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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
1.1 Antecedents 
 
El projecte d’urbanització que es presenta s’ajusta al Pla Parcial del sector Sud SAU 4 Industrial Can 
Coma i permetrà desenvolupar una urbanització industrial per a 7 parcel.les industrials més dues  
destinades a equipaments i dues a serveis tècnics, situada en el terme municipal de Sant Jaume de 
Llierca (Garrotxa). 
 
 
 
1.2 Informació sobre l’estat actual del terreny, topografia i serveis urbanístics existents 
 
Els terrenys objecte d’aquest projecte d’Urbanització del Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma, es 
troben al terme municipal de Sant Jaume de Llierca, situats a l’oest del casc urbà  i al sud de la 
carretera N-260. 
 
El Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma, es troba limitat al sud pel P.I. Pla de Poliger 3 i pel futur 
P.I. TRALSA, al nord per la carretera de serveis de la N-260 que va fins a Sant Jaume de Llierca, a 
l’est per terrenys de conreu que a la vegada limiten amb el casc urbà de Sant Jaume de Llierca, i a 
l’oest amb terrenys de conreu qualificats d’urbanitzable industrial que a la vegada limiten amb el P.I. 
Pla de Poliger 2 
 
Els terrenys on es desenvoluparà el sector objecte del present projecte d’urbanització, tenen una 
explotació principalment agrícola i una explotació ramadera. El sector Nord està format per uns suaus 
pendents descendents oest est, i amb uns pendent considerables a la punxa sud-oest, descendents 
nord sud. Al nord-oest dels terrenys al sud de les edificacions existents, s’hi troba l’inici d’un rec que 
va fins al sud-oest. 
 
L’àmbit d’aquest estudi queda definit als plànols i té una superfície total aproximada de sòl a 
urbanitzar de 135.400,74 m2. 
S’ha redactat un estudi geotècnic per part del CECAM Exp. C03X4370107/03, en el que es basa 
aquest Projecte d’Urbanització. 
 
Respecte a xarxes de serveis existents, cal esmentar: 
 

- Aigua potable: Hi ha una canonada pe. Ø 110 mm que transcorre per nord del polígon 
projectat que prové de la connexió que la companyia gestora del subministrament deixarà a 
peu de polígon, en el punt que es marca a la documentació gràfica. 

- Col.lector aigües residual: Paral.lel a la canonada d’aigua hi transcorre un col.lector que porta 
les aigües residuals del Polígon Industrial Pla de Poliger Sud Sector 2 al Polígon Industrial Pla 
de Poliger Sud Sector 1. 

- Telefonia: Hi ha una línia telefònica soterrada paral.lela a la canonada d’aigua anterior i a la 
canonada de sanejament. Hi ha una altre linia aèria a l‘Oest del Camí de Cogulera. 

- Baixa Tensió: Hi ha una línia de baixa tensió aèria paral.lela al Camí de Cogulera i que arriba 
fins a la Masia, i una altre línia aèria fins a la granja que s’anul.laran.  

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Característiques urbanístiques 
 
Es tracta d'un sòl classificat com a sòl apte per a urbanitzar, desenvolupament industrial a les 
Normes Subsidiàries de Sant Jaume de Llierca.  
 
La superfície total del sector és d’un total de 135.400,74 Ha. 
 
El Projecte d’urbanització recull una superfície de sòl privat de 80.397,84 m2, i de sòl públic 
55.002,90 m2 , repartits de la següent manera:  
 
 

 SUPERFÍCIE (m2) % 
SÒL PÚBLIC   
Espais lliures i de protecció 29.691,21 21,93 
Equipament 9.655,96 7,13 
Serveis tècnics 3.823,51 2,82 
Vialitat 11.832,21 8,74 
TOTAL SÒL PÚBLIC 55.002,89 40,62 
   
SÒL PRIVAT   
Indústria gran 57.140,89 42,20 
Indústria mitjana 23.256,95 17,18 
TOTAL SÒL PRIVAT 80.397,84 59,38 
   
TOTAL ÀMBIT 135.400,73 100,00 

 
 
1.4 Proposta sobre la solució adoptada 
 
1.4.1 Enderrocs i serveis urbanístics afectats  
 
S’enderrocarà la granja existent a l’Est. Es desmuntarà la teulada de fibrociment, s’extrauran les 
sitges, es buidaran les fosses de purins i posteriorment s’enderrocarà la construcció i les tanques. 
Tant el desmuntatge de la teulada de fibrociment com la retirada dels purins s’efectuarà per 
empreses oficialment reconegudes com a gestores de residus. 
Al costat de la masia que es troba al nord, s’enderrocaran uns coberts, quatre, prèviament a la 
retirada de la teulada de fibrociment. 
Com a conseqüència de les obres caldrà trencar el paviment del carrer d’accés a l’actual polígon, per 
a travessar serveis. També quedarà malmès el paviment existent on el projecte preveu eixamplar el 
carrer. Per tant tot l’accés grafiat en el plànol núm. 3 caldrà enderrocar-lo. Com a servei afectat hi ha 
una línia de baixa tensió aèria que dóna servei al Mas situat a l’interior que es converteix en 
subterrània, una línia de baixa tensió que dona servei a la granja que s’anul.larà. 
 
1.4.2 Moviment de terres i geotècnia 
Segons el resultat de l’estudi geotècnic s’han detectat 3 nivells de materials. 
 
Nivell A:   Argiles de color marró relativament fosc i marró clar......  Potència 0,20 a 2,20 
Nivell B:   Argiles amb blocs de basalt............................................. Potència 0,60 a 1,80 
Nivell C: Basalt alterat de colors gris i marró.................................. Potència 0,30 a 1,40 
 
La banda superior del nivell A (els primers 0,20 a 0,40 m.) cal decapar-la en tots els casos. 
Els materials dels nivells A i B corresponent a sols inadequats (IN) i no es poden emprar per a la 
construcció de terraplens, excepte que s’estabilitzin amb calç o ciment. 
Els desmunts es substituiran per sòls adequats. 
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Els desmunts es substituiran per sòls adequats. 
El nivell C es pot considerar un sòl tipus 2 (seleccionat amb CBR > = 10 col.locat a l’obra). 
 
La configuració de l’esplanada serà: 
 

- Situacions de desmunt o d’obra de terra de gruix no superior a 1 m:  terreny natural (IN) + 
100 cm. de sòl adequat. 

- Situació de desmunt en terrenys amb sòls seleccionats: els fons del desmunt ja es podrà 
considerar com a rasant d’esplanada coronat amb sols adequats. 

- Situació d’obres de terra superior a 1 m. Les obres de terra es realitzaran amb sòls adequats 
amb un gruix de 60 cm. 

 
Els talussos considerats en el disseny de la vialitat són: talús terraplè 3H:2V, i 1H:1V en desmunt. 
 
 
1.4.3 Estudi d’inundabilitat 

Tal com es pot observar en el plànol d’emplaçament, la cota situada més avall del polígon és la 
situada a l’extrem sud oest i és de l’ordre de 235 m. i la cota del riu Fluvià és de l’ordre de 211 m. 
Aquest enorme desnivell entre el riu i la urbanització, de 24 m., elimina tota possibilitat d’inundació. 
 
 
1.4.4 Vialitat, afermat i pavimentació 

La vialitat del sector té com a únic eix d’entrada rodat, l’accés al Polígon Industrial Poliger Sud Sector 
1 que connecta amb una rotonda enfonsada. Aquesta rotonda enllaça el Vial de Serveis de la A-26 i 
el Polígon Industrial Poliger Nord. 
L’amplada tipus dels vials depèn del caràcter principal o secundari. 
Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a paviments 
urbans en sectors de nova construcció. Per a la formació de l’esplanada s’ha seguit la vigent ordre 
circular del Ministeri de Foment 10/2002, així com les característiques del terreny segons l’estudi 
geotècnic. 
Els canvis de rasant longitudinals s’enllacen mitjançant acords parabòlics. 
 
Sistema viari 
 
Carrer continuació c/ accés  
Amplada total: 15,7 m.  
Vorera Est: 3,2 m.   
Vorera Oest: 2,5 m. 
Calçada 10 m. (2 carrils de 3,5 m. + aparcament de 3 m.) 
 
Carrer BCD 
Amplada total: 15 m.  
Vorera Nord: 2,5 m.   
Vorera Sud: 2,5 m. 
Calçada 10 m. (2 carrils de 3,5 m. + aparcament de 3 m.) 
 
Carrer EB’ 
Amplada total: 30 m.  
Vorera Est: 2,5 m. 
Vorera Oest: 2,5 m. 
Calçada 20 m.  
 

Carrer FE 
Amplada total: 15 m.  
Vorera Nord: 2,5 m. 
Vorera Sud: 2,5 m. 
Calçada 10 m. (2 carrils de 3,5 m. + aparcament de 3 m.) 
 
Camí de Cogulera  
Amplada total promig: 5 m.  
Cuneta: 1 m.   
Calçada promig: 4 m.  
 
Els paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals de ferms per a nous 
sectors urbans. Per a la formació de l’esplanada s’ha seguit l’ordre circular del  Ministerio de 
Fomento 10/2002 així com les característiques del terreny segons l’estudi geotècnic redactat per 
CECAM. Exp. C03X4370  107/03. 
 
 
1.4.5 Xarxes de serveis 

1.4.5.1.- Clavegueram 
La xarxa projectada és separativa. 
La xarxa d’aigües residuals per gravetat és de polietilè de doble capa i té dos diàmetres, DN 400 
mm. i DN 315 mm. Es preveu connectar-la a la xarxa d’alta del polígon: el carrer F-E i E-B mitjançant 
un grup de bombeig i la resta de carrers per gravetat.  
La xarxa d’aigües residuals disposa de 4 embornals connectats a les dues capçaleres. També inclou 
pous de formigó i totes les escomeses, una per parcel·la amb canonada de polietilè doble capa. 
S’està estudiant un projecte independent, per conduir les aigües residuals per l’exterior de la zona 
urbana residencial de Sant Jaume de Llierca, segons prescripcions tècniques de l’Ajuntament. 
La xarxa d’aigües pluvials s’ha dimensionat per un període de retorn de 10 anys. Per calcular i 
dimensionar la xarxa de sanejament d’aigües pluvials s’ha agafat la pluviometria indicada en el 
document del Ministeri de Foment: “Màximes lluvias diarias en la España peninsular”. 
La xarxa d’aigües pluvials es realitzarà amb canonades de formigó astm. classe III, DN 1000, DN 
800 i de polietilè de doble capa, els de DN 400, DN 500, DN 800 mm. 
La xarxa està preparada per a recollir el polígon TRALSA de 2,77 Ha. 
La xarxa de pluvials abocarà l’aigua al rec existent en la zona sud-oest que va a parar al riu Fluvià. 
Abans de desembocar l’aigua es farà una bassa de laminació i es tractarà l’aigua per tal d’eliminar 
greixos i altres elements que no es poden abocar directament al riu.  
Per tal de no sobrecarregar la capacitat de la riera, es projectarà a la sortida de la bassa de 
laminació un sistema de limitació del cabal de sortida de l’aigua, de manera que mai es pugui 
sobrepassar el cabal màxim permès per la riera. 
 
La xarxa disposarà de pous de registre de diferents diàmetres, embornals i d’escomeses a totes les 
parcel·les. 
 
1.4.5.2.- Aigua potable 
La xarxa d’aigua potable es connectarà de manera provisional a la xarxa d’aigua existent; 
concretament a la canonada de PE-110 que prové de la connexió que la companyia gestora del 
subministrament deixarà a peu de polígon, en el punt que es marca a la documentació gràfica. 
Posteriorment es connectarà la xarxa d’aigua al futur dipòsit i potabilitzadora que es preveu implantar 
en aquest mateix polígon, segons l’ “Informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública” redactat 
per Sigma. A l’annex de la memòria s’adjunta aquest informe. 
La xarxa és unitària per a l’ aigua potable i la xarxa d’ incendis, les canonades seran de polietilè PE-
100 de 10 bar de pressió de diàmetre de 110-140-160 mm. segons el tram. 
Es grafia una escomesa per parcel.la de Ø 1” per l’aigua de serveis generals (no pressupostada). No 
es preveuran les escomeses d’incendis. 
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Les xarxes de tensió mitjana i baixa tensió, han estat projectades segons el Reglament Elèctric de 
BT. 
Totes les parcel.les tindran subministrament elèctric en baixa tensió. 
Les estacions transformadores (CT) que figura en el projecte, seran prefabricades aèries. 
 
1.4.5.4.- Enllumenat públic 
Es preveu la instal·lació d’un quadre general de comandament per a l’enllumenat públic, que anirà 
situat al costat de l’accés al polígon. D’aquest quadre en sortiran dues línies independents que 
alimentaran els punts de llum de 150 w. VSAP, i una ampliació del quadre existent formada per una 
línia més per alimentar els punts de llum del carrer a la zona sud del sector. 
La intensitat mitjana projectada és de 11 lux. 
La secció dels conductes ve reflexada en el plànol esquema i està entre 3x6+1x6 i 3x16+1x16. 
La il·luminació és tota unilateral i amb una alçada de 9 m i 6 m. 
 
En el camí de Cogulera també es farà una il·luminació, en aquest cas amb columnes de 12 metres. A 
cada columna hi haurà una lluminària a 12 ml. d’alçada i 100W en que s’il·luminarà la zona verda. 
Una altra lluminària a 8 ml. d’alçada i 70W il·luminarà el camí.  Totes les lluminàries seran de doble 
nivell per estalviar energia. 
Per tal de contribuir a l’estalvi energètic s’instal·larà un equip reductor de fluxe. 
 
1.4.5.5.-Telecomunicacions 
La xarxa de telecomunicacions ha estat projectada d’acord amb les directrius i l’assessorament de 
Localret, SA. 
Per totes les voreres de la urbanització s’hi col·locarà una xarxa de telecomunicació a fi de poder 
donar aquest servei a totes les parcel.les. Es tracta de conductes amb dos o més tubs envoltats de 
formigó, així com arquetes. Es disposaran les arquetes a peu de façana de parcel·la 
 
 
 
1.5 Obres de fàbrica i obres de drenatge 
 
Caldrà construir una embocadura a l’abocament de les aigües pluvials al rec. 
 
 
 
1.6 Enjardinament i reg viari 
 
1.6.1 Enjardinament 
El projecte preveu quatre zones ajardinades: 
 

1. Zona longitudinal situada al Nord Oest 
2. Zona longitudinal situada al Nord Est 
3. Zona longitudinal situada a l’Oest 
4. Zona situada a l’ extrem Sud 

 
La Zona 1 manté l’edificació de la masia existent i està sembrada majoritàriament amb gespa i hi 
transcorre pel mig un carril bici - camí de 2,5 - 3 m. d’amplada amb material tot ú calcari. 
La zona 2 té les mateixes característiques que l’anterior, també s’ hi disposa un carril bici – camí de 
2.5-3 mt d’ amplada. 
La zona 3 que està formada per una zona atalussada a la part Sud estarà només sembrada amb 
gramínies silvestres i llinda per l’Oest amb el camí de Cogulera. 
La zona 4 està en una zona també atalussada amb pendent a l’ extrem Sud que estarà sembrada 
amb gramínies silvestres. 
 

La plantació d’arbres estarà formada per quercus ilex (alzina típica de la Garrotxa) i quercus robur 
(roure) i ulmus resista sapporo (om). 
 
La distribució dels arbres ve grafiada en el plànol corresponent. 
 
Cal esmentar que al carrer d’accés al polígon s’hi construirà un talús estabilitzat amb tapissants o 
gramínies. 
El projecte inclou el manteniment de la jardineria durant 1 any. Inclou desherbats, segues, adobats, 
tractament fitosanitari, reposicions i control del sistema de reg. 
 
 
1.6.2 Reg 
Els arbres, situats a les zones verdes, anirant  regats amb reg automàtic per goteig. S’instal·laran 
canonades de diferents diàmetres de polietilè Ø 50, Ø40 i Ø 32 de 10 atm. 
També s’instal·laran boques de reg. 
 
 
 
1.7 Espais lliures públics 
En aquest polígon hi tenim 4 espais lliures públics: 
 
Dos situats al Nord de les parcel.les al vial de serveis de la A-26, un tercer situat paral·lel al Camí de 
Cogulera i un últim situat a l’ extrem Sud del pol·lígon. 
 
 
 
1.8 Connexions exteriors i desplaçaments de serveis existents 
 
El camí de Cogulera passa per l’extrem Oest del polígon i connecta la zona de Cogulera frontera amb 
Santa Pau i Sant Joan les Fonts amb el vial de serveis paral.lel a la A-26. 
 
També hi ha una línia elèctrica que alimenta la masia que no s’enderroca que transcorre paral·lela al 
camí de Cogulera i arriba fins a la masia. 
 
Una canalització general de telefonia transcorre pel costat Nord, soterrada i entre al polígon per 
damunt del carrer d’accés. Sensiblement paral·leles a aquesta canalització hi ha la canonada d’aigua 
provinent del Gomarell i la canonada d’aigües pluvials provinents del Polígon Industrial Sud 1 
(Llongarriu). 
 
La situació aproximada d’aquestes canonades ve reflexada en els plànols núm. 04, Planta 
Topogràfica. 
 
Es preveu eliminar la línia de BT que alimenta la masia. 
 
 
 
1.9       Ocupacions temporals 
En el plànol núm. 5 (1 de 1) venen reflectits els drets de pas i les ocupacions  temporals previstes. 
 
1.10 Normativa vigent aplicable al projecte 
La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 
prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 
relacionen a continuació: 
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• “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones” (MOPU) 

 
• “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990) 
 
• “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. de 

Barcelona y otros municipios) 
 
 
1.11 Termini d’execució de les obres 
Les obres d’ urbanització es distribuiran en diferents fases d’ execució, s’ en preveuen tres 
principalment: 

FASE 1 consta dels treballs de: 
Dotació dels serveis de sanejament d’ aigües pluvials a la parcel·la INDUSTRIA 
GRAN fins a la bassa de laminació situada a l’ espai lliure sud-oest. 
Configuració de la bassa de laminació. 
Configuració, sense acabats ni serveis, del carrer que dóna accés a l’ estació de 
bombeig. 
Dotació dels serveis de recollida d’aigües residuals a la parcel·la INDUSTRIA 
GRAN i construcció de l’ estació de bombeig i xarxa fins al punt de desguàs. 
Dotació dels serveis de corrent elèctrica, aigua potable i d’ incendis i xarxa de 
telecomunicacions a la parcel·la INDUSTRIA GRAN. 
Acabat de l’ accés per la part sud a la parcel·la INDUSTRIA GRAN. 

El termini d’ aquesta fase serà el mínim necessari per tal de posar en marxa l’ activitat 
en la parcel·la INDUSTRIA GRAN.  

FASE 2 consta dels treballs de: 
Consolidació i acabats de la zona perimetral de la parcel·la INDUSTRIA GRAN 
amb els serveis que corresponen a tota la zona. 

El termini d’ aquesta fase s’ estableix en 10 anys que es podran modificar si hi ha una 
necessitat específica de dotació de serveis a una parcel·la de les restants. 

FASE 3 consta dels treballs de: 
Consolidació i acabats de la resta de la urbanització amb els serveis que 
corresponen a tota la zona. 

El termini d’ aquesta fase s’ estableix en 15 anys que es podran modificar si hi ha una 
necessitat específica de dotació de serveis a una parcel·la de les restants. 

