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A.- MEMÒRIA  
 

1.- GENERALITATS 
 

 
1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del projecte és donar el suport tècnic per tal de executar els elements 
d’urbanització corresponents a l’àmbit que comprèn els vials dins del sòl urbà del 
PAU 4 Moli del Llorenç del municipi de Maià de Montcal. 
 
L’actuació consisteix en l’enderroc parcial o total dels diferents elements 
d’urbanització, línies elèctriques i altres elements existents dins l’àmbit. 
 
Construcció de la vialitat i altres elements d’acord amb les prescripcions de 
l’ordenació del document del POUM DE Maià de Montcal. 
 
 
2.- EMPLAÇAMENT 
 
Els terrenys objecte del present projecte estan situats al terme municipal de Maià 
de Montcal. 
 
L’àmbit que s’urbanitza té una superfície, segons l’ordenació del PAU 4 del 
POUM i ajustat a la topografia real, de 59.864,16 m², cal considerar a més a més 
els terrenys situats fora de l’àmbit per la construcció de la depuradora ( 1.254,69 
m²) i dels col·lectors de residuals que hi aboquen i els de pluvials que desaigüen 
a la riera (41,15 m²). 
 
L’espai de la depuradora es troba situat al sud de l’àmbit a uns 100 metres 
accedint per un camí existent. 
 
 
3.- PROMOTOR 
 
Promou el present projecte l’Ajuntament de Maià de Montcal, d’acord amb el 
sistema d’actuació que determina el planejament: sistema de Reparcel·lació per 
Cooperació. 
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2.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

1.-  CONDICIONAMENTS GENERALS 
 

1.1.- Característiques físiques i topogràfiques del sector. 
 
El sector té una topografia força planera en el 70 % de l’espai, en la part sud i 
oest limita amb la riera de Bruguers, produint-se un descens brusc des del carrer 
límit de l’àmbit fins el torrent. 
 
S’accedeix en aquests moments a la urbanització per la intersecció amb la 
carretera N-260 situada a l’extrem nord-oest de l’àmbit. 
 
Delimita perimetralment des de l’accés, a oest, tot el sud i l’est amb vial, la 
carretera N-260 limita a nord de l’àmbit. 
 
El vial perimetral té diferents alts i baixos, els carreres paral·lels a la carretera 
són pràcticament plans i els perpendiculars tenen un lleuger pendent de nord a 
sud. 
 
La cota més alta de l’àmbit del projecte és a la part alta a cota relativa 175,81 m. 
 
El punt més baix es al llit de la riera Bruguers a uns 148 m.  
 
Els usos de les finques són de parcel·les edificades o no, i la resta de l’espai és 
bosc. 
 
L’espai on es proposa ubicar la depuradora és utilitzat per fer-hi hort. 
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1.2.- Antecedents urbanístics. Instruments de planejament que el projecte 
desplega 
 
Com s’ha exposat el projecte desenvolupa el document del POUM aprovat 
definitivament el 16 de març de 2011, pendent de validació del Text Refós i de 
publicació,  en el que es defineix el límit de l’àmbit, s’ajusta el traçat, amples de vials, 
delimitació d’espais lliures de l’àmbit, base que s’utilitza per la redacció del projecte 
d’urbanització.  
 
S’adjunta plànol d’ordenació del POUM i plànol de traçat de vialitat que són 
coincidents. 
 
Descripció 

La urbanització de Molí d’en Llorenç, està situada al sud del terme municipal de 
Maià de Montcal, allunyada del nucli urbà i recolzada al sud de la Crta. C-260; 
concretament entre els punts quilomètrics 3 i 4, des d’ on s’hi accedeix 
directament pels dos extrems de la urbanització. Un accés des de la zona de 
sòl urbà que limita amb el parc esportiu privat, i l’altre accés es troba a l’extrem 
est de la urbanització  
 
 La urbanització es troba en un entorn boscós ocupat bàsicament per alzines 
pròpies de la zona. Cal destacar l’existència, a la banda est, d’un rierol 
anomenat de la Font Pudosa en la zona qualificada de Parc Urbà, al costat de 
l’equipament esportiu privat. 
 
