12V led. 

• Acabat de la cúpula amb el logotip de la companyia (20% de la superfície). 

 

 

 

 

 

Normatives a complir: 

- UN-EN 485-1 :2009+A1 : Condiciones técnicas de suministro e inspección de chapas 

- UN-EN 485-2: Características mecánicas (Modulo Elasticidad, límite elástico…….) 

- UN-EN 485-4: Tolerancias dimensionales de los productos laminados en frio. 

- UN-EN 573-3: Designación y composición química de las aleaciones de aluminio. 

- UNE-EN-515 : Designación y definición de los distintos tratamientos de las aleaciones de aluminio 

- EUROCODIGO 1: Acciones en estructuras. 

- EUROCODIGO 9: Diseño de estructuras de aluminio. 
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