La valoració de cada una de les fases correspondrà a l’ import dels treballs que s’ executin i 
es valorarà en el moment d ‘ iniciar l’ execució dels treballs. 

 
En tots els casos dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i 
els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
 
 
1.12 Classificació del contractista 
Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 
 
grup A subgrup 2 categoria c 
grup G subgrup 4 categoria d 
grup E                 subgrup 1                   categoria d 
 
1.13 Fórmula de revisió de preus 
D’ acord amb el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i donat que el termini 
d’execució de les obres d’ urbanització és de dotze mesos, els preus no tindran dret a revisió. 
 
 

1.14 Seguretat i Salut 
El projecte incorpora a l’annex 2.14 l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució 
de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les 
mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter 
general i particular. 
 
 
1.15 Pressupost 
Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos 
anuals de mà d’obra, materials i maquinària usuals a la zona. 
 
Aplicant aquests preus als amidaments s’obté un Pressupost d’Execució Material de 1.875.784,48 € 
(un milió vuit-cents setanta-cinc mil set-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims) 
 
Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 
financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici 
industrial, així com l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució de les obres d’ 
Urbanització per Contracta de 2.700.942,07 € (dos milions set-cents mil nou-cents quaranta-dos 
euros amb set cèntims). 
 
 
1.16 Pressupost Global d’ Urbanització 
El Pressupost Global d’ Urbanització incloent les obres exteriors i participacions en obres 
corresponents al sector és de 3.022.641,48 € + 634.754,71 € (21% IVA), que fa un total de 
3.657.396,19 (tres milions sis-cents cinquanta-set mil tres-cents noranta-sis euros amb dinou 
cèntims) 
 
 
1.17 Documents que integren el projecte 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
  Document   I.  Memòria i Annexes 
  Document   II.  Plànols 
  Document   III. Plec de prescripcions 
  Document   IV. Pressupost 

            
                   
 

   Sant Jaume de Llierca, abril de  2013 
                                                                         L’Arquitecte      

 
 
 
 
 
 

                                                                          ANNA FONT VIÑALS 
                                                                                                       NUA arquitectura SL    
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2.1  Annex d’adaptació al planejament 
 

N.N.S.S. Sant Jaume de Llierca 

SAU4. Industrial Can Coma 

 

Objectius 
 
Completar el polígon industrial, emplaçant l’equipament a l’est del sector. 
 
Caldrà preveure una franja de terrenys de protecció vegetal paral·lela a la carretera C-66 (Antiga C-
150 o N-260) de Girona a Ripoll, de 50 metres  d’amplada, urbanitzada i arbrada, per garantir la 
protecció de visuals i minimitzar l’impacte paisatgístic. 
 
Àmbit 

 
135.400,74 m2 
 
Superfícies 

 
Desenvolupament industria gran     42,20% (mínim 40%) 
Desenvolupament industria mitjana     17,18% (màxim 20%) 
TOTAL SÒL PRIVAT       59,38% (màxim 60%) 
 
Vialitat           8,74% 
Zona verda i verd de protecció     21,93% 
Equipaments              7,13% 
Serveis tècnics         2,82% 
TOTAL SÒL PÚBLIC       40,62% (mínim 40%) 
 
 

Edificabilitat bruta 

0,6 m2/m2 

 

 

Condicions de gestió 

Reparcel·lació per cooperació. 
 
 

Ordenació 

L’ordenació grafiada en els plànols de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, podrà ser 
ajustada en la posterior redacció del Pla Parcial si, fruit d’un estudi més acurat propi de l’elaboració 
d’aquest document, apareguin nous paràmetres que així ho aconsellin. 
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2.3 Annex d’inundabilitat 
 
El conjunt de la urbanització del sector Sud Sau4 Industrial Can Coma és proper, en tot el seu a 
l’extrem sud oest al riu Fluvià. 
No és menys cert, que hi ha un enorme desnivell entre el riu i la urbanització que ens elimina tota 
possibilitat d’inundació. 
En concret, ens estem referint a un desnivell de: 235-211 = 24 m. 
Per tant, podem descartar qualsevol risc d’inundabilitat, amb el què no serà necessari prendre cap 
tipus de mesura preventiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INUNDABILITAT SECTOR SUD SAU 4  
INDUSTRIAL CAN COMA 
SANT JAUME DE LLIERCA 
 
En el plànol que s’ adjunta s’ ha grafiat l’ escorrentia de les aigües pluvials: 
 
 L’ autovia desaigua per un reg situat a l’ oest del sector Industrial nord 
 
La carretera de serveis que segueix paral·lela a l’ autovia té un pendent 
descendent cap a la rotonda en tots dos sentits. La rotonda desaigua a través 
d’ una canalització que condueix les aigües fins a un col·lector al nord-est del 
sector i que les fa arribar al Riu Llierca. 
 
Amb tot això l’ aportació d’ aigües pluvials de la A-26 i de la carretera N-260 
de servei paral·lela, és nul·la. 
 
Tos els regs que discorren actualment dintre de l’ àmbit del sector, només 
recullen les aigües pròpies del sector. Una vegada construïts els carrers, 
delimitats els solars i conduïdes totes les aigües a través de les escomeses 
les recull la xarxa de sanejament de pluvials. 
 
La totalitat de les aigües del sector i una part de les aigües que aporta a la 
xarxa el polígon adjacent en el punt E del plànol, són abocades en el reg que 
discorre per l’ espai lliure a la zona sud-oest del sector fins a un punt en que 
la rasant està a la cota 212, molt per sota de les rasants dels carrers del 
polígon que oscil·len entre la 225 i la 219. 
 
En base a aquestes consideracions es pot afirmar que aquest Polígon 
Industrial Sector Sud SAU 4 Can Coma, no resultarà inundat per les aigües 
provinents de l’ autovia, ni de la carretera N-260, ni per les aigües que es 
recullen en el mateix àmbit del sector. 
 
 
  L’ Arquitecte redactor      
 
 
 
 
  Anna Font Viñals 
  Nua Arquitectura S.L.P. 
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2.4 Annex de traçat  
 
Traçat en planta  
 
Per al càlcul d’alineacions s’ha partit de les definides en el planejament aprovat que regula 
l’actuació. 
S’ha buscat un correcte encaix amb els eixos existents o que hi poden haver en un futur a les 
zones adjacents al sector. 
El traçat en planta consisteix en una successió de rectes i corbes de radis força elevats, sense 
enllaçar-los en cap cas per clotoides. 
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Traçat en alçat  
 
Per realitzar els càlculs de rasant s’ha seguint la “Instrucción de Carreteras” del Ministeri de 
Foment, Norma 3.1-IC. 
 
S’ha escollit per a tots els acords de la urbanització una velocitat específica de Ve = 30 km/h. Es 
defineix velocitat específica com aquella velocitat que podem mantenir al llarg d’un element de 
traçat concret amb seguretat i comoditat. És raonable l’ús d’aquesta velocitat tan baixa, doncs 
estem en uns vials de caire urbà. 
 
Per al càlcul dels acords parabòlics s’han que complir dues de condicions: 
 
S’usarà un paràmetre Kv de l’acord mínim que garanteixi el poder disposar d’una distancia de 
visibilitat adequada. Aquesta distància la precisem per raons de parada, avançament o creuament, 
i bé definida per mitjà d’unes fórmules a la Instrucció. 
 
S’usarà un paràmetre Kv de l’acord mínim per raons d’estètica. Perquè l’acord sigui 
adequadament perceptible és necessari que tingui una llargada mínima corresponent a un temps 
de recorregut mínim. En aquest cas s’estableix que: 
 

Kv  ≥  Ve / θ 
 
Per poder calcular els acords verticals, els elements són: 
 
Kv = paràmetre de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola en m. 
T = longitud de la tangent de la paràbola en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
θ = valor absolut de la diferencia algebraica d’inclinacions en tant per ú. 
 
Les formules són: 
 
La parábola té la forma y= a. x²; 
 
Com a paràmetre de la paràbola, utilitzem el valor K v  que equival al radi de corbatura en el vértex: 

 
L= R. θ;     L= K v . θ 

 
Per  tant resulta: 
 

;
..2.2 θ

θθ
vKL

a ==      ;
.2

1

vK
a =      

vK
xy
.2

2=  

 

;
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.

8
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8

.
2θvKd =  

 

;
2

.

2
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2
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S’han calculat els tres acords que venen reflexats en els plànols de perfils longitudinals. 
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2.4.1 Annex de pavimentació  
 
 
D’acord amb l’estudi geotècnic que s’adjunta com a annex s’han realitzat 8 cates de profunditat 
que oscil·len entre 1,50 m i 2,50 m. 
En aquest terreny s’hi ha trobat els nivells de materials següents  
 
 
Denominació  Composició  Cota/ Fondària del límit 

superior de la capa (m) 
Potència  

Nivell A Argiles de colors marró 
relativament fosc i marró clar 

213,24 – 226/0,00 0,20 a 2,20 

Nivell B Argiles amb blocs de basalt 222,60 – 224,25/0,45 a 0,90 0,60 a 1,80 

Nivell C Basalt alterat de colors gris i 
marró 212,44 -223,80/0,25 a 2,20 0,30 a 1,40 

(reconeguda) 

 
 
La banda superior del nivell A (els primers 0,20 a 0,40 m) correspon a un sòl edàfic d’escàs 
desenvolupament que cal decapar en tots els casos. Dels materials d’aquest nivell cal destacar 
que a les cales 1 i 7, a partir de les cotes 225,25 i 224,15 (dels 0,75 i 0,30 m de fondària), 
respectivament, s’han detectat unes argiles de color marró clar relativament plàstiques.  
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Formació de l’esplanada  
 
L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment titulada “Secciones de firme y capas estructurales 
de firmes”, explica que s’estableixen tres categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. 
Aquestes categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 
càrrega Ev2 obtingut amb l’assaig de càrrega amb placa. 
 
Així doncs tenim que: 
 
Esplanada E1: Ev2 ≥ 60 MPa. 
Esplanada E2: Ev2 ≥ 120 MPa. 
Esplanada E3: Ev2 ≥ 300 MPa. 
 
En el nostre cas concret, busquem tenir una esplanada del tipus E1. Per aconseguir-ho, hem 
d’actuar de la següent manera: 
 

- Excavació de tota la terra vegetal, en un gruix variable de 0,20 a 0,40 m segons el carrer. 
- En situacions de desmunt o d’obra de terra de gruix no superior a 1m (considerant entre 

les rasants del terreny sanejat i de l’esplanada) en terrenys amb sòls marginals i 
inadequats (IN) (Cales C1, C7, C8, C9 i C10) s’excavaran 100 m que es reompliran amb 
sòl adequat. 

- En situacions on el fons del desmunt apareix el basalt, es coronarà l’esplanada amb sòls 
adequats (Cales C2, C4 i C5). 

- En el cas d’obres de terra superiors a 1 m aquestes es construiran amb sòl tolerable (O) + 
60 cm de sòl adequat.   

 
Seccions estructurals de ferms  
 
Tipus d’esplanada: E1 
Vehicles pesats diàris: V2 (50 < V 270) 
 
Secció estructural de ferm proposada en calçada Polígon. 
 

- 25 cm. de sub-base de tot-ú natural compactada al 98% PM 
- 20 cm. de base de tot-ú artificial compactada al 98 % PM 
- 9 cm. d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20 
- 6 cm. d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 

 
La  secció proposada és de característiques superiors a una de les opcions V2 - E1 que seria la 
2AB1. 
 
 
Tipus d’esplanada: E1 
Vehicles pesats diàris: V3 (15 < V 50) 
 
Secció estructural de ferm proposat en calçada Camí de Cogulera. 
 

- 20 cm. de sub-base de tot-ú natural compactada al 98% PM 
- 20 cm. de base de tot-ú artificial compactada al 98 % PM 
- 5 cm. d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20 
- 5 cm. d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 

 
La  secció proposada és de característiques superiors a una de les opcions V3 - E1 que seria la 
3AB1. 
 
 

Secció estructural a les voreres 
 

- 15 cm. de base de tot ú artificial compactada al 98 % 
- 15 cm. de formigó H10/P/IIa 
 

La secció proposada és de característiques superiors a una de les opcions V5 – E1 que serà la 5LF1. 
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2.5  ANNEX DE CÀLCULS  
 2.5.1. XARXA D’AIGUA
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2.5.1. Xarxa d’aigua 
 
El subministrament del sector queda garantit amb la connexió de la nova instal·lació a la xarxa 
d’aigua de serveis generals existent. 
Les característiques del conjunt que configuren la xarxa del sector són: 
S’estableixen una única xarxa d’aigua tant pels serveis generals com per la xarxa contra incendis. 
Les conduccions es preveuen de polietilè de 10 atm. de pressió nominal, d’acord amb els criteris 
de la companyia subministradora. 
Els tubs tindran uns diàmetres segons indicacions dels plànols. En els plànols s’indiquen també la 
ubicació dels hidrants i el sistema de reg. 
S’han adoptat vàlvules de comporta amb comandament a mà i s’han col·locat al principi de cada 
tram per aïllar-lo en cas d’avaria. 
S’han previst les juntes, cons de reducció, colzes, tes i brides cegues necessàries per al bon 
funcionament de la xarxa. 
Els hidrants seran soterrats del tipus 100 mm. diàmetre. 
Tots els detalls figuren suficientment especificats als plànols. 
 
 
Determinació dels cabals de càlcul d’aigua potable 
 
Per a la determinació de la dotació s’ha seguit el que prescriu el “Plec de prescripcions tècniques”, 
de l’INCASOL (Institut Català del Sòl), Àrea de Coordinació Tècnica de Sòl – Departament de Sòl 
de Maig del 2011. 
 
CÀLCUL D'ABASTAMENT D'AIGUA ‐ CABAL AIGUA POTABLE      
Municipi: Sant Jaume de Llierca         
Actuació: SAU‐4 Industrial Can Coma       

           
Parcel.la  Concepte  Superfície 

sostre (m2) 
Superfície 
sostre (Ha) 

Cabal     
l/s/Ha 

Dotacio     
l/dia 

Cabal mig 
(l/s) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

Equipament 1  Equipament  1.576,19  0,1576  0,3  4.085  0,047 0,142
Equipament 2  Equipament  1.064,87  0,1065  0,3  2.760  0,032 0,096
Parcel∙la 4  Industria  57.140,89  5,7141  0,3  148.109  1,714 5,143
Privat 1 (parcel∙la 2)  Industria  8.805,00  0,8805  0,3  22.823  0,264 0,792
Privat 2 (parcel∙la 1)  Industria  9.840,00  0,9840  0,3  25.505  0,295 0,886
Privat 3 (parcel∙la 3)  Industria  4.629,66  0,4630  0,3  12.000  0,139 0,417
Equipament 2  Equipament  7.014,90  0,7015  0,3  18.183  0,210 0,631
Serveis Tècnics  Equipament  3.823,51  0,3824  0,3  9.911  0,115 0,344
Espais lliures 1  Zona verda  6.777,55  0,6778  0,1  5.856  0,068 0,203
Espais lliures 2  Zona verda  6.951,22  0,6951  0,1  6.006  0,070 0,209
Zona verda  Zona verda  15.962,44  1,5962  0,1  13.792  0,160 0,479

    123.586,23      269.029  3,114 9,341
10% Pèrdues          26.903  0,311 0,934

           
TOTAL          295.932  3,425 10,275

           
            Cp (50% 

cabal 
punta)

5,138

           
 

CÀLCUL D'ABASTAMENT D'AIGUA ‐ CABAL AIGUA POTABLE    
Municipi: Sant Jaume de Llierca       
Actuació: SAU‐4 Industrial Can Coma     

     
Parcel.la  Concepte  Superfície 

sostre (m2) 
Superfície 
sostre (Ha) 

Cabal     
l/s/Ha 

Dotacio     
l/dia 

Cabal mig 
(l/s) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

Equipament 1  Equipament  1.576,19  0,1576  0,3  4.085 0,047 0,142
Equipament 2  Equipament  1.064,87  0,1065  0,3  2.760 0,032 0,096
Parcel∙la 4  Industria  57.140,89  5,7141  0,3  148.109 1,714 5,143
Privat 1 (parcel∙la 2)  Industria  8.805,00  0,8805  0,3  22.823 0,264 0,792
Privat 2 (parcel∙la 1)  Industria  9.840,00  0,9840  0,3  25.505 0,295 0,886
Privat 3 (parcel∙la 3)  Industria  4.629,66  0,4630  0,3  12.000 0,139 0,417
Equipament 2  Equipament  7.014,90  0,7015  0,3  18.183 0,210 0,631
Serveis Tècnics  Equipament  3.823,51  0,3824  0,3  9.911 0,115 0,344
Espais lliures 1  Zona verda  6.777,55  0,6778  0,1  5.856 0,068 0,203
Espais lliures 2  Zona verda  6.951,22  0,6951  0,1  6.006 0,070 0,209
Zona verda  Zona verda  15.962,44  1,5962  0,1  13.792 0,160 0,479

123.586,23      269.029 3,114 9,341
10% Pèrdues        26.903 0,311 0,934

     
TOTAL        295.932 3,425 10,275

     
      Cp (50% 

cabal 
punta)

5,138

     

 
 
 
Estimació de consums d'aigua potable   

 
 

Actuacions residencials  Cabals   
 

Habitatges  200 l/hab/dia   
Comercials  0,3 l/s/Ha   
Zones Verdes  0,1 l/s/Ha   
Equipaments  0,3 l/s/Ha   

 
Actuacions industrials  Cabals   

 
Parecel∙les industrials  0,3 l/s/Ha   
Zones verdes  0,1 l/s/Ha   
Equipaments  0,3 l/s/Ha   
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Estimació de consums d'aigua contraincendis 

       
       

Consums      Cabals (l/s) 
       

Hidrant tipus 100    16,66 
       

 
 
Característiques del sector   

       
       

Tipus      Superfície (m2) 
       

Habitatges    0,00 
Comerial
s 

    0,00 

Zones Verdes    15.962,44 
Equipaments    8.591,09 
Espais lliures    13.728,77 
Serveis tècnics    #¡REF! 
Industrial      80.415,55 

       
TOTAL      #¡REF! 

       
       

 
 
 
 
CÀLCUL D'ABASTAMENT D'AIGUA ‐ CABAL CONTRAINCENDIS 
Municipi: Sant Jaume de Llierca     
Actuació: SAU‐4 Industrial Can Coma   

       
Hidrant Tipus  Cabal (l/s)  Nº Hidrants totals  Nº Hidrants Simultanis  Cabal Càlcul (l/s) 

       
100  16,666  3  2  33,3 

       
      Ci  33,3 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÀLCUL D'ABASTAMENT D'AIGUA ‐ CABAL TOTAL 
Municipi.   Sant Jaume de Llierca   
Actuació: SAU‐4 Industrial Can Coma   

   
Concepte    Cabal (l/s) 

   
Ci  Cabal amb simultaneïtat incendis    33,332 
Cp  Cabal màxim aigua potable (50% cabal punta)  5,138 
Ct  Ci+Cp    38,470 

   

 
 
 
RESUM INSTAL∙LACIÓ AIGUA POTABLE   

   
Cabal màxim total amb hidrants    38,470 l/s 
Cabal punta diari    10,275 l/s 
Cabal mig diari    3,425 l/s 

   

 
Justificació dipòsit previst informe SIGMA 
 
 
En el “Informe d’estudi d’actuacions a realitzar per dotar  d’aigua al polígon industrial de Politger des de 
les captacions de Sant Jaume de Llierca “a redactat per SIGMA s’indica que es construirà un nou dipòsit 
de 500 m3 al polígon, equipat amb un sistema de cloració i un grup de pressió per injectar l’aigua del 
dipòsit actual a la xarxa del polígon industrial. Segons indicacions de l’informe aquest dipòsit ha de 
garantir el consum del polígon industrial per un període de 1,5 dies. 
 