A continuació s’adjunta les determinacions del POUM per l’àmbit del Molí del 
Llorenç : 
 
PAU 04.  
POLIGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 4 
 
a.- Definició, àmbit i superfície 
 
Correspon a l’àmbit del Molí d’en Llorenç amb major grau de consolidació, 
pendent de re-urbanitzar. A aquest àmbit li és d’aplicació la Llei 3/2009, de 10 
de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
 
El sòl es troba totalment parcel·lat, amb algunes edificacions existents. 
Pràcticament la totalitat dels terrenys van ser adquirits per diferents propietaris 
en els anys 70-80. 
 
L’àmbit global té una superfície de 159.864,16 m2 
 
b.- Objectius 
 
L’objectiu de la delimitació d’aquest àmbit és la d’executar la renovació dels 
serveis existents, i la de completar els que manquen. 
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c.- Condicions d'ordenació, edificació i ús 
 
L’ordenació és la que es defineix en la documentació gràfica. 
 
 
Paràmetres bàsics del PAU 4 
 
 
N Habitatges màxims 179
 
Índex Edificabilitat bruta : 0,22 m² sostre / m² sòl
 
 
En relació al compliment de diferents aspectes ambientals, caldrà tenir en 
compte el següent : 
 
Zones de sensibilitat acústica: 
Les propostes d’ordenació hauran d’adaptar el mapa als nous creixements 
previstos, tot tenint en compte les zones de sensibilitat acústica definides en el 
mapa de capacitat acústica municipal i les normes per a les noves 
construccions en zones de soroll (art. 9.7 Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica). 
 
En qualsevol cas, les noves construccions en aquest sector hauran de realitzar-
se de manera que les dependències sensibles al soroll (dormitoris, sales 
d’estar, menjadors o altres dependències assimilables) es compleixin els 
objectius de qualitat establerts en el mapa de capacitat acústica. 
 
Ordenació ambiental de l’enllumenat: 
Les propostes d’ordenació han de tenir en compte el Decret 82/2005, de 3 de 
maig, pel qual s’aprova el desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, 
d’acord amb les propostes de zonificació del Mapa de protecció envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya, tenint en consideració que el sector es 
considera com a zona de protecció baixa (E3). 
 
d.- Aprofitament urbanístic i reserves per sistemes 
 
Superfície d’aprofitament: 85.234,98 m2 53,32%

Parcel·la mitjana edificació lliure · Clau 
6b1

85.234,98 m2 53,32%

 
Les cessions per a espais lliures i equipaments públics son les definides a la 
documentació gràfica i corresponen a les següents superfícies : 
 
Superfície de sistemes: 74.629,18 m2 46,68%

Sistema viari 28.618,41 m2 17,90%
Sistema serveis tècnics 936,00 m2  0,59%

Sistema espais lliures 45.074,77 m2 28,20%
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En el conjunt en l’àmbit es preveu una superfície de sistemes d’espais lliures de 
45.074,77 m², que suposa un 28,20 % del total de l’àmbit. Superfície aquesta 
superior a la suma dels estàndards mínims de cessió de sistemes per a l’àmbit. 
 
Atès que en les NNSS ja venia qualificat aquest  espai com a zona verda i 
tenint en compte que l’àmbit es troba completament parcel·lat, es considera el 
manteniment de l’espai de sistema com a espai lliure.  
 
Correspon cedir els percentatges d'aprofitament urbanístic que assenyala 
l’article 43 del DL TRLUC 1/2010, essent el 10% de l'aprofitament urbanístic del 
sector, que podrà, d’acord amb la Llei 3/2009, ser destinat a l’execució d’obres 
d’urbanització en el sector. 
 
e.- Reserves de sòl per la construcció d’habitatges de protecció pública 
 
Atès que es tracta d’una urbanització inclosa en les determinacions de la Llei 
3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, l’art. 6 regula els estàndards urbanístics i les reserves per a 
habitatges de protecció pública. 
 
En aquest cas, el planejament no preveu cap increment de sostre ni de densitat 
per la qual cosa tampoc es considera reserva per la construcció d’habitatges de 
protecció pública.  
 
f.- Condicions de gestió i execució 
 
El sistema de gestió és el Sistema de Reparcel·lació, en la modalitat de 
Cooperació. 
 
 
1.3.- Estat Actual. 
 
La situació específica del sector, amb un grau de parcel·lació gairebé total (el 
projecte de reparcel·lació que es redacta simultàniament a aquest document, 
concreta les finques resultants, els espais destinats a sistemes d’Espais Lliures i 
Equipaments així com els de Vials, també un grau d’edificació important. 
 
Els carrers es troben tots oberts, amb la caixa i sub-base realitzada, la base te 
diferents situacions, amb major o menor degradació, en els carrers plans es 
troba relativament en bones condicions i els de pendent es troba força 
degradada. 
 
Hi ha una xarxa de sanejament sobre la que s’ha realitzat un anàlisi detallat, amb 
una filmació de l’estat de la canonada, en la que s’observa diferents patologies, 
trencaments, arrels a l’interior, manca d’estanqueïtat, aixafament,..., fet que fa 
inviable el seu aprofitament.  
 
No hi ha xarxa d’aigua, algunes parcel·les s’alimenten de pous. 
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La xarxa de subministre elèctric es composa de una estació transformadora que 
s’alimenta d’una línia de MT que creua l’àmbit des de l’altre costat de la 
carretera, i un conjunt de línies aèries de BT. Aquestes línies són insuficients per 
alimentar les parcel·les de l’àmbit. 
 
La xarxa de telefonia es composa d’un prisma pel que discorre d’oest a est, de 
l’àmbit, fins una cambra, s’alimenta alguna parcel·la de forma aèria i molt 
precària. 
 
De la pavimentació es troba executada la vorada en alguns carrers, amb un 
nivell de degradació important i impossible de compatibilitzar amb l’execució dels 
nous serveis. 
 
No hi ha servei de subministre de gas ni cap canonada general on connectar-hi. 
 
A la documentació gràfica s’identifica les parcel·les i la seva situació. 
 
 
1.4.- Serveis Afectats. 
 
El projecte preveu el soterrament de les línies de Mitja Tensió, de Baixa Tensió i 
de telefonia existents.  
L’existència d’aquests elements fa que s’hagin de preveure els desviaments 
provisionals que permetin una correcta execució de la vialitat.  
Els diferents serveis aeris i soterrats existents estan grafiats als plànols I4.1 i 
I4.2. 
 
 
1.5.- Expropiacions i ocupacions temporals. 
 
El projecte de Reparcel·lació preveu el repartiment dels beneficis i les càrregues 
dels diferents propietaris de l’àmbit, sense que s’afecti dins l’àmbit cap finca ni 
element privat. 
 
L’espai de la depuradora que es delimita a la documentació gràfica, exterior a 
l’àmbit i es valora en document annex. 
 
El col·lector d’aigües residuals que baixa del nucli, la xarxa d’aigua en alta que hi 
discorre paral·lela i la línia de MT es projecten pel camí existent. 
 
Caldrà preveure però el creuament de la carretera dels 3 serveis. 
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2.-  DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

2.0.- Descripció de l’ordenació. 
 
L’ordenació proposada pel PAU 4 del POUM de Maià de Montcal que es 
desenvolupa amb aquest document correspon als traçats de vialitat i sistemes 
existents, i que el document ajusta. 
 