El cabal d’aigua de consum mig diari resultant en el present projecte indica que es consumirà uns 3,425 
litres/segons o el que és el mateix, 290,30 m3/dia. 
 
L’estació de tractament d’aigua indicat en l’informe garantirà 500 m3/dia, suficient per aquesta zona del 
polígon i el dipòsit de 500 m3/h també garantirà l’aigua per un període de més de 1,5 dies (295,92 m3 
x1,5 = 443,88 m3/h). 
 
Justificació pressions i canonades 
 
Com s’ha comentat, en l’informe de SIGMA indica que s’instal·larà un grup de pressió que subministrarà 
l’aigua potable a la zona; per tant, la pressió de xarxa disponible dependrà de la capacitat del grup de 
bombeig que s’acabarà instal·lant. El grup de bombeig haurà de garantir la pressió mínima suficient en 
els punts de consum, tenint en compte la pèrdua per canonades fins arribar als punts de consum i la 
diferencia d’altura. 
 
Així dons, no tenint la dada de la pressió de xarxa en el futur punt de connexió del grup de bombeig (es 
suposarà que el cabal i pressió serà suficient ja que les bombes s’escolliran perquè així pugui ser) s’ha 
considerat una pressió mínima determinada en el punt de connexió a la xarxa existent.  
Les canonades s’han escollit de manera que la pèrdua de càrrega per metre lineal sigui mínima 
(velocitats de uns 0,5 m/s). de manera que la pèrdua total sigui petita i no s’hagi de sobredimensionar els 
grups de bombeig que s’instal·laran i que a la vegada tampoc produeixin una pèrdua de càrrega 
important que pugui fer que l’aigua no arribi amb prou pressió als punts de consum, tenint en compte 
una pressió inicial que ja s’ha considerat més baixa del que sol ser habitual (s’ha agafat un valor de 
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referència de 3 Kg/cm2).  Els diàmetres de les canonades també s’han calculat perquè puguin 
suportar el cabal punta de la utilització de dos hidrants en cas d’incendis i que la pressió 
disponible en el punt de l’hidrant sigui de 10 m.c.a. A continuació s’adjunten del cabal de cada 
zona i càlcul de canonades. 
 
Càlcul consums zones 
 
 
CÀLCUL D'ABASTAMENT D'AIGUA ‐ CABAL AIGUA POTABLE ‐ ZONA CARRER B‐C‐D 
Municipi: Sant Jaume de Llierca         
Actuació: SAU‐4 Industrial Can Coma       

           
Parcel.la  Concepte  Superfície 

sostre (m2) 
Superfície 
sostre (Ha) 

Cabal     
l/s/Ha 

Dotacio     
l/dia 

Cabal mig 
(l/s) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

50% Parcel∙la 4  Industria  28.570,45  2,8570  0,3  74.055  0,857 2,571
Privat 1 (parcel∙la 2)  Industria  8.805,00  0,8805  0,3  22.823  0,264 0,792
Privat 2 (parcel∙la 1)  Industria  9.840,00  0,9840  0,3  25.505  0,295 0,886
Privat 3 (parcel∙la 3)  Industria  4.629,66  0,4630  0,3  12.000  0,139 0,417
Equipament 2  Equipament  7.014,90  0,7015  0,3  18.183  0,210 0,631
Espais lliures 1  Zona verda  6.777,55  0,6778  0,1  5.856  0,068 0,203
Espais lliures 2  Zona verda  6.951,22  0,6951  0,1  6.006  0,070 0,209
Zona verda  Zona verda  15.962,44  1,5962  0,1  13.792  0,160 0,479

    88.551,22      178.218  2,063 6,188
10% Pèrdues          17.822  0,206 0,619

           
TOTAL          196.040  2,269 6,807

           
            Cp (50% 

cabal 
punta)

3,403

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÀLCUL D'ABASTAMENT D'AIGUA ‐ CABAL AIGUA POTABLE ‐ ZONA CARRER F‐E 
Municipi: Sant Jaume de Llierca       
Actuació: SAU‐4 Industrial Can Coma     

     
Parcel.la  Concepte  Superfície 

sostre (m2) 
Superfície 
sostre (Ha) 

Cabal     
l/s/Ha 

Dotacio     
l/dia 

Cabal mig 
(l/s) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

Equipament 1  Equipament  1.576,19  0,1576  0,3  4.085 0,047 0,142
Equipament 2  Equipament  1.064,87  0,1065  0,3  2.760 0,032 0,096
50% Parcel∙la 4  Industria  28.570,45  2,8570  0,3  74.055 0,857 2,571
Serveis Tècnics   Equipament  3.823,54  0,3824  0,3  9.911 0,115 0,344
Espais lliures 1  Zona verda  6.777,55  0,6778  0,1  5.856 0,068 0,203

41.812,60      96.667 1,119 3,356
10% Pèrdues        9.667 0,112 0,336

     
TOTAL        106.333 1,231 3,692

     
      Cp (50% 

cabal 
punta)

1,846

     

 
 
 Càlcul canonades aigua potable zona carrer B-C-D 
 
 
 
 CÀLCUL     

      
Zona/Tram Cabal D L Lr V J Pi h Pf 
 (l/s) (mm) (m.) (m.) (m/s) (mca) (mca) (m.) (bar) 
          
Escomesa 3,40 130,8 5 6 0,3 0,00 30,0 0 30,0 

        
U0-U1 3,40 90,0 10 12 0,5 0,04 30,0 0 3,0 
U1-U2 3,40 90,0 40 48 0,5 0,18 30,0 0 3,0 
U2-U3 3,40 90,0 155 186 0,5 0,68 29,8 0 2,9 
U3-U4 3,40 90,0 135 162 0,5 0,59 29,1 0 2,9 
U2-U6 3,40 90,0 50 60 0,5 0,22 29,8 0 3,0 
U6-U5 3,40 90,0 156 187 0,5 0,69 29,6 0 2,9 
U5-U4 3,40 90,0 165 198 0,5 0,73 28,9 0 2,8 
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 Càlcul canonades aigua hidrants  zona carrer B-C-D 
 
 
 
 CÀLCUL         

         
Zona/Tram Cabal D L Lr V J Pi h Pf 
 (l/s) (mm) (m.) (m.) (m/s) (mca) (mca) (m.) (bar) 
          
Escomesa 33,33 130,8 5 6 2,5 0,20 30,0 0 29,8 

          
U0-U1 33,33 130,8 10 12 2,5 0,40 29,8 0 2,9 
U1-U2 33,33 130,8 40 48 2,5 1,62 29,4 0 2,8 
U2-U3 16,67 90,0 155 186 2,6 10,99 27,8 0 1,7 
U2-U6 16,67 90,0 50 60 2,6 3,55 27,8 0 2,4 
U6-U5 16,67 90,0 156 187 2,6 11,06 24,2 0 1,3 

          
          
          
          
          
         

 
 
Càlcul canonades aigua potable zona carrer F-E 
 
CÀLCUL         

         
Zona/Tram Cabal D L Lr V J Pi h Pf 
 (l/s) (mm) (m.) (m.) (m/s) (mca) (mca) (m.) (bar) 
          
          

          
U0-U1 1,85 114,6 30 36 0,2 0,01 30,0 0 3,0 
U0'-U2 1,85 90,0 240 288 0,3 0,36 30,0 0 3,0 
U1-U2 1,85 90,0 146 175 0,3 0,22 30,0 0 3,0 

          
          
          
         

 
 

 
 
Càlcul canonades aigua hidrants  zona carrer F-E 
 
CÀLCUL      

      
Zona/Tram Cabal D L Lr V J Pi h Pf 
 (l/s) (mm) (m.) (m.) (m/s) (mca) (mca) (m.) (bar) 
          
         
Punt 
connexionat 1 

        

U0-U1 16,66 114,6 30 36 1,6 0,67 30,0 0 2,9 
U1-U2 16,66 90,0 146 175 2,6 10,35 29,3 0 1,9 

        
Punt 
connexionat 1 

        

        
U0'-U2 16,66 90,0 240 288 2,6 17,01 30,0 0 1,3 

        
        

     
 
 

CÁLCUL

Fórmula de Flamand CONSTANT F:

0'00023 ACER GALVANITZAT
0'00032 CANONADA D'ACER NERGRE
0'00056 CANONADA DE COURE
0'00054 CANONADA DE PVC

Canonada projecte: Polietilè
F projecte: 0,00054

FDLVJ ×××= − 25.175.1

 
 
Com es pot observar als càlculs, la velocitat de l’aigua potable de consum no supera els 0,5 m/s. En cas 
d’incendi la velocitat puja fins als 2,6 m/s però es disposa al punt més desfaborable de l’hidrant de més 
de 10 m.c.a.  
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2.5.1.1.  Xarxa d’aigua contra incendis 
 
HIDRANTS 
 
La pressió d'aigua en aquest sector és suficient per a  garantir que es compleixi que 2 hidrants 
consecutius puguin subministrar un cabal de 1.000 l/min. cada un a una pressió d'1 kg/cm2.  

 
- Cabal 1 hidrant H-100: 1000 litres/minut = 16,67 litres/segon  
- Cabal 2 hidrants H-100: 2000 litres/minut = 33,34 litres/segon  

 
 

CÀLCUL DEL SISTEMA DE FONTANERIA.
REFERÈNP12039
PROJECTE: URBANITZACIÓ SANT JAUME DE LLIERCA 

AIGUA POTABLE HIDRANTS ZONA CARRER B-C-D

 CÀLCUL

Zona/Tram Cabal D L Lr V J Pi h Pf
(l/s) (mm) (m.) (m.) (m/s) (mca) (mca) (m.) (bar)

Escomesa 33,33 130,8 5 6 2,5 0,20 30,0 0 29,8

U0-U1 33,33 130,8 10 12 2,5 0,40 29,8 0 2,9
U1-U2 33,33 130,8 40 48 2,5 1,62 29,4 0 2,8
U2-U3 16,67 90,0 155 186 2,6 10,99 27,8 0 1,7
U2-U6 16,67 90,0 50 60 2,6 3,55 27,8 0 2,4
U6-U5 16,67 90,0 156 187 2,6 11,06 24,2 0 1,3

FDLVJ ×××= − 25.175.1

 
 
 
Si considerem que la pressió de xarxa en aquesta zona és de com a mínim 3 Kg/cm2., i en el supòsit 
que funcionin dos hidrants (els dos hidrants més allunyats entre si); restant la pèrdua màxima 
efectuada per les canonades obtindrem que en el punt de l’hidrant es garantitzarà una pressió 
superior a 10 m.c.a.; complint així amb la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÀLCUL DEL SISTEMA DE FONTANERIA.
REFERÈNCIA: P12039
PROJECTE: URBANITZACIÓ SANT JAUME DE LLIERCA 

AIGUA POTABLE HIDRANTS CARRER F-E I CAMÍ COGULERA

 CÀLCUL

Zona/Tram Cabal D L Lr V J Pi h Pf
(l/s) (mm) (m.) (m.) (m/s) (mca) (mca) (m.) (bar)

Punt connexionat 1
U0-U1 16,66 90,0 130 130 2,6 7,68 30,0 1 2,1
U1-U2 16,66 90,0 112 112 2,6 6,62 21,3 1 1,4

Punt connexionat 2

U0'-U5 16,66 114,6 25 25 1,6 0,47 30,0 0 3,0
U5-U3 16,66 90,0 140 140 2,6 8,27 29,5 1 2,0
U3-U4 16,66 102,2 198 198 2,0 6,39 20,3 3 1,1

Punt connexionat 3

U0''-U6 16,66 102,2 227 227 2,0 7,33 30,0 0 2,3

FDLVJ ×××= − 25.175.1
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2.5  ANNEX DE CÀLCULS  
 2.5.2. XARXA DE CLAVEGUERAM

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=
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 2.5.2.1. AIGÜES PLUVIALS
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2.5.- Annex de càlculs 
 
2.5.2- Xarxa de clavegueram 
 
2.5.2.1- Aigües pluvials 
 
Introducció 
 
Es realitzarà un anàlisi de les dades climatològiques i pluviomètriques que permetran dimensionar els 
col·lectors de pluges del Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma de Sant Jaume de Llierca. 
 
Període de retorn 
 
Per al dimensionat de les canonades s’ha adoptat un període de retorn de 10 anys seguint els criteris 
de l’INCASOL. 
 
Pluviometria 
 
S’ha considerat una ploviumetria en la zona d’actuació segons el document “Máximas lluvias diarias 
en la España Peninsular” del Ministerior de Fomento. Mijançant les fórmules i mirant les taules 
corresponents d’aquest document, dóna que en la zona de Sant Jaume de Llierca la ploviumetria 
serà de 139 mm/dia (114 mm/h per un temps de concentració de 20 minuts). No obstant s’agafaran 
les dades indicades per l’ACA de 144 mm/dia (118 mm/h per un temps de concentració de 20 min.). 
 
DADES DE CÀLCUL

Per el  càlcul  de les  xarxes  de sanejament s'uti litza  el  Mètode Racional.

Q: Cabal (l/s)

Cm: Coeficient d'escorrenteria mitjà.

Ci: Coeficient d'escorrenteria d'una zona.

Si: Superfície d'una zona.

S: Superfície de la Conca (m²)
I: Intensitat de pluja a 10 anys (l/m² h)
Im: Intensitat mitja de pluja (l/m² h)
It: Intensitat de pluja a t anys.
Tc: Temps de concentració. ( 10 i 30 min)
Te: Temps d'escorrenteria.
Tr: Temps de recorregut.
L: Longitud del recorregut (Km).
H: Desnivell del recorregut (m).

Cabal   segons  el  mètode racional Coeficient escorrentería

Càlcul de intensitat de pluja diferent Càlcul temps de concentració
a 10 anys

Calcul  màximes  plujes  diaries Càlcul de la intensitat de la pluja en 1h

Pluja= 9,25 x intensitat de la pluja x temps  de recorregut ^‐0,55

S
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Cm ∑=
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Pel càlcul del cabal s’ha utilitzat la següent fòrmula: 
 
 
 
 
 
On: 
 
Q = cabal en l/s 
Cm = quoeficient d’escorrentia mitjà 
I = intensitat de pluja a 10 anys l/m2 h 
S = superfície (m2) 
 
 
Pel càlcul de la pluviomentria s’han consultat els annexos del document “Máximas lluvias diarias en 
la España Peninsular”, en la zona de Sant Jaume de Llierca: 
 
 

CÀLCUL "MÀXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR"

Calcul màximes plujes diaries i en 1 hora
Període retorn = 10 anys

Màximes pluges diaries Pluja en un temps diferent a 24h.

Xt:Quantil Local (mm/dia)

Yt:Quantil regional (mm/dia) t:duració de l'interval de temps per el qual es preten calcular la instensitat màxima

P: Valor mig de pluja diaria (mm/dia) It:Intensitat mitja máxima per a una duració de t hores

Cv: Coeficient de variació Id: Intensitat mitja diària corresponent a una precipitació màxima en 24 hores amb una recurrencia determinada

I1/Id: Parametre regionalitzat que relaciona la intensitat màx. en una hora amb la intensitat max. Diària (el seu valor

valor oscil∙la entre 8‐11.
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En la següent taula es troba Yt segons Cv i el periode de retorn en anys  
 
 

Es considera un periode de retorn de 10 anys i segons la gràfica 
P= 90 
Cv= 0,45 
Yt=  1,549 

Per tant 
Xt= 139 mm/dia 

A partir d'aques valor i segons J.R. Temez 

temps 1 h 
Id = 144 mm/dia 

I1/Id= 11 

X 66,00 

Per tant la pluja en una hora sera: 

t 20,00 min 
I 118 mm/h 
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Segons la taula, en la zona de Sant Jaume de Llierca hi ha un cabal en una hora de 118 mm/h. 
 
 
Temps d’escorrentia 
 
El temps d’escorrentia defineix la poporció de la component superficial de la precipitació d’intensitat It 
a partir de la qual aquesta s’inicia. 
 
Pel càlcul de l’escorrentia s’ha considerat amb un coeficient = 0,7 en les zones urbanitzades i de 0,3 
en les zones verdes. 
 
CÀLCUL

Càlcul coeficient d'escorrenteria TABLA 1
Mínimo Máximo

Zona Ci Si Zones densament edificades. R=0.9 0,7 0,9
Zones verdes 0,3 Zones amb construccions aïllades.R=0.7 0,5 0,7
Zones urbanitzades 0,7 Zona de Xalets. R=0,5 0,4 0,6

Zona de Xalets. R=0,3 0,3 0,5
Zones liures sense  paviment i terra impermeable. 0,4 0,65
Zones lliures sense paviment i terra poc impermeabl 0,15 0,4
Zones lliures sense paviment i terra permeable. 0,1 0,3
Bosc. 0,1 0,25

S'escull el valor màxim si:
Cm= 0,7

Pendent del terreny es superior al 10 %
La duració de les plujes es molt continua no permeten el
infiltrage de les aïgues al terreny degut a les plujes anteriors.
No existeixi vegetació. Menys d'un 10 %.

Càlcul de intensitat de pluja diferent a 10 anys.
Es considera un coeficent d'escorrenteria de 0,7

Es considera per el càlcul  que el període de retorn es de 10 anys.

I=
t=

8.1
)log8.01( t

IxIt
+

=

 
 
 
Càlcul hidràulic dels col·lectors 
 
S’adjunta a continuació el càlcul hidràulic on es podrà comprovar en cada tram el pendent, el cabal, 
la velocitat i el diàmetre de la caonada en cada cas. 
 
Càlcul bassa de laminació 
 
S’adjunta a continuació el càlcul de la bassa de laminació.
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CÀLCUL XARXA DE SANEJAMENT 

REFÈRENCIA: Urbanització Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)
PROJECTE: P12039
ZONA: Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma  (Sant Jaume de Llierca)

CÀLCUL CABAL AÏGUES PLUVIALS 

Tram Superficie Superficie Cm Longitud Desnivell Tc Tc I Q

Tram Acumulada del Tram (Acumulat) del Tram Teòric (min) càlcul (min) Temez l/s

Tram D-C 

Tram 1 7.867 m² 7.867 m² 0,7 m³/h.m² 0,140 km 0,17 m 11,6 20 118 l/m²·h 180 l/s
Tram 2 750 m² 8.617 m² 0,7 m³/h.m² 0,190 km 0,25 m 14,2 20 118 l/m²·h 197 l/s
Tram 3 5.379 m² 13.995 m² 0,7 m³/h.m² 0,240 km 0,25 m 18,7 20 118 l/m²·h 320 l/s
Tram 4 763 m² 14.758 m² 0,7 m³/h.m² 0,265 km 0,06 m 36,3 20 118 l/m²·h 337 l/s
Tram 4' 0 m² 14.758 m² 0,7 m³/h.m² 0,278 km 0,06 m 38,3 20 118 l/m²·h 337 l/s

Tram B-C 

Tram 5 510 m² 510 m² 0,7 m³/h.m² 0,100 km 0,86 m 4,2 20 118 l/m²·h 12 l/s
Tram 6 5.337 m² 5.847 m² 0,7 m³/h.m² 0,145 km 0,22 m 10,9 20 118 l/m²·h 134 l/s
Tram 7 596 m² 6.443 m² 0,7 m³/h.m² 0,190 km 0,22 m 14,8 20 118 l/m²·h 147 l/s
Tram 8 4.641 m² 11.084 m² 0,7 m³/h.m² 0,208 km 0,10 m 22,5 20 118 l/m²·h 253 l/s

Tram C-Camí de Cogulera - F 

Tram 9 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,323 km 0,35 m 23,2 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 10 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,377 km 0,32 m 28,5 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 11 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,427 km 0,30 m 33,8 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 12 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,477 km 0,30 m 38,5 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 13 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,527 km 0,30 m 43,2 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 14 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,577 km 0,30 m 47,9 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 15 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,627 km 0,30 m 52,7 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 16 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,652 km 0,15 m 72,1 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 17 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,712 km 0,36 m 57,0 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 18 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,762 km 0,12 m 94,0 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 19 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,812 km 0,30 m 71,1 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 20 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,862 km 0,30 m 76,2 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 21 0 m² 25.842 m² 0,7 m³/h.m² 0,912 km 0,30 m 81,3 20 118 l/m²·h 591 l/s
Tram 22 57.141 m² 82.983 m² 0,7 m³/h.m² 0,962 km 1,40 m 47,8 20 118 l/m²·h 1.896 l/s

Tram B-E-F

Tram 28 27.700 m² 27.700 m² 0,7 m³/h.m² 0,100 km 2,50 m 2,8 20 118 l/m²·h 633 l/s
Tram 23 15.792 m² 15.792 m² 0,7 m³/h.m² 0,150 km 2,45 m 4,5 20 118 l/m²·h 361 l/s
Tram 24 716 m² 44.208 m² 0,7 m³/h.m² 0,200 km 1,53 m 7,5 20 118 l/m²·h 1.010 l/s
Tram 25 4.461 m² 48.669 m² 0,7 m³/h.m² 0,250 km 1,53 m 9,8 20 118 l/m²·h 1.112 l/s
Tram 26 3.298 m² 51.967 m² 0,7 m³/h.m² 0,288 km 1,07 m 13,1 20 118 l/m²·h 1.188 l/s

Tram 27 0 m² 120.665 m² 0,7 m³/h.m² 0,338 km 1,00 m 16,3 20 118 l/m²·h 2.757 l/s
Tram reg 17.000 m² 17.000 m² 0,3 m³/h.m² 0,650 km 3,50 m 21,4 20 118 l/m²·h 166 l/s
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DADES DE CÀLCUL

Velocitats màximes

Conductes de plàstic 6 m/s 
Conductes de formigó i fibrociment 

Aïgues residuals 3 m/s 
Aïgues pluvials 5 m/s 

Velocitat mínima 0,6 m/s 

Si el sistema es unitari es comprovarà la velocitat en condicions de només cabal residual i amb cabal residual més pluvial. 

Càlcul dimensions tuberies 

S'utilitza per els càlculs la fòrmula de Manning. 

Q: Cabal (m3/s). 
A: Àrea tuberia (m2)
Ac: Àrea canalizació circular (m2).
Ao: Àrea canalizació ovoide (m2)
v: Velocitat aigua tuberia.(m/s) 
R:  Radi hidràulic (m)
Ro:  Radi hidràulic canalització ovoide (m).
P:  Perímetre mullat (m). 
Pc: Perímetre mullat canalizació circular (m). 
Po:  Perímetre mullat canalizaxió ovoide (m). 
i: Pendent (m/m).
n:  Coeficient de rugositat. 

Cabal màxim 75 % de l'alçada per deixar una reserva d'un 10%. 
En el sistema residual es preveu un coeficient de seguretat d'un 50 %. 

AxvQ =

n
xi R v

2 / 13 / 2

= 

P
A 

R = 

xr Po 93 . 7= 2 594.4 xr Ao = xr Ro 579. 0 = 

2xrAc Π= xr xPc Π = 2 
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CÀLCUL XARXA DE SANEJAMENT
REFÈRENCIA: Urbanització Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)
PROJECTE: P12039
ZONA: Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma  (Sant Jaume de Llierca)

CÀLCUL CANALITZACIONS AÏGUES PLUVIALS

Tram Cabal Cabal Diàmetre Pendent Coeficient Cabal Relació Velocitat
Pluvial Acumulat Canonada Canonada Rugositat Tub. Plena Qt/Qple màxima

Tram D-C

Tram 1 180 l/s 180 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,837 1,2
Tram 2 197 l/s 197 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,916 1,3
Tram 3 320 l/s 320 l/s 0,535 m 0,50% 0,011 377,7 0,847 1,4
Tram 4 337 l/s 337 l/s 0,535 m 0,50% 0,011 377,7 0,893 1,5
Tram 4' 337 l/s 337 l/s 0,535 m 0,50% 0,011 377,7 0,893 1,5

Tram B-C

Tram 5 12 l/s 12 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,054 0,1
Tram 6 134 l/s 134 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,622 0,9
Tram 7 147 l/s 147 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,685 1,0
Tram 8 253 l/s 253 l/s 0,433 m 0,85% 0,011 280,2 0,904 1,7

Tram C-Camí de Cogulera - F

Tram 9 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 10 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 11 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 12 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 13 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 14 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 15 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 16 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 17 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 18 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 19 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 20 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 21 591 l/s 591 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,735 1,6
Tram 22 1.896 l/s 1.896 l/s 0,686 m 3,40% 0,011 1911,5 0,992 5,1

Tram B-E-F

Tram 28 633 l/s 633 l/s 0,535 m 2,80% 0,011 893,9 0,708 2,8
Tram 23 361 l/s 361 l/s 0,535 m 0,92% 0,011 512,4 0,704 1,6
Tram 24 1.010 l/s 1.010 l/s 0,535 m 3,60% 0,011 1013,6 0,997 4,5
Tram 25 1.112 l/s 1.112 l/s 0,535 m 4,40% 0,011 1120,6 0,992 4,9
Tram 26 1.188 l/s 1.188 l/s 0,535 m 5,00% 0,011 1194,5 0,994 5,3

Tram 27 2.757 l/s 2.757 l/s 0,844 m 2,50% 0,011 2848,7 0,968 4,9

Tram reg

Tram reg 166 l/s 166 l/s 0,433 m 0,54% 0,011 223,3 0,746 1,1
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CÀLCUL DE BASSA DE LAMINACIÓ             

ZONA ACTUACIÓ               
 

 

Població  Sant Jaume de Llierca 

Zona  2 

 
 

Zona 2 
Superficie 

impermeabilitzada 13,0 Ha 
Sup.mínima 

Bassa 1441,7 m³ 
 

 

 
 

V=516.76· A 0,4 

R=0,99 

En les deduccions de les següent gràfica s'han fet  
les següents hipotèsis: 
1‐ Xafec de disseny contstuït per blocas alternats de 15  
minuts i 6 hores de durada 
2‐ Bassa de laminació de planta recatangular de dimensions  
 L x 2L x H ( H=1,5 per A<2Ha i H=1,8 per A>2Ha) 
3‐ Conca vessant rectangular totalment impermeabilitzada i  
amb un pendent del 1% 
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                 CÀLCUL CAPACITAT RIERA 

 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 
 
 
 
DADES DE CÀLCUL REG SUPERFICIAL

Sent:

Q: Cabal (l/s)
V: Velocitat mitja de fluxe (m/s).
A: Àrea de la secció transversal de l'escurriment
n: Coeficient de rugositat de Manning
R: Radi hidràulic de l'escorriment (raó entre àrea i perímetre mullat) (m)
i: Pendent de fons (m/m)

Càlcul cabal màxim

Càlcul velocitat

1 0 0 0××= AVQ

2
1

3
21 iR

n
V ××=
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   Altura (m)  Amplada (m)  Àrea (m2)  Perímetre mullat (m)  R (m)  i (pendent)  n (Coeficient rugositat)  Velocitat (m/s)  Q (l/s) 

Reg 1 1,50 0,85 1,275 3,8500 0,3312 0,0250 0,0300 0,193 245,66 

                    

    
    
    
    
                    
 
 
 
Pel càlcul de la capacitat d’evacuació d’aigua de la riera, s’ha considerat que es tracta d’un terreny amb curves i sense manteniment, amb pastura i algunes males herbes. Així el coeficient de rugositat considerat ha estat 
de 0,03. 
 
Tenint en compte una profunditat de 1,50 m. i una amplada de 0,85 m, la capacitat de la riera serà de 245,66 l/s.  
 
Per tal de no sobrecarregar la capacitat de la riera, es projectarà a la sortida de la bassa de laminació un sistema de limitació del cabal de sortida de l’aigua, de manera que mai es pugui sobrepassar el cabal màxim 
permès per la riera. 
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CÀLCUL XARXA DE SANEJAMENT

REFÈRENCIA: Urbanització Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)
PROJECTE: P12039
ZONA: Sector Sud SAU4 Industrial Can Coma  (Sant Jaume de Llierca)

CÀLCUL CANALITZACIONS AÏGUES PLUVIALS

Tram Cabal Cabal Cabal Diàmetre Pendent Coeficient Cabal Relació Velocitat

residual Pluvial Acumulat Canonada Canonada Rugositat Tub. Plena Qt/Qple màxima

Tram D-C

Tram 1 0 l/s 162 l/s 162 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,755 1,1

Tram 2 0 l/s 178 l/s 178 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,826 1,2

Tram 3 0 l/s 288 l/s 288 l/s 0,535 m 0,50% 0,011 377,7 0,764 1,3

Tram 4 0 l/s 304 l/s 304 l/s 0,535 m 0,50% 0,011 377,7 0,805 1,4

Tram 4' 0 l/s 304 l/s 304 l/s 0,535 m 0,50% 0,011 377,7 0,805 1,4

Tram B-C

Tram 5 0 l/s 11 l/s 11 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,049 0,1

Tram 6 0 l/s 121 l/s 121 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,561 0,8

Tram 7 0 l/s 133 l/s 133 l/s 0,433 m 0,50% 0,011 214,9 0,618 0,9

Tram 8 0 l/s 228 l/s 228 l/s 0,433 m 0,85% 0,011 280,2 0,815 1,6

Tram C-Camí de Cogulera - F

Tram 9 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 10 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 11 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 12 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 13 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 14 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 15 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 16 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 17 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 18 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 19 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 20 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 21 0 l/s 533 l/s 533 l/s 0,686 m 0,60% 0,011 803,0 0,663 1,4

Tram 22 0 l/s 1.710 l/s 1.710 l/s 0,686 m 2,80% 0,011 1734,7 0,986 4,6

Tram B-E-F

Tram 28 0 l/s 571 l/s 571 l/s 0,535 m 2,80% 0,011 893,9 0,639 2,5

Tram 23 0 l/s 325 l/s 325 l/s 0,535 m 0,92% 0,011 512,4 0,635 1,4

Tram 24 0 l/s 911 l/s 911 l/s 0,535 m 3,10% 0,011 940,6 0,969 4,1

Tram 25 0 l/s 1.003 l/s 1.003 l/s 0,535 m 3,70% 0,011 1027,6 0,976 4,5

Tram 26 0 l/s 1.071 l/s 1.071 l/s 0,535 m 4,20% 0,011 1094,8 0,978 4,8

Tram 27 0 l/s 2.487 l/s 2.487 l/s 0,844 m 2,50% 0,011 2848,7 0,873 4,4

Tram reg

Tram reg 0 l/s 150 l/s 150 l/s 0,433 m 0,54% 0,011 223,0 0,673 1,0

16/11/2012

CÀLCUL CANALITZACIONS AÏGUES RESIDUALS

Tram Cabal Cabal Cabal Diàmetre Pendent Coeficient Cabal Relació Velocitat

residual Pluvial Acumulat Canonada Canonada Rugositat Tub. Plena Qt/Qple màxima

Tram B-C

Tram 1 1,714 l/s 0 l/s 1,714 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,030 0,0

Tram 2 0,394 l/s 0 l/s 2,108 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,036 0,0

Tram 3 0,922 l/s 0 l/s 3,030 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,052 0,1

Tram 4 0,922 l/s 0 l/s 3,952 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,068 0,1

Tram 5 0,000 l/s 0 l/s 3,952 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,068 0,1

Tram D-C

Tram 6 0,842 l/s 11 l/s 11,536 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,199 0,2

Tram 7 0,000 l/s 0 l/s 0,842 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,015 0,0

Tram 8 0,556 l/s 0 l/s 1,397 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,024 0,0

Tram C-N19

Tram 9 5,349 l/s 0 l/s 5,349 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,092 0,1

Tram B-E-F

Tram 1 6,857 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,050 0,1

Tram 2 0,000 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,050 0,1

Tram 3 0,445 l/s 0 l/s 7,302 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,053 0,1

Tram 4 0,331 l/s 0 l/s 7,633 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,056 0,1

Tram 5 0,000 l/s 0 l/s 7,633 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,056 0,1

Tram Camí de Cogulera

Tram 5 6,857 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 1,80% 0,011 110,1 0,062 0,1

Tram 6 0,000 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 1,80% 0,011 110,1 0,062 0,1

Tram Alta

Tram 9 9,030 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 2,60% 0,011 253,1 0,036 0,1

Tram 10 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 0,50% 0,011 111,0 0,081 0,1

Tram 11 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 0,50% 0,011 111,0 0,081 0,1

Tram 12 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 0,50% 0,011 111,0 0,081 0,1

Tram 13 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 2,26% 0,011 236,0 0,038 0,1

Tram 14 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 2,18% 0,011 231,8 0,039 0,1
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1. EQUIPOS DE PROCESO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
1.1.‐ Introducción 
 
Las  aguas  hidrocarburadas  generadas  pueden  ser  vertidas  directa  o  indirectamente  a 
alcantarillado y a cauce público  (río, riera…). Las aguas  infiltradas en el  terreno  tienen unos 
condicionantes especiales. 

 
El  Real  Decreto  606/2003  incluye  ocho  sustancias  totalmente  prohibidas  en  ausencia  de 
autorización administrativa por el organismo competente (Confederación Hidrográfica, ACA…). 
Entre dichas  sustancias están  indicadas  “aceites minerales persistentes e hidrocarburos   de 
origen petrolífero”. 
 
La  carga  contaminante  vertida  supera  los  límites  máximos  permitidos  establecidos  en  la 
Ordenanza  municipal  correspondiente,  RDPH  y/o  por  la  autorización  administrativa 
pertinente,  por  lo  que  es  necesario  proceder  a  un  tratamiento  adecuado  de  las  aguas 
hidrocarburadas.  Actualmente  se  puede  obtener  una  concentración  inferior  a  5  mg/l  de 
hidrocarburos  para  vertidos  a  cauce  público  o  alcantarillado,  mediante  tratamiento  de 
separación de hidrocarburos según la Norma DIN 1999 y la Norma EN858. 

La no adopción de medidas adecuadas para un sistema de depuración y la legalización de los 
mismos,  según el Real Decreto  Legislativo 1/2001  y  la normativa actual, puede dar  lugar a 
incoación de expedientes sancionadores con multas hasta 300.000 Euros. 
 

1.2.‐ Objetivo 

 
El  objetivo  de  la  presente  oferta  es  ofrecer  la  mejor  solución  técnica  y  económica  al 
tratamiento  adecuado  de  los  vertidos  de  agua  hidrocarburadas  para  poder  cumplir  los 
requisitos  técnicos  solicitados  actualmente  por  la  administración  competente  y  poder 
legalizar los correspondientes vertidos (R.Decreto Legislativo 1/2001, R.D. 606/2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
EQUIPO DE PROCESO 
 
 
2.1.‐ Decantador‐Separador hidrocarburos con by‐pass, modelo AquaBHDCE 08005ASPE 
 
Se trata de un equipo compacto decantador de  lodos y arenas – Separador de hidrocarburos 
clase  I,  con  by‐pass  integrado, modelo  AquaBHDCE  08005ASPE  para  el  tratamiento  de  un 
caudal nominal de 400 l/s y la recepción de un caudal punta 80 l/s. 
 
El  compacto de  tratamiento  llevará  integrado dos by‐pass  longitudinales, que permitirá una 
regulación  fiable  y  precisa  del  caudal  de  tratamiento  antes  de  su  entrada  a  la  cámara 
separadora de hidrocarburos de posterior ubicación;  la regulación del caudal de  tratamiento 
hacia ésta cámara asegurará una restitución constante del caudal de tratamiento determinado  
sea cual sea la altura de agua existente más arriba de esta instalación. 
  
 
En  resumen,  la  línea de  tratamiento propuesta estará  formada por  los  siguientes elementos 
integrantes claves para el buen tratamiento y depuración de las aguas: 
 
 
‐By‐pass o aliviadero de caudal. 
‐Cámara decantadora de lodos y arenas 
‐Cámara separadora de hidrocarburos 
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2.2.‐ Descripción general de la línea de tratamiento propuesta 
 
Descripción general de los equipos integrantes de la línea de tratamiento: 
 
La  línea propuesta está compuesta por un equipo compacto de  tratamiento  formado por  las 
siguientes  cámaras:  una  primera  cámara  decantadora  de  lodos  y  arenas  y  una  cámara 
separadora  de  hidrocarburos.  El  compacto  se  realizará  en  chapa  de  acero  S235  JR  y  será 
diseñado  para  la  recepción  de  caudales  punta  superiores  al  caudal  de  tratamiento, 
permitiendo el vertido de todo caudal que sobrepase al caudal de tratamiento. 
 
En  la  primera  cámara,  la  cámara  decantadora,  se  realizará  el  proceso  de  decantación  y 
sedimentación  de  los  sólidos  (  fangos,  lodos,  arenas…)  en  suspensión,  y  en  caso  de  recibir 
caudales  punta,  esta  cámara  dispondrá  de  un  by‐pass  o  aliviadero  por  el  que  rebosará  el 
exceso de caudal que debe ser evacuado, dirigiéndose directamente a vertido, dado que esta 
agua no necesita tratamiento. 
 
Posteriormente a  la primera cámara hallamos  la cámara donde se efectuará  la separación de 
los líquidos ligeros (aceites, hidrocarburos…) del agua mediante procesos físico – químicos de 
coalescencia. 
 
La cámara separadora de fluidos ligeros estará diseñada de serie para recibir un dispositivo de 
evacuación  de  los  hidrocarburos  ó  Skimmer,  que  facilitará  la  tarea  de  evacuación  de  los 
hidrocarburos retenidos. 
 
A nivel de mantenimiento,  y  en  relación  al nivel de  capa de hidrocarburo  acumulada  en  el 
equipo de tratamiento destinado a este efecto, se puede instalar opcionalmente un sistema de 
alarma óptica y sonora, que emite una señal óptica y sonora automáticamente cuando la capa 
de  hidrocarburos  presentes  dentro  de  la  cámara  separadora  del  equipo  llegue  a  la  parte 
superior de una  sonda detectora de nivel. De  igual  forma  se puede actuar en el ámbito de 
control de  la  capa de  lodos  y  fangos  acumulados  en  la  cámara decantadora  existente  a  tal 
efecto. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
2.3.‐ Descripción hidráulica y técnica del equipo 

       
Compacto decantador de lodos y arenas – Separador de hidrocarburos, con by‐pass integrados, 
caracterizado  por  una  gran  capacidad  de  retención  asociada  a  una  superficie  activa  muy 
elevada,  integrado en chapa de acero S235JR, protegido por un revestimiento de poliuretano 
polimerizado interno y externo. 
 