La urbanització, com ja s’ha exposat, està formada per un vial perimetral a oest, 
sud i est, que encerclen, l’àmbit de les parcel·les i la vialitat interior, paral·lela i 
ortogonal al vial nord de la urbanització, paral·lel a la N-260 fora d’àmbit. 
A l’oest i sud d’aquest vial es delimita els espais de sistema d’espais lliures i 
equipaments. 
 
A l’interior hi ha un àmbit central d’espais lliures i una altra de passeig ortogonal. 
  
 
2.1.- Condicionament del terreny. 
 
Cartografia i topografia:  Aixecament topogràfic redactat per enginyer topògraf. 
Punts Base d'aixecament: coordenades UTM  
 
En primer lloc es procedirà a l’enderroc de tots els elements d’urbanització 
existents que són necessaris eliminar per la correcta execució de la vialitat. 
 
Es realitzarà el moviment de terres per la formació de sub-base en els punts en 
que no es pot aprofitar com a base de les zahorres de base previstes. 
 
Dels elements de maquinaria pesada i material per reciclar i de la runa, es farà 
recollida selectiva per al seu posterior trasllat a abocadors autoritzats. Es podrà 
aprofitar part de les runes com a base prèvia al moviment de terres però sempre 
amb autorització de la direcció facultativa.  
 
Els moviments de terres es faran amb talussos 1/2  d’acord amb projecte i 
sempre com a mínim respectant l’angle natural del terreny, es respecta la rasant 
del carrer definida. 
 
No es preveu cap moviment de terres dins de les parcel·les resultants. 
 
Les rasants dels carrers venen definides per la realitat i la MP NNSS i detallades 
en els perfils d’aquest projecte. 
 
El moviment de terres per la formació de rases pel pas dels serveis, es realitzarà 
d’acord amb les fondàries, amples i distàncies entre serveis definits a la 
documentació gràfica. 

 
Determinació del CBR, granulometria i límits d'Atterberg de l'esplanada: 
s’inclouran dins del control de qualitat tots les assaigs necessaris pel tal d’establir 
les característiques dels ferms. 
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2.2.- Contenció de terres 
 
No es preveu cap actuació de contenció de terres, únicament per assolir l’ample 
del carrer en algun punt en que aquest discorre en trinxera, caldrà retallar els 
talussos existents. 
 
 
2.3.- Xarxa de clavegueram. 
 
Aigües pluvials: 
 
Esta formada per dues conques, de forma que es recullen mitjançant les 
conduccions de carrer perimetral fins l’abocament a la llera de la riera de 
Bruguers. 
 
Es preveu la construcció d’embornals i la connexió a les parcel·les. 
 
La xarxa s’estructura amb canalitzacions soterrades amb tub de polietilè que 
recullen les aigües dels carrers i de les parcel·les i zones verdes situats per 
sobre del carrer i les condueixen al riu, connexió amb acabat aletes i formigó a la 
base del torrent per evitar degradació en el punt de sortida. 
 
Elements: embornals amb reixes registrables amb tub de polietilè autoportant 
amb junta tòrica de 20 cm de diàmetre nominal i pous de registre prefabricats de 
formigó amb tapa de fosa dúctil. 
 
Atès que la vegetació de l’àmbit té una component important de pins, als efectes 
que en els punts baixos no s’acumuli i taponi la sortida de l’aigua es construiran 
en aquests punts baixos reixes interceptores de 50 cm. d’ample i vorades bústia 
per recollir l’aigua en cas d’acumulació de pinassa. 
 
En document annex es justifica els càlculs de la xarxa i les característiques de la 
mateixa. 
 
Aigües residuals: 
 
Atès que la xarxa es separativa es fa un col·lector únic de 315 mm de diàmetre 
nominal, es connecta a l’espai de la depuradora. 
 
Es connecta des de l’altre costat de la carretera N-260 el col·lector de 400 mm 
de diàmetre i es porta fins la depuradora creuant per l’interior de l’àmbit. Aquest 
col·lector s’utilitza per connectar-hi les canonades de l’àmbit. 
 