Este equipo asegura por coalescencia el pretratamiento de  las aguas pluviales garantizando, 
según  las  recomendaciones  de  la  Norma  DIN  1999,  un  vertido  inferior  a  5 mg/l  para  los 
hidrocarburos libres no emulsionados. 
 
Las células  tubulares están compuestas de bloques  fijos en polipropileno, con una superficie 
proyectada  equivalente  muy  elevada  y  una  estructura  favorable  a  la  coalescencia  de  los 
hidrocarburos (facilitando así el ascenso de los mismos). 
Esta composición y estructura permite obtener un vertido  inferior a 5 mg/l de hidrocarburos 
libres según procedimientos de ensayo de la Norma DIN 1.999. 
  
Esté  equipo  estará  fabricado  de  serie  para  recibir  un  dispositivo  de  evacuación  de 
hidrocarburos  (skimmer), constituido de un sistema regulable manualmente que permitirá  la 
evacuación de los hidrocarburos almacenados en la cámara separadora de fluidos ligeros. Este 
sistema permite  limitar el número de vaciados completos o  limpiezas del equipo decantador‐
separador de hidrocarburos. 
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2.3.1‐ Características técnicas del equipo 
 
El  compacto  Decantador  de  lodos  y  arenas  –  Separador  de  hidrocarburos,  con  by‐pass 
integrado,  modelo  AquaBHDCE  08005ASPE  está  fabricado  en  chapa  de  acero  S235JR  y 
protegido posteriormente por un revestimiento de poliuretano polimerizado. 
 
 
Realización: 
‐  Estructura  realizada en  acero  S235  JR  y protegida por un  revestimiento poliuretano 

interno y externo.   
 
Equipamiento interno: 
- Placa deflectora  (disminución de la velocidad hidráulica) 
- Células tubulares coalescentes 
- Obturador automático 
- 2 Accesos de inspección Ø = 960 mm 
- Tapas y cuadros de fundición para accesos inspección D‐400, Ø = 850 mm 
- By‐pass integrado 
 
 
 
Rendimiento  :  <  5mg/l  de  hidrocarburos  libres  dentro  de  las  condiciones  de  ensayo  de  la 
Norma DIN 1.999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
2.4.‐ Características técnicas del equipo 
 
Caudal punta admisible: 400 l/s 
Caudal de tratamiento:  80 l/s 
Volumen útil total: 15,2 m3 
Volumen útil decantador:  8 m3 
Retención hidrocarburos: 0,8 m3 
Diámetro colector, DN: 500 mm 
Peso: 2.450 Kg 
 

 
 
 
 

 

 
 

Separador de hidrocarburos, AquaBHDCE08005ASPE 
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3. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Verifique el correcto estado de los elementos comprobando que no han sufrido daños en el transporte
(abolladuras, grietas, roturas, etc).

2. Para su manejo utilice los medios adecuados para su movimiento e izado, los elementos disponen de puntos de
anclaje para tal fin.

3. Si no se coloca en su ubicación definitiva, debe almacenarse en lugar adecuado, protegido de las inclemencias
exteriores y de focos de calor.

4. En la zona de ubicación debe tener especial cuidado con el tipo de terreno y la existencia de tráfico de vehículos,
o cualquier otra circunstancia que pueda transmitir cargas sobre las superficies de los depósitos.

5. Realice la excavación adecuada para el equipo, entre 20 a 30 cm superior al tamaño del mismo, y con una
profundidad máxima en la boca hombre de 50 cm (para profundidades superiores debe consultar el tipo de
refuerzo).

6. Una vez ejecutada la excavación se construirá una losa de hormigón armado HA 25 de 15 cm de espesor con
mallazo de 15 15 6, para evitar asientos diferenciales en la base de apoyo.

7. Rellene sobre la losa con 15 cm de arena o tierra limpia.

8. Instale el elemento de manera que quede perfectamente nivelado, y llénelo con agua limpia hasta su nivel de
salida y conecte las tomas.

9. Rellene las paredes laterales del mismo material que bajo el depósito y compáctelo de forma manual para evitar
que existan huecos entre el terreno y la pared, no utilice maquinaria de compactación, y realice el proceso en
pequeñas tongadas de 20 cm hasta alcanzar el nivel adecuado.

10. Construir la arqueta de inspección y limpieza sobre la boca mediante la aplicación de una solera de hormigón
en masa para el apoyo y paredes de fábrica de ladrillo (recuerde que no debe superar los 50 cm) e instale la tapa de
registro.

11. En caso de encontrarse en zona de tráfico de vehículos debe construirse una losa de refuerzo en la parte
superior que sea adecuada para el tipo de tráfico al igual que la tapa de registro.

12. Para casos en que el nivel freático pueda alcanzar al equipo, es aconsejable rellenar la zona entre depósito y
terreno con hormigón en masa, evitando la transmisión de cargas cuando esté vacío el interior, realice el relleno en
pequeñas tongadas de 20 cm repartiéndolo por igual en todo el perímetro para evitar desplazamientos, recuerde
que el depósito debe estar lleno. INFORME D'ACA PREVI A LA REDACCIÓ D'AQUEST DOCUMENT
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2.5  ANNEX XARXA DE CLAVEGUERAM                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2.5.2.2. AIGÜES RESIDUALS 
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2.5.2.2. Aigües residuals

Antecedents

A continuació es fa un anàlisi de les aigües residuals generals. 
Una part de les aigües residuals abocaran a un dipòsit que es construïrà en la zona verda.. A l’interior 
del dipòsit s’hi col.locarà una estació de bombeig d’aigües residuals que impulsarà l’aigua fins al 
col·lector existent d’alta. La resta d’aigües residuals (Carrer B-C-D) es connectaran per pendent fins a 
la xarxa separativa de fecals. Per tal de connectar el sanejament per gravetat s’haurà de realitzar 
també la xarxa d’alta. 

Dotació d’aigües residuals

�
Previsió de les aigües residuals industrials:

Previsió en zones industrials 1  l/s x Ha
Siderurgia 40-200 m3/T

Química 10-200 m3/T
Tèxtil

Blanqueix cotó 70-300 m3/T
Artifial 150-2000 m3/T
Tint 40-200 m3/T

Alimentació
Sucre 10-25 m3/T
Derivats de la llet 10-20 m3/T
Conserves 15-80 m3/T
Matadero 1-5 /cabeza

Cerveza 1-3 Hl
Licors 25-80 m3/m3

Paperera 50-80 m3/T

Qrm: Cabal industrial màxim (m3/s).
D: Previsió aïgues. m3/Haxdia
Ks: Coeficient de superficie
Kp: Coeficient punta

Coeficient seguretat 1,2
Coeficient per hora punta:

Jornada de treball de 8 hores 3
Jornada de 12 hores 2

����������������	
 =

�

�
Connexió d’embornals per a neteja

Per tal d’aconseguir una mínima autoneteja de la xarxa d’aigües residuals es interessant connectar 
embornals a les capçaleres de les canonades. 
En aquest projecte es preveu la connexió de dos embornals en cada capçalera. 

Càlcul cabal embornal

Pel càlcul del cabal a cada embornal s’ha considerat la superfície que cobreix aquest embornal en el 
tram fins al pou corresponent. 

Càlcul hidràulic dels col·lectors d’aigües residuals

La velocitat de circulació de les aigües residuals per l’interior dels col·lectors ha d’estar entre 0,60 
m/seg. i 3,00 m/seg. 
El valor de 0,60 m/seg. ve determinat per a garantir que no es dipositin sediments a la part inferior del 
tub, tot i que es un valor que depèn en gran part dels tipus d’aigua que s’aboqui. 
El valor màxim de 3,00 m/seg. ve determinat per tal de que les aigües no erosionin el tub i no el 
desgastin. 
S’ha escollit per a la totalitat de la xarxa d’aigües residuals, tubs de polietilè de doble paret de DN= 
315 m.  

Estació de bombeig

Pel càlcul de l’estació de bombeig s’ha considerat el cabal de 7,6 l/seg i una pèrdua total de 17 m.c.a.  

S’han escollit 2 bombes de 5,9 kw de potència cada una amb un cabal nominal unitari de 9,0 l/seg, 
32,4 m3/h, amb una alçada manomètrica de 14,0 m.c.a. 
Aquestes bombes funcionaran alternativament i s’extrauran amb tubs guia de l’interior del pou. 
Sota la hipòtesis d’entrada en funcionament de les bombes d’un cop cada hora, es dimensiona el 
dipòsit: 

        0,9 x Q bomba       0,9 x 9 
V = ---------------------- = ------------ = 8,1 m3 

                           Z                        1 

S’ha optat per un dipòsit de retenció soterrat de 10 m3. 

Connexió a EDAR 

De conformitat amb l'escrit del Director del SIGMA que s'adjunta com annex a aquest projecte, les 
indústries que s'implantaran en el sector seran les corresponents al sector logístic, industrial-
comercial, és a dir, similars a la que té intenció d'implantar l'empresa TAVIL ENDEBE, SAU, i que, 
alhora són similars a les de l'entorn. Per tant, empreses sense pràctricament consum d'aigua  i, en 
base a aquesta determinació, s'ha efectuat el càlcul de l'aportació del sector en el sanejament en 
alta." 
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DADES DE CÀLCUL                                  

       

     

Previsió de les aïgues residuals doméstiques:  Superfície (m2) Superfície (Ha) Cabal per Ha Cabal resultant Cabal resultant Cabal resultant

Dotació d'aigua per habitant: 200 Litres  (l/s) (l/dia) (m3/dia) 

Habitants per vivenda 3 habitants  Tram B-C   

Vivendes per hectàrea    

  Plurifamiliars  Tram 1 14.285,02 1,429 1,2 l/sHa 1,714 148.107 l·Dia 148,11 m³·Dia

  Densa 250 viv/Ha  Tram 2 3.280,00 0,328 1,2 l/sHa 0,394 34.007 l·Dia 34,01 m³·Dia

  Semidensa 150 viv/Ha  Tram 3 7.682,50 0,768 1,2 l/sHa 0,922 79.652 l·Dia 79,65 m³·Dia

  Espaiada 75 viv/Ha  Tram 4 7.682,50 0,768 1,2 l/sHa 0,922 79.652 l·Dia 79,65 m³·Dia

  Ciutat Jardí 50 viv/Ha  Tram 5 0,00 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia

     

  Unifamiliars  Tram D-C   

  Densa 35 viv/Ha    

  Espaiada 15 viv/Ha  Tram 6 7.014,90 0,701 1,2 l/sHa 0,842 72.730 l·Dia 72,73 m³·Dia

  Ciutat Jardí 5 viv/Ha  Tram 7 0,00 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia

   Tram 8 4.629,66 0,463 1,2 l/sHa 0,556 48.000 l·Dia 48,00 m³·Dia

Hotels 1 viv/dormitori    
Hospitals 1 viv cada 2 malalts    
Escoles 1 viv cada 50 alumnes  Tram 9 44.574,58 4,457 1,2 l/sHa 5,349 462.149 l·Dia 462,15 m³·Dia
Cuartels 1 viv cada 10 soldads      
Piscines Públiques 1 viv cada 25 m2 de vas piscina      
Mercats 1 viv. cada 200 m2  Tram B-E-F   
Mataderos 1 viv per cap de bestiar.      
   Tram 1 57.140,89 5,714 1,2 l/sHa 6,857 592.437 l·Dia 592,44 m³·Dia
70%- 90 % del cabal consumit.  Tram 2 0,00 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
   Tram 3 3.705,93 0,371 1,2 l/sHa 0,445 38.423 l·Dia 38,42 m³·Dia
   Tram 4 2.758,64 0,276 1,2 l/sHa 0,331 28.602 l·Dia 28,60 m³·Dia
       
   Tram Camí de Cogulera   
     
  Previsió aigua= nº viv /Ha x nº hab. Viv x (litros habitant) x Ha  Tram 5 57.140,89 5,714 1,2 l/sHa 6,857 592.437 l·Dia 592,44 m³·Dia
  Previsió aigua= nº viv  x nº hab. Viv x litros habitant  Tram 6 0,00 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
  Q= Cabal fontaneria x 70-90%    
     
   Tram Alta   
      
  Tram 9 0 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
  Tram 10 0 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
  Tram 11 0 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
  Tram 12 0 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
  Tram 13 0 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
  Tram 14 0 0,000 1,2 l/sHa 0,000 0 l·Dia 0,00 m³·Dia
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Previsió de les aigües residuals industrials:            
    

    
Previsió en zones industrials 1  l/s x Ha 

Siderurgia 
40-200 
m3/T   

Química 
10-200 
m3/T   

Tèxtil   

  Blanqueix cotó 
70-300 
m3/T   

  Artifial 
150-2000 
m3/T   

  Tint 
40-200 
m3/T   

Alimentació   
  Sucre 10-25 m3/T   
  Derivats de la llet 10-20 m3/T   
  Conserves 15-80 m3/T   
  Matadero 1-5 /cabeza   
  Cerveza 1-3 Hl   
  Licors 25-80 m3/m3   
Paperera 50-80 m3/T   
    
    

  
 
 

  
    
    
    
    
    
Qrm: Cabal industrial màxim (m3/s).   
D: Previsió aïgues. m3/Haxdia   
Ks: Coeficient de superficie   
Kp: Coeficient punta   
    
Coeficient seguretat 1,2   
Coeficient per hora punta:   

  
Jornada de treball de 8 
hores 3   

  Jornada de 12 hores 2   
                       
 
 
 
 
 
 
 

86400/DxSxKsxKpQrm =
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CÀLCUL CANALITZACIONS AÏGUES 
RESIDUALS               
    

Tram Cabal Cabal Cabal Diàmetre Pendent Coeficient Cabal Relació Velocitat 
  residual Pluvial Acumulat Canonada Canonada Rugositat Tub. Plena Qt/Qple màxima 

    
Tram B-C   
    
Tram 1 1,714 l/s 0 l/s 1,714 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,030 0,0 
Tram 2 0,394 l/s 0 l/s 2,108 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,036 0,0 
Tram 3 0,922 l/s 0 l/s 3,030 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,052 0,1 
Tram 4 0,922 l/s 0 l/s 3,952 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,068 0,1 
Tram 5 0,000 l/s 0 l/s 3,952 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,068 0,1 
    
Tram D-C   
    
Tram 6 0,842 l/s 11 l/s 11,536 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,199 0,2 
Tram 7 0,000 l/s 0 l/s 0,842 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,015 0,0 
Tram 8 0,556 l/s 0 l/s 1,397 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,024 0,0 
    
Tram C-N19   
    
Tram 9 5,349 l/s 0 l/s 5,349 l/s 0,265 m 0,50% 0,011 58,0 0,092 0,1 
    
    
Tram B-E-F   
    
Tram 1 6,857 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,050 0,1 
Tram 2 0,000 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,050 0,1 
Tram 3 0,445 l/s 0 l/s 7,302 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,053 0,1 
Tram 4 0,331 l/s 0 l/s 7,633 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,056 0,1 
Tram 5 0,000 l/s 0 l/s 7,633 l/s 0,265 m 2,80% 0,011 137,3 0,056 0,1 
    
Tram Camí de Cogulera   
    
Tram 5 6,857 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 1,80% 0,011 110,1 0,062 0,1 
Tram 6 0,000 l/s 0 l/s 6,857 l/s 0,265 m 1,80% 0,011 110,1 0,062 0,1 
    
Tram Alta   
    
Tram 9 9,030 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 2,60% 0,011 253,1 0,036 0,1 
Tram 10 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 0,50% 0,011 111,0 0,081 0,1 
Tram 11 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 0,50% 0,011 111,0 0,081 0,1 
Tram 12 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 0,50% 0,011 111,0 0,081 0,1 
Tram 13 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 2,26% 0,011 236,0 0,038 0,1 
Tram 14 0,000 l/s 0 l/s 9,030 l/s 0,338 m 2,18% 0,011 231,8 0,039 0,1 
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INFORME DE SIGMA SOBRE L'APROVACIÓ DE L' IMPORT D' APORTACIÓA EDAR

I COL·LECTOR D' ALTA(ACA)
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2.5  ANNEX DE CÀLCULS  
 2.5.3. XARXA ELÈCTRICA
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2.5.- Annex de càlculs 
 
2.5.3.- Xarxa elèctrica 
 
Consideracions generals 
 
Es preveuen dues estacions transformadores de 630 KVA (vegeu situació al plànol corresponent). 
La xarxa dependrà de l’empresa Bassols Energia, SA a través dels centres de transformació AT/BT que 
s’instal.laran al sector. 
El sistema de distribució serà subterrània atès que la instal.lació: reuneix les condicions s’estètica, 
seguretat, escàs manteniment i poques avaries. L’energia elèctrica és alternativa, trifàsica, a 
3X230/400V, amb freqüència de 50 Hz. 
 
Descripció de la instal.lació 
 
Circuits principals. 
Des de les barres de baixa tensió de l’estació transformadora s’efectuaran les sortides, les quals, amb 
els seus corresponents curts circuits fusibles, protegiran cada un dels circuits principals de distribució. 
Tots els conductors seran d’alumini. 
Línies de distribució: 
L’estació transformadora estarà situada estratègicament per tal de permetre una distribució racional i 
eficaç mitjançant les línies de distribució. 
Cadascuna de les línies disposarà dels armaris de distribució i protecció indicats en plànols i esquemes 
de càlcul definits en els amidaments. 
Les característiques constructives compliran en tot moment el que es preveu en les normes 
corresponents, essent en tot cas sotmeses a la consideració de l’empresa subministradora per a la 
seva acceptació, d’acord amb el que preveu l’article 18 del REBT. 
 
La masia existent al costat de la carretera quedarà sense subministrament elèctric, en anular-se la línia 
aèria de BT que actualment hi dona subministrament. 
 
Potències necessàries previstes 
 
En el full següent, s’especifiquen l’estimació de potències per a tot el sector.  
 
També s’adjunta justificació de l’exempció del compliment del reglament de baixa tensió pel que fa a la 
previsió de potència en parcel·les per a ús industrial de 125 W/m², permetent comptabilitzar 50 W/m² i 
la justificació de l’import amb el que el polígon ha de participar per en l’ampliació de les demandes de 
subministrament elèctric que es produiran en un curt/mig termini. 
 
Xarxa d’alta tensió: 
 
La xarxa d’alta tensió ubica els següents transformadors i línies: 
 

- CT 447 Existent al polígon TRALSA. 
- Nova estació transformadora CT2, situada a la zona de serveis tècnics. Tindrà un 

transformador de 630 KVA senzill. 
- Nova estació transformadora CT1, situada a la zona verda Nord-Est. Tindrà un doble 

transformador de 630 KVA. 
- Línia que enllaça el Polígon Industrial Nord al CT228 existent. 
- La línia d’alta tensió serà d’alumini del tipus RHU 3x240 mm2. Només hi ha una petita 

tramada de línia fora de l’àmbit del polígon i és la que uneix el CT2 amb l’estació 
transformadora TRALSA. 

 
Xarxa de baixa tensió: 
 
La xarxa de baixa tensió alimenta la totalitat de les parcel·les amb cable d’alumini 3x240 + 1x150. 
També alimenta l’estació de bombeig d’aigües residuals, el quadre d’enllumenat públic. 
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Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable ( Saturació
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre %parcial %total

CT1.1 Enllumenat públic 110,00 1,00 1,00 110,00 400 1 20 158,78 240 150 0,16 0,16 0,47
CT1.1 Privat 100,00 1,00 1,00 100,00 400 1 70 144,34 240 150 0,52 0,68 0,43

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable ( Saturació
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre %parcial %total

CT1.2 Privat 300,00 1,00 1,00 300,00 400 1 70 433,03 240 150 1,56 1,56 1,28
CT1.2 Privat 200,00 1,00 1,00 200,00 400 1 40 288,68 240 150 0,60 2,16 0,85
CT1.2 Privat 100,00 1,00 1,00 100,00 400 1 60 144,34 240 150 0,45 2,60 0,43

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable ( Saturació
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre %parcial %total

CT1.3 Privat 200,00 1,00 1,00 200,00 400 1 50 288,68 240 150 0,74 0,74 0,85
CT1.3 Privat 100,00 1,00 1,00 100,00 400 1 75 144,34 240 150 0,56 1,30 0,43

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable ( Saturació
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre %parcial %total

CT1.4 TAVIL 200,00 1,00 1,00 200,00 400 1 165 288,68 240 150 2,46 2,46 0,85

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable ( Saturació
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre %parcial %total

CT1.5 Equipaments 1 200,00 1,00 1,00 200,00 400 1 130 288,68 240 150 1,93 1,93 0,85
CT1.5 Equipaments 2 100,00 1,00 1,00 100,00 400 1 35 144,34 240 150 0,26 2,19 0,43

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable ( Saturació
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre %parcial %total

CT3.1 Serveis tècnics 270,00 1,00 1,00 270,00 400 1 55 389,72 240 150 1,10 1,10 1,15
CT3.1 Serveis tècnics 170,00 1,00 1,00 170,00 400 1 85 245,38 240 150 1,08 2,18 0,73
CT3.1 Equipament 110,00 1,00 1,00 110,00 400 1 35 158,78 240 150 0,29 2,47 0,47
CT3.1 Grup Bombeig 10,00 1,00 1,00 10,00 400 1 100 14,43 240 150 0,07 2,54 0,04

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable ( Saturació
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre %parcial %total

CT3.1 TAVIL 200,00 1,00 1,00 200,00 400 1 15 288,68 240 150 0,22 0,22 0,85

Denominació Caiguda Tensió

Caiguda Tensió

Denominació Caiguda Tensió

Denominació

Denominació Caiguda Tensió

Denominació Caiguda Tensió

Denominació Caiguda Tensió

Denominació Caiguda Tensió
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2.5  ANNEX DE CÀLCULS  
 2.5.4. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
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2.5 Annex de càlculs 
 
2.5.4 Xarxa d’enllumenat públic 
 
Antecedents 
 
L’enllumenat exterior sorgeix de la necessitat humana de perllongar les activitats urbanes durant la 
nit, quan la llum solar ha desaparegut. París fou la primera ciutat en disposar d’un incipient servei 
d’enllumenat, a la segona meitat del segle XVII, amb més de 5.000 lots d’oli sospesats per cordes i 
centrats al carrer, amb la finalitat principal de millorar la seguretat nocturna. 
 
En la dècada de 1830 varen començar ha instal·lar-se xarxes alimentades amb gas (gas ciutat) com 
a font energètica dels lots, el qual va obligar a disposar columnes de fundició per a suportar les 
lluminàries i possibilitar l’escomesa de gas. 
 
La instal·lació de làmpades elèctriques d’incandescència en substitució de la de gas no es va produir 
fins a la segona dècada del segle XX. A partir de 1950, les làmpades d’incandescència van deixar 
pas a les de descàrrega de vapor de mercuri, vapor de sodi i de iodurs metàl·lics. 
 
La funció predominant de l’enllumenat s’inscriu als requeriments de totes les activitats que es 
desenvolupen durant la nit en l’espai públic: seguretat per a tots els tipus de mobilitat, també de les 
persones i béns mobles e immobles, i un major confort en l’ús nocturn de la ciutat per part dels 
ciutadans. 
 
Convé analitzar els conceptes tècnics i unitats d’amidament dels efectes lluminosos; entre aquests, 
tenen una rellevància principal els següents: 
 
- Flux lluminós (F), que defineix la quantitat de llum emesa per la font lluminosa en una unitat de 
temps. La seva unitat d’amidament és el lumen (lm). 
 
- Il·luminació (E), que és la relació entre el flux lluminós incident en uns superfície i l’àrea d’aquesta 
superfície (E= F/S). La seva unitat és el lux (lx)= lm/m². 
 
- Eficiència o rendiment lluminós, que és la relació entre el fluxe lluminós emès per la font i la 
potència elèctrica consumida en wats (lm/w). 
 
- Intensitat lluminosa (I) en una direcció determinada )(α , que és la relació entre el flux lluminós 
emès per la font en un con infitesimal d’eix la direcció considerada i l’angle sòlid del con )(Ω   

=Ια( F/Ω ). La seva unitat és la candela (cd) essent equivalent a un lumen per estereoradiant. 
 
 
Solució adoptada 
 
Per la redacció i càlculs del projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes vigents, tant 
d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. 
 
En aquest estudi es dotarà a la zona d’una il·luminació mitjana de tipus industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’aquesta manera els resultats seràn: 
 
C/ ABCD 
- Il·luminació mitjana    11 lux. 
- Uniformitat mitjana   0,36 lux. 
 
C/ EF - EB 
- Il·luminació mitjana    12 lux. 
- Uniformitat mitjana   0,35 lux. 
 
Camí Cogulera (zona verda) 
- Il·luminació mitjana   10 lux 
 
Camí Cogulera (camí vehicles) 
- Il·luminació mitjana   9 lux 
 
 
La instal·lació estarà formada pels següents punts de llum: 
 

Carrer Núm. lluminàries Potència unitària Potència Total 

Accés P.I. 7 150 W VSAP 1050 W 
carrer "B-C-D" 12 150 W VSAP 1800 W 
carrers "F-E" 5 150 W VSAP 750 W 
carrers "E-B" 4 150 W VSAP 600 W 
Camí Cogulera 10 70 W VSAP 700 W 
Camí Cogulera 10 100 W VSAP 1000 W 

TOTAL 48  5900 W 
 
La totalitat dels punts de llum s’alimentaran  
Es preveu que les llums dels carrers de l’accés P.I. i del carrer "B-C-D" s’alimentin des d’un nou 
quadre general de comandament per l’enllumenat públic, mentre que l’enllumenat dels carrers "F-E" i 
"E-B”  i el camí de Cogulera s’alimentaran des de l’ampliació del quadre elèctric existent situat al 
carrer "E-B". 
 

 Núm. lluminàries Potència unitària Potència Total 

Línia 1 (quadre nou) 12 150 W VSAP 1800 W 
Línia 2 (quadre nou) 7 150 W VSAP 1050 W 
Línia 3 (ampliació 
quadre existent) 

5 150 W VSAP 750 W 
4 150 W VSAP 600 W 

10 70 W VSAP 700 W 
10 100 W VSAP 1000 W 

TOTAL 48  5900 W 
 
Per tal de contribuir a l’estalvi energètic es disposarà de sortides per doble nivell i comandament 
mitjançant rellotge astronòmic. 
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  Fórmules utilitzades 
 

  

 
 
Càlcul línia de terra 
 
La xarxa de posta a terra prevista estarà formada per piquetes de coure de 2 m. de llargada cada 
una. Les piquetes estaran situades sota els punts de llum. 
La unió de les piquetes es realitzarà amb cable de coure nu de 35 mm2 enterrat al llarg de tota la 
instal·lació. Aquest cable anirà enterrat directament amb contacte amb el terra, fora de la canalització 
elèctrica, a una profunditat mínima de 50 cm. 
Les columnes metàl·liques estaran unides a les piquetes mitjançant un cable de coure vestit de 16 
mm2. La unió amb la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i famella de material 
inoxidable. 
La instal·lació anirà protegida per interruptors diferencials amb una sensibilitat de 0,3 A. 
 
 
 
 
 

 
D’acord amb la MI BT 023 punt 4.1 apartat 021 la resistència a terra es procurarà que no superi els 
37 Ohms 
 

- Dades de l’Obra
Resistivitat terreny : 750 Ohms  
Llargada cable coure nu L : 1104 m.   
Nº piquetes projectades U : 23 Ut.   
Llargada piqueta Lp : 2 m.   
 
- Resistència del cable
Rc =

2
L

= 1,36 Ohms   
 
- Resistència d’una piqueta
Rp = Lp

= 375 Ohms   
 
- Resistència total 

1
Rt =

h
Rp + 1

Rc      
1 = 23 + 1  
Rt  375  1,36  

 
Rt= 1,25 Ohms    

 
 
Càlcul curt circuit 
 
D’acord amb la guia tècnica d’aplicació, annex 3, “càlcul de corrents de curtcircuit”, s’admet que pel 
càlcul de curtcircuit la tensió a l’inici de la instal·lació sigui 0,8 vegades la tensió de subministra. 
Podent-se utilitzar la següent fórmula simplificada: 
(Es pren el defecte fase terra com el més desfavorable, i es suposa despreciable la inductància dels cables. Aquesta 
consideració només és vàlida quan el Centre de Transformació, origen de l’alimentació, estigui situat fora de l’edifici o lloc 
del subministra afectat). 
 

 Icc =
0,8U

R  
 
 On: 
 Icc = Intensitat de curtcircuit màxim en el punt considerat. 
 U = Tensió d’alimentació fase neutre (230 V). 
 R = Resistència del conductor de fase en el punt considerat i l’alimentació. 
 
S’acompanya taula de càlcul amb les intensitats de curtcircuit calculades al final de les diverses 
línies. 
Com es pot observar la intensitat de curtcircuit en la derivació individual és de 7.900 A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4.1. Càlculs luminotècnics
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2.5.4.2. Càlculs línies elèctriques 
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REFERENCIA:P12039
PROJECTE: URBANITZACIÓ SECTOR SUD SAU4 INDUSTRIAL CAN COMA

Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)

QUADRE: AMPLIACIÓ QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA EXISTENT V12

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable (mm.)
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre Terra %parcial %total tipus tens. aisl. cable conducció

L0.2 Derivació Individual - 1,00 1,00 - 400 0,9 - - - - - - - RV-K 0,6/1kV Cu Tub
Potència màxima admisible - 1,00 1,00 - 400 0,9 - - - - - - - RV-K 0,6/1kV Cu Tub

L2.1 Circuit Enllumenat 3,05 1,80 1,00 5,49 400 0,9 8,80 6 6 35 - - RV-K 0,6/1kV Cu Tub

TOTAL 3,05 1,50 1,00 4,58

CONJUNT MESURA: Existent
POT. AMPLIACIÓ (kW): 3,05

Caiguda Tensió Característiques ConductorDenominació
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REFERENCIA: P12039
PROJECTE: URBANITZACIÓ SECTOR SUD SAU4 INDUSTRIAL CAN COMA
ZONA: Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable (mm.)
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre Terra %parcial %total tipus tens. aisl. cable conducció

L2.1 Lluminària 9+derivació 1 3,05 1,80 1,00 5,49 400 0,9 125 8,80 6 6 35 1,28 1,28 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 4 0,60 1,80 1,00 1,08 400 0,9 35 1,73 6 6 35 0,07 1,35 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 3 0,45 1,80 1,00 0,81 400 0,9 20 1,30 6 6 35 0,03 1,38 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 2 0,30 1,80 1,00 0,54 400 0,9 30 0,87 6 6 35 0,03 1,41 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 1 0,15 1,80 1,00 0,27 400 0,9 20 0,43 6 6 35 0,01 1,42 RV-K 0,6/1kV Cu Tub

Línia Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Factor Longit. Intens. Secció Cable (mm.)
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) Potència (mts.) (A) Fase Neutre Terra %parcial %total tipus tens. aisl. cable conducció

Derivació 1

L2.1 Lluminària 8 2,30 1,80 1,00 4,14 400 0,9 30 6,64 6 6 35 0,23 1,51 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 7 2,15 1,80 1,00 3,87 400 0,9 30 6,21 6 6 35 0,22 1,72 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 6 2,00 1,80 1,00 3,60 400 0,9 30 5,77 6 6 35 0,20 1,92 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 5 1,85 1,80 1,00 3,33 400 0,9 30 5,34 6 6 35 0,19 2,11 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 10 1,70 1,80 1,00 3,06 400 0,9 30 4,91 6 6 35 0,17 2,28 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 11 1,53 1,80 1,00 2,75 400 0,9 27 4,42 6 6 35 0,14 2,42 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 12 1,36 1,80 1,00 2,45 400 0,9 27 3,93 6 6 35 0,12 2,54 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 13 1,19 1,80 1,00 2,14 400 0,9 27 3,44 6 6 35 0,11 2,65 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 14 1,02 1,80 1,00 1,84 400 0,9 27 2,94 6 6 35 0,09 2,74 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 15 0,85 1,80 1,00 1,53 400 0,9 27 2,45 6 6 35 0,08 2,82 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 16 0,68 1,80 1,00 1,22 400 0,9 27 1,96 6 6 35 0,06 2,88 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 17 0,51 1,80 1,00 0,92 400 0,9 27 1,47 6 6 35 0,05 2,93 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 18 0,34 1,80 1,00 0,61 400 0,9 27 0,98 6 6 35 0,03 2,96 RV-K 0,6/1kV Cu Tub
L2.1 Lluminària 19 0,17 1,80 1,00 0,31 400 0,9 27 0,49 6 6 35 0,02 2,97 RV-K 0,6/1kV Cu Tub

Caiguda Tensió Característiques Conductor

Denominació Caiguda Tensió Característiques Conductor

Denominació

 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 26

 
PROJECTES   D’ENLLUMENAT EXTERIOR 

 
 
 
OBJECTE 
 
Les  instal·lacions d’enllumenat exterior (EE) hauran de complir el Reglament d’Eficiència Energètica, 
RD 1890/2008.  Aquest Reglament (REE) determina la documentació que caldrà incloure en els 
projectes  d’Enllumenat Exterior.  
Aquesta documentació és complementària  de la prevista en el vigent Reglament - decret 82/2005 -  
de desenvolupament de la llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
i del  Reglament de BT. 
En aquest projecte es té en compte el cumpliment dels valors d’ intensitat lluminosa máxima emesa en 
direcció a l’espai Xarxa Natura 2000 del Fluvià recollits a la taula 7 de La llei 6/2001 del reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ ordenació ambiental de l’ enllumenat per a la 
protección del medi nocturn. Tot i així, cal fer esment que, a part que estem a una distancia de 280 m 
de la zona E1,  d’acord amb la resolución de 29 de noviembre  de 2011 publicada al DOGC num. 6019 
de 5 de desembre, el reglament de la llei 6/2001 està derogat.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 TEXT DE DEROGACIÓ DEL REGLAMENT 
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L’aplicació d’aquest reglament REE  en funció de les instal·lacions és la següent: 
 
 

 
Potencia instal·lada 

 
Tipus   de tràmit 

 
P ≤ 1 kW 

 
M. T. D. (1) 

 
1<P≤ 5 kW 

 
M. T. D. 

 
P≥ 5kW 

 

 
Projecte 

 
 

• (1) Per Potencies ≤ 1 kW  no són d’aplicació les exigències tècniques i administratives 
d’aquest reglament. No obstant  cal que l’instal·lador aporti una MTD d’acord amb el 
Reglament. 

• MTD. és la Memòria tècnica de disseny.  La poden fer empreses instal·ladores autoritzades en 
instal·lacions de BT. 

• Projecte és la documentació realitzada per un tècnic titulat  competent que serà qui redactarà 
el projecte. És el responsable de que s’adoptin les mesures reglamentàries adients. 
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA   SEGONS EL  REE: 
 

A. FASE PROJECTE: 
 
Segons es fixa en la ITC-EA-05 ,  en el projecte  s’haurà d’incloure: 
 

• Titular de la instal·lació , emplaçament i ús al que es destina. 
 
INCASÒL. Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya. 
 

• Tipus d’Enllumenat. 
 
Es preveuen lluminàries tipus CARANDINI mod. JCH-250/CC o equivalent, de classe I, armadura i tapa 
superior d'alumini injectat i pintada. Amb conjunt reflector d'alumini anoditzat-cubeta de tancament de 
vidre pla segellat amb silicona. L’accés a l'equip i a la llum es farà per la part superior. El grau protecció 
del grup òptic serà IP-66. Inclou l’equip i la làmpades de vapor sodi alta pressió amb equip de doble 
nivell muntat en placa extraïble de polímer reforçat.  
 
Aquestes lluminàries anirà instal·lades sobre columnes troncocòniques de 9 o bé 12 m d'alçada, 
galvanitzada amb caixa de connexió, cablejat interior. 
 
Al camí de Cogulera també es farà una il·luminació amb les lluminàries CARANDINI mod. JCH-250 o 
equivalent, però en aquest cas amb una làmpada de 70W que il·luminarà el camí i una làmpada de 
100W que il·luminarà la zona verda. Es muntaran les dues lluminàries en una columna de 12 metres 
d’alçada, una col·locada a 8 ml. i l’altre a 12 ml. Ambdues lluminàries estan inclinades 10º amb una 
interdistància de 27 ml. 
 

• Zona de protecció envers la contaminació  lluminosa on hi ha la instal·lació. 
 
Es considera que la instal·lació pertany a la classificació de zona “E3” degut a que es tracta d’una àrea 
de brillantor o lluminositat mitja a tractar-se d’una zona urbana residencial, on la via de tràfic i voreres 
estan il·luminada. 
 
Llavors el flux hemisfèric superior instal·lat serà >15%. La fitxa de la lluminària marca que la FHS>0.07. 
 

• Relació  de lluminàries, làmpades i equips auxiliars amb la seva potència. 
 

La instal·lació estarà formada pels següents punts de llum: 
 

Carrer Núm. lluminàries Potència unitària Potència Total 

carrer "B-C-D" 19 150 W VSAP 2850 W 
carrers "F-E" 9 150 W VSAP 1350 W 
Camí Cogulera 10 70 W VSAP 700 W 
Camí Cogulera 10 100 W VSAP 1000 W 

TOTAL 48  5900 W 
 
Es preveu que les llums dels carrers de l’accés P.I. i del carrer "B-C-D" s’alimentin des d’un nou 
quadre general de comandament per l’enllumenat públic, mentre que l’enllumenat dels carrers 
"F-E" i "E-B” i el Camí de Cogulera s’alimentaran des de l’ampliació del quadre elèctric existent 
situat al carrer "E-B". 
 

 Núm. lluminàries Potència unitària Potència Total 

Línia 1 (quadre nou) 12 150 W VSAP 1800 W 
Línia 2 (quadre nou) 7 150 W VSAP 1050 W 
Línia 3 (ampliació 
quadre existent) 

5 150 W VSAP 750 W 
4 150 W VSAP 600 W 

10 70 W VSAP 700 W 
 10 100 W VSAP 1000 W 

TOTAL 48  5.900 W 
 
 

• Geometría de la instal·lació 
 
La il·luminació és tota unilateral i amb una alçada de 9 m. S’ha previst que les lluminàries estiguin 
separades 31 metres. Al camí de Cogulera les lluminàries estaran separades 27 metres i les columnes 
seran de 12 metres d’alçada, on la lluminària que dóna la camí serà de 70W i estarà col·locada 8 
metres i la lluminària que dóna a la zona verda serà de 100W i col·locada a 12 metres d’alçada. 
 