Elements: escomeses amb tub de polietilè autoportant amb junta tòrica de 20cm 
de diàmetre nominal i pous de registre prefabricades de formigó amb tapa de 
fosa dúctil. 
 
En document annex es justifica els càlculs de la xarxa i les característiques de la 
mateixa. 
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2.4.-  Xarxes de serveis:  
 
Xarxa d'abastament d’aigua: 
 
El projecte de la xarxa d’aigua i rec s’ha realitzat d’acord amb les instruccions de 
la companyia subministradora. 
 
La xarxa connecta amb les conduccions existents al nucli mitjançant una 
canonada de subministre fins l’àmbit de la urbanització. 
Un cop creuada a la carretera N-260 es realitza una xarxa mallada de 
subministre i alimentació de hidrants d’incendis. 
 
La xarxa funciona per gravetat, el dimensionat de la xarxa ve condicionat pels 
hidrants es per això que el diàmetre de la canonada principalment es de 160 i 
125 mm, no per necessitats de subministra de les parcel·les si no per la xarxa 
d’hidrants. 
 
Al llarg de tots els carrers discorre una canonada com a mínim de 110 mm. 
 
S’instal·la 14 hidrants situats de forma que en cap cas la distància no sigui 
superior a 100m. tal i com especifica la normativa de protecció contra incendis, 
NBE CPI-96.    
 
 
Xarxa de reg: 
 
Es preveu dues connexions de reg per regar els arbres de les zones verdes 
centrals a l’àmbit. 
 
 
Xarxa d'energia elèctrica  
 
La línia existent de Mitja tensió que entra a l’àmbit fins el CT existent, s’elimina. 
 
La nova xarxa connecta amb una doble xarxa de MT des de la conversió que es 
projecta a l’altre costat de la carretera fins el CT existent i el nou projectat al 
centre de l’àmbit 
 
La proposta d’actuació de Mitja Tensió és la que l’estudi de companyia ha 
proposat. 
 
S'instal·la un nou centres de transformació a l’espai central, al costat de la zona 
verda, previst a la MP NNSS. 
 
Tota la xarxa soterrada es realitza amb conductor d’alumini 3x1x240 de 18/30Kv. 
 
Es preveu l’execució de la nova xarxa de B.T. soterrada, així com les connexions 
amb els punts de consum existents. 
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La xarxa serà soterrada amb conductor protegit d’acord amb normativa de la 
companyia de 3x240+1x150 mm2. 
Es preveu la col·locació dels armaris de connexions dobles d’acord amb l’estudi 
de companyia. 
 
Un cop posades en funcionament la nova xarxa i les connexions existents es 
desmuntarà la xarxa existent de MT i BT. 
 
S’ha redactat el projecte d’acord amb les necessitats de la companyia 
subministradora AGRIENERGIA. 
 
 
Xarxa de telecomunicacions: 
 
S’ha projectat la nova xarxa de telefonia d’acord amb instruccions companyia 
subministradora TELEFÓNICA, amb les connexions a la cambra existent a nord-
est de l’àmbit. 

 
Totes les parcel·les tindran el subministre soterrat per a la qual cosa es preveu la 
ubicació de les arquetes tipus M necessàries així com les arquetes tipus H i D 
que es determina en estudi de companyia.  
 
Alhora es preveu la col·locació d’una xarxa independent de la de telefonia, com  
a previsió de xarxa de comunicacions amb 2 tubs de polietilè de 110 mm. 
 
 
Xarxa de gas: 
 
Es preveu la instal·lació de la xarxa de gas soterrada connectada al nou dipòsit a 
construir de forma soterrada en la part oest de l’àmbit, d’acord amb traçat i 
característiques indicades per companyia. 
 
Es projecta les connexions a cada parcel·la dins l’armari prefabricat previst. 
 