• Factors d’ Utilització = fu. 
 
0.5 
 

• Factor de  manteniment  = fm.  Determinar el factor FSL de la làmpada 
 
>=0.70 
 

• Eficiència de las làmpades i equips auxiliars, etc. 
 
114,67 lm/W (150 W) 
 
 

• Rendiment lluminària.  
 
>=68% 
 

• FHS – flux hemisferi superior 
 
<0.07 
 

• Règim de funcionament. Sistemes d’accionament i regulació del nivell lluminós. 
 
Es disposarà de sortides per doble nivell i comandament mitjançant rellotge astronòmic. D’aquesta 
manera a partir d’una certa hora de la nit, quan es consideri que hi ha menys moviment, el nivell 
lluminós passa a ser la meitat. 
 
 

• Mesures adoptades per a la millora de l’eficiència  i estalvi energètic. 
 
Per tal de contribuir a l’estalvi energètic es disposarà de sortides per doble nivell i comandament 
mitjançant rellotge astronòmic. 
 
 

• Estudi luminotècnic. 
 
S’adjunta estudi luminotècnic. 
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• Càlcul de l’eficiència  Energètica de la instal·lació. 
 
ε eficiencia energetica instalación 35,56 SI 
Valor límite > 13,80 
Clasificación energética A 
Rendimiento luminaria 68% 
Factor utilización 0,50 
 

• Consum energètic: Horari de funcionament, Consum energia anual i Emissions CO2. 
 

 Núm. 
lluminàries 

Potència 
unitària 

Potència 
Total 

Hores/any 
100% 

Hores/any 
50% 

Consum 
Total 
kWh 

Accés P.I. 7 150 W VSAP 1050 W 2114 1825 3178 
carrer "B-C-D" 12 150 W VSAP 1800 W 2114 1825 5448 
carrers "F-E" 5 150 W VSAP 750 W 2114 1825 2270 
carrers "E-B" 4 150 W VSAP 600 W 2114 1825 1816 
Camí Cogulera 10 70 W VSAP 700 W 2114 1825 2118 
Camí Cogulera 10 100 W VSAP 1000 W 2114 1825 3026 
TOTAL      17856 
 
 

• Qualificació energètica amb una etiqueta energètica. 
 
A 
 

• Càlculs luminotècnics: Iluminàncies, Luminàncies, Enlluernament i la relació d’entorn.  
 
S’adjunta estudi luminotècnic. 
 

• S’han de respectar uns nivells màxims d’iluminació. 
 
Valor límit > 13,80 (carrers) 
Valor límit > 10 lux (zona camí Cogulera) 
 
Zona verda camí Cogulera: 
 
En el cas de la zona verda; la taula 8 de la ITC-EA-02 indica que els nivells en el cas de la classe 
d’enllumenat S1/S2/S3/S4 (al ser un enllumenat de parcs i jardins es classifica com a via tipus E) que 
seran uns nivells mínims. En el nostre cas complim amb el mínim de una zona S2 que és de 10 lux. 
 

• S’ha de respectar una uniformitat mínima. 
 
0.78>0.5 (zona carrers) 
 

• Pla de manteniment de les instal·lacions i aparells.   
 
Es seguirà un pla de manteniment per garantir en el temps el manteniment dels paràmetres 
luminotècnics i la eficiència energètica de la instal·lació, VEEI, que contemplarà: 
 
Freqüència de reemplaçament de làmpades: Te que fer-se al final de la vida útil de les làmpades 
indicada per el fabricant, ja que, tot i que no hagi fallat, la seva eficàcia haurà disminuït. En grans 
instal·lacions es recomanable canviar les làmpades per grups en comptes de individualment per 
mantenir nivells d'il·luminació adequats.  
 

 Hores de servei  Vida útil 
 
 Incandescència 1000  
 Halògens 2000  
 Fluorescents Compactes 6000  
 Fluorescents  7500  
 Fluorescents amb reactància electrònica 10000  
 Descarrega - VM 12000  
 Descarrega SAP 15000 h 
 Descarrega HM 6000 h 
 
 S'ha de complir el paràmetres indicats per el fabricant de les làmpades.  
 
Neteja de les lluminàries: Les lluminàries han de ser netejades regularment, sobretot les superfícies 
reflectores i difusores. Si s'incorporen difusors de plàstic, llis o prismàtic, s'han de substituït quan 
estiguin envellits. 
 
 Freqüència de neteja   
 Lluminàries de radiació lliure 1 any 
 Lluminàries amb reflectors oberts per dalt 1 any  
 Lluminàries am reflectors tancats per dalt 1 any 
 Lluminàries amb reflectors tancats 1 any 
 Lluminàries protegides contra la pols 1 any 
 Lluminàries de radiació indirecta 0,5 any 
 
Per obtenir una major avantatge econòmica la freqüència de neteja tindre una relació amb l'interval de 
reposició de làmpades 
 
Neteja de la zona il·luminada: Els vidres de les finestres i les superfícies que formen sostres i parets 
hauran de ser netejats periòdicament per mantenir la transmissió de llum natural i la reflectància de les 
mateixes. La neteja o repintat de les parets tindre gran importància en el cas de sales petites i de 
enllumenat indirecta. 
 
Sistemes de control: 
 Freqüència de neteja 
  
 Detector de presencia per infraroigs. 1 any 
 Detector de presencia acústics per ultrasons.1 any 
 Detector de presencia per microones. 1 any 
 Detector de presencia híbrid dels anteriors. 1 any 
 Per temporització 1 any 
 Fotocèl·lules 1 any 
 
 
 

• Determinació costos de  explotació i manteniment 
 

 Cost unitari  Suma 
Cost de manteniment 35€/llum·any 48 llums 1680€/any 
Cost d’explotació 0.14€/kWh 17.856 kWh/anys 2499€/anys 
    
TOTAL   4179€/anys 
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Zona estudi

NOM DEL 
PROJECTE (1)

Tipus 
d'enllumenat (2)

Classe 
d'enllumenat 
especificat

Valor de 
il·luminacia 
Em mínima 
requerit o 
equivalent

Model de 
lluminaria

Tipus de 
làmpada

Potència 
nominal 
làmpada

Potència 
làmpada 

amb 
auxiliars 
(w) (5)

Flux 
làmpada 

(lm)
Núm. de 

làmpades

Factor de 
manteniment 

fm (6)

Em 
obtinguda 
(lux) (7)

Uniformitat 
obtinguda 

Umed

Sup. de 
càlcul 

(m2) (8)

ε eficiència 
energètica 
instal·lació 
((S*Em)/P)

ε eficiència 
energètica 
instal·lació 
(εL*fm*fu)

Eficiència 
energètica 

mínima 
requerida 

(taules (1 o 
2)

Cumpliment ε 
(cumpliment 

si  ε 
obtinguda 

major  ε taula)

Eficiència de 
referència 

(taula 3) εR

Índex de 
eficiència 

energètica Iε

Índex 
consum 

energètic 
(1/Iε)

Qualificació 
energètica 
(taula 4)

FHSinst 
(%)

Rendiment 
lluminaria

Eficiència 
làmpades 

(lm/w)

Potència 
conjunt 
equip 

+làmpada
Potència total 
instal·lada (w)

Compliment
carrer "B-C-D" Vial ambiental ME3c 1 cd/m² JCH-250/CC VSAP 150 170 17200 19 0,71 11 0,45 8386 28,56 28,56 15 SI 23 1,24 0,81 A 0,07 68,00% 114,67 170 3.230
carrers "F-E" Vial ambiental ME3c 1 cd/m² JCH-250/CC VSAP 150 170 17200 9 0,71 12 0,45 6568 51,51 51,51 15 SI 23 2,24 0,45 A 0,07 68,00% 114,67 170 1.530
camí Cogulera (zon Parcs i jardins S2 10 lux JCH-250/CC VSAP 70 - - 10 0,7 10 0,53 >621 - - 6 SI 9 - - A 0,07 >=68% - - -
camí Cogulera (camVial ambiental S3 <10 lux JCH-250/CC VSAP 100 - - 10 0,7 8 0,48 >621 - - 12 SI 18 - - A 0,07 >=68% - - -

(1) Nom del estudi luminotècnic onjecte del càlcul de eficència energètica
(2) Vial funcional/viaSerà funcional para enllumenats amb lluminàries a alçades superiors a 5m i amb tancament, no difusors

Serà ambiental per a enllumenats a alçades inferiors a 5m i difusors, balisses, globus prisàtics, làmpades verticals amb lams, etc., normalment situacions de projecte C,D i E
Serà especific qualsevol que no sigui vial (grans àrees, deportius exteriors, etc.)

(3) Segons la classificació establerta (segons ICT-EA-02)
(4) Per a les classes d'enllumenat ME s'estableix segons la equivalència 1 cd/m2= 15lux, per a les classes CE o S el propi valor de il·luminacia, per a enllumenats específics el determinat
(5) Veure taula consums totals segons làmpada

CARACTERÍSTIQUES DE LA IL·LUMINACIÓ REQUERIDA/OBTINGUDA

(5) Veure taula consums totals segons làmpada
(6) Calculat segons taula de factor de manteniment (fm=FDFL*FSL*FDLU)
(7) Il·luminacia mitja ontinguda en el estudi per tota la superfície inclosa en el càlcul lumínic (per a la resta de paràmetres i els seus valors a obtindre se seguirà l'indicat en el ITC-EA-02 (valors mitjos de luminancia, i les seves uniformitats, il·luminacia mitja i mínima, enlluernament, etc.) s'hauràn de complir segons estudi luminictècnic
(8) És la superfície inclosa en el càlcul, per a cas de vial serà diferent entre lluminaries x amplada vial, D x A, per als tipus de via A i B, sense voreres, es considera el ample de la calçada, per a la resta de vies es considera tot l'ample de via (incluent calçada, voreres, etc.), per a enllumenats específics tota ola superfície de càlcul
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2.5  ANNEX DE CÀLCULS 
 2.5.5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
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2.5 Annex de càlculs 
 
2.5.5 Xarxa de telecomunicacions 
 
Antecedents 
 
La xarxa de telecomunicacions ha estat dissenyada per Localret, SA. 
 
Els serveis que dónen les xarxes de telecomunicacions són diversos: 
 

- Telefonia. 
- Distribució d’informació (internet, correu electrònic,...). 
- Transmissió d’imatges. 

 
Cadascun d’aquests serveis es pot transmetre per ones o per cable. Encara que les infraestructures 
de distribució d’ones comencen a tenir una forta presència en el medi urbà, aquestes són irrellevants 
si les comparem amb les xarxes de transmissió per cable, les quals necessiten d’una infraestructura 
de canalització subterrànea adaptada als requisits de connexió entre la central de capçalera i l’usuari. 
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Anna Font

Asunto: RV: Modificació Telecos Pla Politger - Sant Jaume de LLierca

De: Ester Martínez i Sillas [mailto:emartinez@localret.cat]
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2012 11:17 
Para: Xavier Baro 
Asunto: RE: Modificació Telecos Pla Politger - Sant Jaume de LLierca 

S’han de mantenir les partides de perfileria, com col locació d’obturadors, ganxos, etc. T’he enviat les partides dels
conductes de 75mm perquè hem canviat la tipologia respecte al projecte inicial, tot el demés segueix igual.

Ester

De: Xavier Baro [mailto:xbaro@edetcotecnics.com]
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2012 11:06 
Para: Ester Martínez i Sillas 
Asunto: RE: Modificació Telecos Pla Politger - Sant Jaume de LLierca

Ester
Els amidaments que m’ has passat són tots els que hi ha d’ anar, o hem d’ incorporar partides de l’ antic projecte?

Salutacions

De: Ester Martínez i Sillas [mailto:emartinez@localret.cat]
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2012 10:42 
Para: Xavier Baro 
Asunto: RE: Modificació Telecos Pla Politger - Sant Jaume de LLierca

Xavier,

De fet vam quedar amb en Joan Carles Roquer, Arquitecte municipal, que faríem tant sols un modificat d’obra, ja que sinó, el fet
de redactar un projecte nou suposava un cost per l’Ajuntament. Per tant incorporeu ho directament a la resta d’instal lacions
perquè es tingui present que s’ha d’executar aquest traçat i no el del projecte inicial.

Salut

Ester Martínez Sillas
Àrea d’Infraestructures

Llacuna 166 9a pl. 08018 Barcelona
T 934 861 430 M 649 21 03 01
www.localret.cat emartinez@localret.cat

De: Xavier Baro [mailto:xbaro@edetcotecnics.com]
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2012 10:24 

2

Para: Ester Martínez i Sillas 
Asunto: RE: Modificació Telecos Pla Politger - Sant Jaume de LLierca

Bon dia Ester
Gràcies per la resposta, ara redactareu vosaltres un projecte ? o ho hem d’ incorporar nosaltres directament amb la
resta d’ instal lacions.
Si ho feu vosaltres en quins terminis ens movem i com ho tramitem.
Diaga’m alguna cosa perquè el projecte d’ urbanització l’ haig de tenir acabat la setmana propera.

Salutacions

De: Ester Martínez i Sillas [mailto:emartinez@localret.cat]
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2012 8:48 
Para: Xavier Baro 
Asunto: RV: Modificació Telecos Pla Politger - Sant Jaume de LLierca

Bon dia Xavier,

En Jordi Roca, tècnic Telefònica ha validat ja el traçat, per tant el que et vaig enviar ahir és el definitiu. Dilluns que és
quan en Joan Carles Roquer està a l’Ajuntament de Sant Jaume, li faré arribar el modificat perquè ho tinguin
present.

Per altre banda, adjunto la partida del pedestal de distribució.

___________________________________________________

PEDESTAL DE DISTRIBUCIÓ – 380,80€/Ut

Formació  pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85 cm, construït in situ amb formigó amb plantilla ; inclou 
excavació, encofrat, formigonat,  col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x130,0x4,0 i cargols soldats. Tot 
inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.

___________________________________________________

Bé, si necessites res més ja m’ho faràs saber.
Per cert, quina previsió d’inici tenen les obres?

Estem en contacte.

Ester Martínez Sillas
Àrea d’Infraestructures

Llacuna 166 9a pl. 08018 Barcelona
T 934 861 430 M 649 21 03 01
www.localret.cat emartinez@localret.cat
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De: Ester Martínez i Sillas  
Enviado el: miércoles, 19 de septiembre de 2012 15:11 
Para: 'Xavier Baro' 
Asunto: Modificació Telecos Pla Politger - Sant Jaume de LLierca

Bon dia Xavier,

Tot just fa 10min he estat parlant amb el tècnic de Telefònica de zona de Sant Jaume de Llierca. Li he enviat de nou un modificat
reflectint les últimes especificacions que m’ha donat i estic a l’espera de la seva validació. No crec que faci més canvis, però.

No obstant adjunt envio l’esmentat plànol en dxf i en pdf. Si veus que no he tingut alguna entrada de serveis presents en alguna
de les parcel les fes m’ho saber. Per cert, com a nota informativa, el punt de connexió de telefònica per donar servei al polígon
és una càmera existent, s’haurà de valorar quan es comencin les obres com afectarà ja que està en un terraplè, adjunto foto.
Tant bon punt em validin el traçat definitiu t’ho faré saber.

També t’adjunto les partides per ml o per unitat perquè les tinguis presents. La partida del pedestal de distribució no la tinc
actualitzada, et dic quelcom.

___________________________________________________

CANALITZACIONS:

CANALITZACIÓ 2conductes 75MM – 32€/ML

Construcció de secció formada per 2 conductes de 75 mm  de amplada i profunditat fins a 0,70m i fins a 1,20m respectivament (de la part superior 
del dau de formigó fins al paviment) i subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: Excavació 
i/o demolició de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i entivació 
necessària; Construcció de prisma tubular segons seccions S000200-001 i/o S000200-101; format per tubs de polietilé d'alta densitat de doble 
paret, corrugada exterior i llisa interior, protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; 
Rebliment i piconatge de rases i pous  amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Càrrega de 
terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol 
tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a 
la direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per Localret a la direcció 
facultativa de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les 
prescripcions tècniques.

CANALITZACIÓ 4conductes 75MM – 40€/ML

Construcció de secció formada per 4 conductes de 75 mm  de amplada i profunditat fins a 0,70m i fins a 1,20m respectivament (de la part superior 
del dau de formigó fins al paviment) i subministrament de tot el material necessari per a la seva construcció segons el procés següent: Excavació 
i/o demolició de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i entivació 
necessària; Construcció de prisma tubular segons seccions S000400-001 i/o S000400-101; format per tubs de polietilé d'alta densitat de doble 
paret, corrugada exterior i llisa interior, protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió; 
Rebliment i piconatge de rases i pous  amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Càrrega de 
terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol 
tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. Inclou part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a 
la direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per Localret a la direcció 
facultativa de les obres d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a les 
prescripcions tècniques.

ELEMENTS DE REGISTRE:

Pericó de 70x70xh - 350€/Ut

Subministrament i instal·lació de pericó de 70x70xh cm de dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou: Si procedeix tall 
de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall; Si procedeix demolició, càrrega sobre camió i transport a l'abocador de 
paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d'abocament; Si procedeix excavació i/o demolició de pous, en 
qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou; Càrrega de terres i deixalles sobrants de 
l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit 
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. Col·locació de pericó amb perforacions d’entrada dels conductes, gantxos de tir i suports per a 
cables galvanitzats. Rebliment i piconatge de pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del 
PM; Recreixement i enrasat fins a paviment, instal·lació de marc i tapa, perfectament anivellat; Pavimentació i base de formigó de resistència 
característica idèntica a l’existent,  inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de 
mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.

Marc i tapa pericó de 70x70xh - 120€/Ut

4

Subministrament de tapa  i marc, de doble fulla triangular. Inclou transport fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a 
les prescripcions tècniques.

___________________________________________________

Saluacions

Ester Martínez Sillas
Àrea d’Infraestructures

Llacuna 166 9a pl. 08018 Barcelona
T 934 861 430 M 649 21 03 01
www.localret.cat emartinez@localret.cat
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1. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca té previst la urbanització Pla de Politger , al seu 
Terme Municipal dotant-lo d’una infraestructura de telecomunicacions municipal per preveure 
el pas dels serveis de telefonia bàsica i telecomunicacions per cable. 

El dimensionat de la canalització esdevindrà en funció de les necessitats de Telefónica 
d’Espanya S.A. 

Davant d’aquesta intenció, Localret va rebre l’encàrrec de realitzar el projecte de les obres i 
instal·lacions necessàries per facilitar el desplegament d’aquestes xarxes de 
telecomunicacions. 

2. OBJECTE 

L'objecte del present Projecte és definir les actuacions necessàries per dissenyar una 
infraestructura de telecomunicacions municipal a la urbanització Pla de Politger a la població de 
Sant Jaume de Llierca. 

Aquest projecte fa referència a les necessitats i previsions dels actuals serveis de 
telecomunicacions per possibilitar a totes les parcel·les d’aquesta urbanització el disposar de 
servei avançat de telecomunicacions. 