 
2.5.- Enllumenat públic. 
 
S’ha projectat la xarxa d’enllumenat de forma que s’alimenta des de connexió al 
costat del nou CT. 
 
Les lluminàries a utilitzar en el nou carrer seran de carcassa de fundició 
d'alumini. Sistema òptic format per reflector hidroconformat i vidre securitzat 
lenticular amb grau d’estanqueïtat del grup òptic Ip66. Làmpades de vapor de 
sodi de 100 w. 

 
La xarxa serà soterrada amb coure. Es calculen les noves xarxes per a que la 
caiguda de tensió màxima no superi el 3%. (veure càlculs en annex) 

 
La xarxa es connectarà al quadre de comandament indicats i estaran preparats 
per a doble nivell. La xarxa complirà el nou reglament de baixa tensió ICT-BT-09. 



 
14 

PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL.  JUNY  2011 

 
Tipus de disposició: lluminàries a una banda de carrer en els carrers de  10m. 
d’ample o menys i a les dues bandes en els carrers de més de 10 m. d’ample. 
Columnes d’acer galvanitzat de 7m. d’alçada. 
 
Nivell mitjà de il·luminació: veure annex. 
 
Uniformitat: veure annex. 
 
Dimensionament elèctric, sectorització: es tracta de una línia amb conductors de 
coure de 4x16mm2, 4x10mm² i 4x6mm² que assegura una caiguda de tensió 
d’acord amb normativa inferior al 3%. 
 
 
2.6.- Vialitat: Afermat i Pavimentació. 

 
Pel Dimensionament del ferm s’han utilitzat les taules de Alabern-Guilemany i pel 
PG3, per un pas de vehicles pesant diaris entre 15 – 50. 

 
El tipus de tràfic segons Alabern-Guilemany es V-3 que amb paviments de tipus 
flexible es corresponent a les següents capes: 

 
Sobre una esplanada com a mínim de tipus E1 amb CBR 5-10 i sols adequats: 
 
Sub-base de amb zahorres naturals de 20 cm (existent), base  amb zahorres 
artificials (existent en part i altre a completar o executar de nou), compactades al 
98% PM, en un gruix promig de 20 cm, rec d’imprimació, paviment asfàltic estes 
en calent tipus S-20 de 8 cm de gruix, rec d’adherència, paviment asfàltic estes 
en calent tipus D-12 de 6 cm de gruix. 

 
Voreres a base de paviment de formigó colorejat i acabat raspallat amb gruix de 
15-18 cm, sobre base compactada al 95% PM. 
 
Vorades de llisa de formigó 8x20, sobre base de formigó H-100. 
 
 
2.7.- Recollida de brossa 
 
Atès que el municipi no disposa de vehicles de recollida soterrada es preveurà 
espais específics per la col·locació de contenidors de recollida selectiva.  
 
 
2.8.- Obres de fàbrica 
 
No es preveu l’execució de cap obra de fàbrica, tret del creuament de la N-260 
pel pas dels serveis de sanejament, MT i aigua. 
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2.9.- Senyalització. 
 
Subministre i col·locació de senyals de tràfic segons indicacions Guàrdia Urbana 
ajuntament. Senyalització horitzontal, passos de vianants i senyalització vertical. 
Separació de carrils de circulació i aparcament en línia discontínua.  
 
Semaforització: no es preveu. 
 
 
2.10.- Jardineria i mobiliari urbà. 
 
Mobiliari Urbà: jocs infantils, bancs, papereres en guals i fonts al llarg dels 
carrers. 
 
 
2.11.- Supressió de Barreres arquitectòniques urbanització. 
 
Construcció de baixadors amb paviment especial per a disminuïts físics. 
 
Tots els itineraris de vianants son adaptats amb una amplada lliure mínima de 
90cm amb canvis de direcció de 150 cm de diàmetre, sense escales ni graons 
aïllats, pendents longitudinals inferiors al 8%, pendent transversal inferior al 2% i 
paviments durs, no lliscants. 
 
 
2.12.- Connexions exteriors. 
 
Com s’ha exposat en cada servei es preveu la connexió exterior a l’àmbit, la línia 
de MT, la xarxa en alta d’aigua i la xarxa de sanejament tant a nord de l’àmbit 
com a sud per la connexió a la depuradora les aigües residuals i al torrent les 
aigües plujanes. 
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2.13.- Expropiacions i ocupacions temporals. 
 
A cada servei s’identifica en detall els treballs externs a realitzar, així com els 
espais d’expropiació i ocupacions temporals. En annex corresponent 
 
2.14.- Normativa aplicable al projecte. 
 
Totes i cada una de les unitats d'obra ressenyades en el projecte d'execució es realitzaran complint el que 
s'especifica en les NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT i altres disposicions que es relacionen a 
continuació. 
 
A més a més de les disposicions anomenades explícitament en els articles del Present Plec,  seran 
d'aplicació les disposicions següents: 
 
Reglament de contractació de les corporacions locals de 9 de gener de 1953, i amb caràcter subsidiari la llei 
198/1963 de 28 de desembre de "Bases de Contratos del Estado y su texto articulado", aprovat per Decret 
923/1965 de 8 d'abril. 
 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixen per la contractació d'aquestes 
obres. 
Plec General de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 
d'abril de 1964. 
 
Introducció per la fabricació i subministra de formigó preparat, aprovada per Ordre de 5 de maig de 1972 
(B.O.E. nº 113 de 11 de maig de 1972). 
 
Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 y 11 de maig 
de 1971, Normes UNE esmentades en els documents contractuals i complementàriament la resta de les 
Normes UNE. Normes NLT del laboratori de Transport i Mecànica del Sòl José Luis Escario. Normes DIN y 
ASTM. 
 
Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de carreteres codi de circulació vigent. 
 
Decret 2/1964 de 4 de febrer i Decret 461/1971 de 11 de març sobre clàusules de revisió de preus. 
 
Ordenances Municipals. 
 
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran  en conte en tot moment les 
condicions més restrictives. 
 

Vialitat 
PG-3/88 Ordre 2/07/1976, “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 

PG-4 Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles 
del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
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Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el 
relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 
28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). Ordre Circular 8/01. 

N 3.1-IC Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE 
núm. 28 de 2/02/2000) 

Accessibilitat 
L20/1991 Llei de promoció de l’Accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

(Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques) (DOGC 
núm. 1526 de 4/12/1991) 

D135/1995 Decret de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

Genèric d’instal·lacions urbanes 

D120/1992 Decret del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 
1606 de 12/06/1992) 

D196/1992 Decret del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis. 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 
Llei 29/1985 de “Aguas” (BOE núm. 189 de 8/08/1985) 
Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el 
abastecimiento y control de calidad de las potables de consumo público”. (BOE 
núm. 226 de 20/09/1990) 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Juli, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 
Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum 
humà. (DOCG de 5/12/1998) 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 
3/10/1974 respectivament) 

NTE-IFA/76 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
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NTE-IFR/74 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

Hidrants d’incendi 
D 241/1994  Decret sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, 
correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

RD2177/1996 Reial decret pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” (BOE núm. 261 de 
29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

RD1942/1993 Reial decret pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

Xarxa de sanejament 
RDL11/1995 Reial Decret Llei de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
O15/09/1986 Ordre “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

Xarxes de distribució de gas canalitzat 
Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs (BOE 7/10/1998) 
D 2913/1973 Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles (BOE núm. 

279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
D 1091/1975 complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 

21/05/1975) 
O 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
O 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos”. (BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” 
que afectan a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
- Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 
21/03/1994) 
- Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 
11/06/1998) 

RD1085/1992 s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del 
petróleo” (BOE núm. 243 de 9/10/92) 

O 29/01/1986 “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo 
en depósito fijo” (BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 
de 10/06/1986) 

Xarxa de distribució elèctrica 

Sector elèctric 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
RD1955/2000 pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica.  (BOE núm. 310 de 27/12/2000) 
D 329/200 de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 

Alta Tensió 
D 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  (BOE núm. 311 de 

27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 



 
19 

PROJECTE URBANITZACIÓ MOLÍ DEL LLORENÇ. MAIÀ DE MONTCAL.  JUNY  2011 

Baixa Tensió 
D 2431/1973 “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51”. (BOE de 18/09/2002) 
Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses 
FECSA, ENHER, HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions 
d’enllaç en el subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió.  (DOGC 
6/07/83) 

Estacions Transformadores 
RD 3275/1982 “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación”  (BOE núm. 288 de 1/12/1982, 
Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

O 6/07/1984 s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” (BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación”. (BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

Enllumenat públic 
NTE-IEE/78 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 

exterior”. 

Xarxa de telecomunicacions 
Especificacions tècniques de les Companyies: 
- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 
- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
- Plec de Condicions de LOCALRET 
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3.- ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTACIÓ 
 
 

3.0.- Fases i Etapes d´ Execució de les Obres. 
 
El present document és un projecte d’urbanització complet. 
 
L’execució de les obres es preveu de forma simultània als efectes de donar 
continuïtat als serveis i infraestructures. 
 
Donades les característiques de l’actuació i d´ acord amb el criteri de 
l’Ajuntament les obres s’executaran amb un termini màxim de 12 mesos. 
 
 
3.1.- Termini d´ Execució. Termini de garantia. 
 
El termini d´ execució i de garantia de les obres vindrà determinat per les bases 
del concurs que es convocarà per a l’adjudicació de les obres que no serà 
superior a 12 mesos. 
 
 
3.2.- Relació de documents que integren el projecte. 
 
DOCUMENTACIÓ ESCRITA 
Memòria i Annexes 
Plec de Condicions i Particulars 
Normativa d’obligat compliment. 
Plec de Condicions Generals 
Plec de Condicions Econòmiques i Administratives. 
Amidament i Pressupost 
  
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
Plànols. 
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3.3.- Resum de Pressupost. 
 
Pressupost Urbanització Complet 
 
 Capítol Descripció Imports
   

1 Treballs previs i enderrocs 77.176,00
2 Moviment de terres 45.613,78
4 Xarxa de sanejament 577.065,80
5 Xarxa pluvials i drenatge 404.814,89
6 Xarxa d’abastament d’aigua 299.321,92
7 Xarxa de Mitja Tensió 79.326,69
8 Xarxa de Baixa Tensió 311.072,67
9 Xarxa d’enllumenat públic 214.021,67

10 Xarxa de telecomunicacions 280.428,81
11 Xarxa de gas 72.044,72
12 Paviments 834.703,92
13 Senyalització 15.230,52
14 Mobiliari urbà 23.305,96
15 Jardineria i reg 32.747,93
16 Seguretat i Salut 68.651,86
  
 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 

MATERIAL 
3.335.526,75

  
6% Benefici Industrial 200.131,61
13% Despeses Generals 433.618,48
  
 TOTAL 3.969.276,84
  
18% IVA 714.469,83
  
 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 4.683.746,67
  
 
El pressupost d'execució per contracta ascendeix a la quantitat de QUATRE  
MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA SIS 
EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS. 
 
 
 
Maià de Montcal, juliol de 2011 
 
Jordi Solé Sans – Xavier Roman Viñas, arquitectes 
 
 
Atesa la durada de l’obra no es preveu revisió de preus. 
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3.4.- Classificació del Contractista 
 
Subgrups Categories 
 
E 1  c 
G 4  c 
I 1  b 
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4.- RESUM DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 




















































































































































































































