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per 
possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcel·les d’aquesta urbanització, 
es dissenyarà una infraestructura de conductes de canalització soterrada. 

El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes les possibles parcel·les a aquesta 
xarxa, intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles. 

Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades al plànol 06, depenent el 
nombre de conductes així com els diàmetres, de la posició i finalitat dels mateixos. 

La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, 
tensions màximes de l’estesa de cables, previsió de futur desenvolupament , així com la 
registrabilitat en els punts d’accés als edificis. 

4. DADES BÀSIQUES 

4.1. Cartografia 

Pel que fa a la informació de base d'aquest Projecte, s'ha emprat el Sistema d'Informació 
Territorial de l’Ajuntament de  Sant Jaume de Llierca i s'ha extret el traçat en planta dels futurs 
carrers. 

Sobre aquests plànols s'ha realitzat la definició de la infraestructura a construir. 

4.2. Serveis afectats 

En el moment de redactar el present projecte no es consideren els serveis soterrats existents de 
les diferents companyies, degut a que la seva posició quedarà reflectida en la secció tipus del 
projecte d’urbanització general. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

5.1. Introducció 

Les obres del present projecte consisteixen en la construcció d’una infraestructura subterrània de 
telecomunicacions per connectar a totes les parcel·les de la urbanització. 

La xarxa troncal està constituïda per 2, 4 i 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior en 
diferents trams, amb longituds respectives de 330 m, 30 m i 110 m. 

La xarxa d’accés, connectada amb la xarxa troncal mitjançant els pericons de 70 x 140 cm, 70 x 
70 cm i 40 x 40 cm, es constituirà amb conductes de 63 mm de diàmetre exterior. 

El conjunt de la  canalització es complementa amb els registres següents: 

 

Nº Tipus 
Dimensions 

(llargària, amplada, alçada) 

5 Pericó 70 x140 x 100 cm 

11 Pericó 70 x 70 x 85 cm 

16 Pericó 40 x 40 x 55 cm 

 

5.2.  Excavació i reblert de la rasa 

Les rases s'han previst, en funció del número de conductes i la seva ubicació, amb les següents 
fondàries respecte la cota de rasant definitiva del terreny: 

 

Nº de Conductes / Diàmetre(mm) Base Vorera (cm) Calçada (cm) 
1/63 1 77 78 

2/63 2 77 78 

4/63 2 77 78 

2/125 2 87 87 

2/125 + 2/63 2 99 95 

2/125 + 4/63 2 99 95 

4/125 2 104 104 

4/125 + 2/63 2 116 112 

6/125 2 121 121 

 

Per últim es refinaran a mà perquè la rasa tingui l’amplada reglamentària i el fons de la mateixa 
quedi a cota. 

La profunditat d'excavació dels carrers s'ha referit a la rasant  del terreny. 
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5.3. Construcció del prisma de canalització 

Els trams de canalització construïts estaran formats per les seccions tipus, definides en cada 
cas segons les necessitats plantejades i quedaran connectats a pericons pel seu registre. 

La configuració dels prismes de canalització, sigui en voreres o en creuament de carrer, 
partirà d’una base de formigó amb resistència característica fck = 175 kp/cm2 de 5 cm de gruix 
i damunt s’hi col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació lateral i 
vertical entre tubs de 4 cm; per assolir aquestes distàncies, es col·locaran separadors cada 3 
ml de canalització. Seguidament, es recobriran amb formigó H – 150 i sorra fina en tot el seu 
perímetre formant un prisma i mantenint uns gruixos de formigó i sorra que quedaran definits 
en les seccions tipus de canalització plantejades, en funció de la seva posició en la via 
pública. 

Es col·locarà una cinta de senyalització del servei a 25 cm per damunt del prisma de formigó, 
que indicarà el servei existent.  

Tots els conductes que connectin amb un pericó o cambra de registre quedaran obturats i 
disposaran en el seu interior d’un fil guia lligat a l’obturador. 

El cobriment vertical teòric des de la cota de paviment o rasant definitiva fins a la part superior 
del paquet de conductes de canalització serà de 70 cm fins a la generatriu superior dels tubs 
que composen el prisma en encreuaments de calçades. 

5.4. Pericons i cambres 

Els tipus de pericons previstos (70x140x100 cm, 70x70x85 cm i 40x40x55 cm) es constituiran 
amb mòduls de polipropilè d’alta resistència. 

Els pericons de 70x140x100 cm es formaran sobre una solera de formigó amb resistència 
característica fck = 175 kp/cm2  de 166.4x93.2 cm i 5 cm de gruix i calçant 8 cm en l’interior del 
pericó format amb mòduls d’alta resistència, les dimensions lliures seran de 70x140x100 cm i 
es recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de gruix, també 
es podran construir amb peces prefabricades de formigó o amb totxos arrebossat i lliscat en el 
seu interior. Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les 
necessitats de les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a 
suspensió de cables, així com el marc i la tapa corresponent. 

Els pericons de 70x70x85 cm es formaran sobre una solera de formigó amb resistència 
característica fck = 175 kp/cm2  de 92.4x92.4 cm i 5 cm de gruix i calçant 8 cm en l’interior del 
pericó format amb mòduls d’alta resistència, les dimensions lliures seran de 70x70x85 cm i es 
recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de gruix, també es 
podran construir amb peces prefabricades de formigó o amb totxos arrebossat i lliscat en el 
seu interior. Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les 
necessitats de les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a 
suspensió de cables, així com el marc i la tapa corresponent. 

Els pericons de 40x40x55 cm es formaran sobre una solera de formigó amb resistència 
característica fck = 175 kp/cm2  de 56.4x56.4 cm i 5 cm de gruix i calçant 5 cm en l’interior del 
pericó format amb mòduls d’alta resistència, les dimensions lliures seran de 40x40x55 cm i es 
recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 5 cm de gruix, també es 
podran construir amb peces prefabricades de formigó o amb totxos arrebossat i lliscat en el 
seu interior. Les connexions dels tubs amb els pericons seran generalment amb 2 conductes 
de 63. mm diàmetre exterior en sentit longitudinal de la canalització i sortides perpendiculars 
amb tubs de 40 mm de diàmetre exterior per connectar les parcel·les.  

6. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

6.1.  Programa de treballs 

El contractista, abans d'iniciar les obres, haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra 
un programa de treballs a efectuar, així com els plans previsibles de cada part de l'Obra. 

6.2. Termini d'execució 

El termini d'execució de les obres estarà en funció del projecte global de l’urbanització, encara 
que de manera independent, la construcció d’aquesta infraestructura està estimada en 2 
mesos. 
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7. FACTORS ECONÒMICS DE LES OBRES 

7.1. Preus unitaris 

Els preus unitaris corresponen als Preus de les Unitats d'Obra que és necessari executar per a 
dur a terme les obres objecte d'aquest Projecte. 

7.2. Pressupost de les obres 

El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels Preus Unitaris de les diferents Unitats 
d'Obra, a l'estat d'amidaments que, realitzat sobre els Plànols, s'inclou al Pressupost, d'aquest 
Projecte. 

El Pressupost d'Execució Material resulta de 1.777.729,55 € (un milió set-cents setanta-set mil 
set-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-cinc cèntims) 

Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte 
IVA), financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de 
benefici industrial, així com l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per 
Contracta de 2.559.752,77 € (dos milions cinc-cents cinquanta-nou mil set-cents cinquanta-
dos euros amb setanta-set cèntims) 

 

8. TERMINI DE GARANTIA 

Dins del termini d´1 mes següent al lliurament o realització de les obres, s'aixecarà acta de 
recepció si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. 

Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà d’UN (1) any. 

9. OBRA COMPLETA 

Es fa constar expressament que les obres definides en aquest Projecte gaudeixen de la condició 
d'obra completa, en el sentit de que, una vegada finalitzades, poden ser immediatament 
emprades per a l'ús públic. 

10. CONCLUSIÓ 

Amb la present Memòria i la resta de documents que integren el present Projecte es consideren 
suficientment definides les obres projectades. 

 

 

 

 

Sant Jaume de Llierca, setembre  2012 

                                                                         L’Arquitecte      

 

 

 

                                                                          ANNA FONT VIÑALS 

                                                                                                       NUA arquitectura SLP  
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2.6-  Annex de senyalització  
 
Senyalització horitzontal  
 
Per a realitzar la senyalització  horitzontal s’ha tingut en compte la Norma de Carreteres 8.2-IC 
“Marcas Viales” (1994). 
Les marques vials projectades són reflectants, les dimensions i característiques d’aquests es 
defineixen en els plànols i articles corresponents del Plec de Condicions. 
Es pintaran al paviment les marques corresponents a la separació de carrils en carrers mitjançant 
línies discontínues (M-1.3). 
També s’indicarà la zona d’aparcament amb el mateix tipus de pintura i amb marques discontínues. 
Les línies de detenció en els “Cediu el pas” seran discontínues i amples, tal i com indica la Norma (m-
4.3). 
Les fletxes de sentit vénen especificades als plànols (M-5.2.1, M-5.2.3 i variants). 
Els diferents passos de vianants es resoldran amb quadrats discontinus. 
 
Senyalització vertical  
 
La senyalització vertical s’ha projectat seguint la Instrucció 8.1 IC/94 “Señalización Vertical” i els 
catàlegs de circulació publicats per la “Dirección General de Carreteras” de març i juny de 1992. 
Per completar la senyalització horitzontal, tenim les senyals verticals. 
Indicarem les zones de pàrking amb la senyal tipus S-17, la de pas de vianants amb la S-13, el 
“Cediu el pas” amb la R-1, i la limitació màxima de velocitat a 30 amb la R-301, la de zona residencial 
amb la S-28 i la d’entrada prohibida amb la R-101. 
Les senyals de prohibició seran circulars amb el fons blanc i contorn vermell, les de perill triangulars, i 
les d’obligació quadrades i fons blau. 
En quant a les seves dimensions, les triangulars seran de 900 mm. de costat, les circulars de 600 
mm. de diàmetre i les quadrades de 600 mm. de costat. 
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2.7- Annex d’enjardinament i reg  
 
 
 
2.7.1- Enjardinament 
 
Plantacions 
 
Les obres d’enjardinament consisteixen en la plantació d’arbrat i vegetació a les 4 zones verdes. 
L’enjardinament proposat és el següent: 
 
Zona verda, Nord-Est i Nord-Oest 
 
En aquestes dues zones verdes s’hi plantaran tres tipus d’arbres, oms (ulmus resista sapporo gold) 
roure del país (quercus robur) i alzines (quercus ilex).  
La distribució ve grafiada en el plànol de planta. 
Ambdues zones verdes venen  creuades en sentit longitudinal per una camí pavimentat en 20 cm. de 
Tot ú calcari. Els oms estaràn situats en filera al llarg de tot aquest camí. 
La zona verda Nord-Oest manté la masia existent. 
Al talús de la l’accés al polígon s’hi plantaran baladres.  
 
Zona Verda-Oest 
 
En aquesta zona s’hi plantaran alzines oms (ulmus resista sapporo gold). 
La distribució també ve grafiada en el plànol de planta.  
Aquesta zona té pel costat oest el Camí de Cogulera amb 20 cm de tot-ú calcari. 
 
Zona Verda Sud 
 
En aquesta zona verda es mantindrà la vegetació existent, tenint en compte la bassa de laminació, 
que anirà envoltada, per la seva part superior, on el desnivell serà més alt, amb baladres. 
 
En la totalitat de les quatre zones verdes es sembrarà gespa amb gramínies. 
La mida dels arbres serà de 18 a 20 cm. de perímetre. 
 
 
 
2.7.2. Característiques dels arbres i plantació 
 
La mida del perímetre dels arbres és l’especificada a les partides del pressupost. 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha d’estar 
formada a partir de 2,5 m d’alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de l’eix. Els arbres de 
port més petit, si no s’especifica el contrari als amidaments, vindran copats a 2 m d’alçada. 
Els arbres piramidals han de venir fletxats, amb la guia completa sense escapçar i, si no s’especifica 
el contrari, totalment vestits de branques des de la base. 
La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 cm per 
sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
Sempre que la Direcció Facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera que ni el material 
de fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a l’escorça. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.7.3. Preparació de les terres 
 
Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà terra vegetal d’aportació exterior al polígon 
o de préstecs interiors prèviament millorades si les característiques físiques i químiques són les 
adequades, sempre sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
La quantitat serà de 0,4 m3 pels clots de plantació i una capa de 0,20 m, com a mínim, per a 
superfícies a sembrar. 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complex d’alliberació lenta, 15-9-15-2Mg, o 12-12-
12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr/arbre, 100 gr/arbust i 40 gr/m2 per a vivaces i entapissats. 
 
En quant a les zones de gespa de prada sense reg, a la zona verda lateral, hi posarem el següent: 

- 20 cm. de terra vegetal. 
 
Sembra 
 
Les sembres a sembrar es prepararan prèviament amb l’aportació de terres vegetals millorades amb 
esmenes orgàniques o fems ben composats, a una dosi del 7% en volum, adobat mineral (15-9-15-
2Mg, a una dosi de 500 Kg/Ha), cavat a una profunditat de 0,20 m i perfilat de les terres, eliminant les 
pedres superiors a 20 mm. 
 
Les barreges de llavors que proposem són les següents: 
 

1) Sembra amb sembradora agrícola (gespa de prada no regada): a la zona verda lateral: 
 

- 40% “Festuca arundinacea”. 
- 30% “Ray grass” anglès. 
- 20% “Bromus inermis”. 
- 10% “Onobrychis”. 
 
Seran 35 gr/m2 de llavors.  

 
Manteniment 
 
El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del contractista, incloent 
les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les plantacions. A més de 
la reposició de les baixes i el control i possibles reparacions de la xarxa de reg, inclourà, com a 
mínim, 20 segues de les zones sembrades, 9 desherbats dels escossells, 1 adobat d’arbrat i gespa i 
tractaments fitosanitaris necessaris, segons el calendari adjunt: i el consum d’aigua de reg durant 
aquest període, 7 desherbats manuals arbustiva i 1 esporga. 
 
 gen. feb

. 
març abril maig juny juliol ago. set

. 
oct. nov. des.

desherbats    1 1 1  1 1 1   
Adobat    1         
tract. fitosanit. tota la temporada segons necessitats 
reposicions tota la temporada segons necessitats 
control de tot el reg Segons necessitats 10 inspeccions 
Sega prada     1  1  1 1 1 1 
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2.7.4. Reg 
 
Els arbres de l’accés P.I. i dels espais lliures aniran regats amb reg automàtic per goteig.  
 
Hi hauran cinc punts de presa d’aigua pels circuits de reg automàtic. Cada un dels circuits anirà 
accionat per bateries. Disposarà d’un comptador, electrovàlvules i vàlvula de bola i compacta. De 
l’arqueta situada allà on es senyala al plànol. Després de cada comptador s’alimentarà la xarxa de 
boques de reg i el sistema de reg automàtic associat. 
 
La canonada que alimenta les boques de reg serà de Ø 50 mentre que la del reg automàtic serà de Ø 
32. 
 
L’anella que rodeja els arbres te 2,00 m de longitud amb degoteig integrat cada 50 cm. 
 
El dimensionament de la canonada principal de reg s’ha efectuat a partir de la fórmula de Fórmula de 
Flaumant: 
 

 
 

 
J: Pèrdua de pressió (mm.c.d.a) 
V: Velocitat d' aigua (m/s) 
L: Longitud de la canonada(m) 
D: Diàmetre de la canonada 
F: Coeficient canonada 
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2.8. Annex dels espais lliures públics 
 
 
Objecte 
 
Definició de les zones verdes del Sector Sud SAU4 Industrial “Can Coma”, al terme Municipal de 
Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). 
 
En aquest polígon industrial “Can Coma” tenim quatre espais lliures públics: 
 

- Zona verda Nord-Est              6.951,22 m2  
- Zona verda Nord-Oest           15.962,44 m2 
- Zona verda Sud    6.777,55 m2 

TOTAL A URBANITZAR            29.691,21 m2 
 
Que representa un 21,93 % respecte del total.  
 
 
Proposta d’ordenació 
 
La proposta parteix de la voluntat de mantenir i potenciar l’essència del lloc.  
 
Ens trobem en uns terrenys ocupats majoritàriament per conreus i dos volums edificats de petita 
grandària, una granja i una masia, amb una topografia molt suau. Dins de l’àmbit d’intervenció 
existeixen fragments de vegetació puntual en forma d’arbres aïllats. 
 
Es mantindrà la vegetació  existent inclosa dins de l’àmbit de les zones verdes. 
 
- Es plantaran roures i alzines a la totalitat de la zona, amb una proporció del 40% i 60% 

respectivament,  per tal de dotar l’àrea d’un aspecte boscós similar a l’existent als turons 
adjacents.  Aquesta franja verda  funcionarà com a element de separació entre la zona industrial i 
el vial. 

- Es mantindrà el volum edificat de la masia de pedra com a element característic de l’arquitectura 
del lloc. S’enderrocaran les petites construccions adjacents utilitzades com a pallers pel seu poc 
interès constructiu.  

- Es tancarà el volum de la masia i es consolidarà, si cal, per tal de mantenir la seva integritat i la 
seguretat de les persones. 

- S’enderrocarà el volum edificat de la granja. Es duran a terme les actuacions necessàries per 
adequar la zona. 

- Es mantindrà l’essència del camí existent que comunicava l’àmbit del sector amb el poble i es 
transformarà en ruta per a vianants i bicicletes. D’aquesta manera part del seu traçat es 
recuperarà i s’ estendrà longitudinalment a la vora del la C-66 fins connectar amb el camí 
denominat Camí de Cogulera.  

 
- Al llarg d’aquest camí es desenvoluparan diferents llocs d’estada. Per tal de facilitar la seva 

identificació visual, en aquests llocs es plantaran roures americans. La textura i color del fullam 
conferirà a aquests espais personalitat i noves característiques organolèptiques. 

- S’habilitarà primer una zona com a lloc d’estada o menjador exterior per als treballadors de la zona 
industrial, al costat del futur equipament i de la C66 existent, integrada lo més possible en la zona 
verda pel que fa a materials i geometria. 

 
 
 
 
 
 

Descripció del Projecte 
 
Moviment de terres i enderrocs 
 
En primer lloc, es farà una esbrossada i neteja del terreny. Posteriorment, es procedirà a realitzar els 
moviments de terres necessaris per tal d’adequar les característiques actuals a la urbanització 
proposada i assolir els pendents fixats en el projecte.  
 
1.1 Cal tenir en compte, a l’hora de realitzar l’esbrossada, neteja i excavacions del terreny, 
que s’haurà de portar a terme el decapatge i emmagatzematge, de les terres vegetals 
superficials per tal que puguin ser aprofitades en les àrees a enjardinar. Aquestes operacions 
caldrà dur-les a terme de manera que les terres vegetals no perdin les seves característiques 
durant el seu maneig i dipòsit. 
Pavimentació 
 
El camí habilitat per a les bicicletes y els diferents llocs d’estada, a excepció del principal, seran de 
sauló compactat amb un gruix de capa de 10 cm situat sobre una sub-base també de Tot-ú de 20 
cm.  
El paviment de la zona d’estada o menjador comú, estarà constituït per una sub-base de Tot-ú de 20 
cm amb una base d’acabat de Sauló de 10 cm.   
 
Drenatges i clavegueram 
 
L’evacuació de les aigües pluvials de la zones de terra compactada es realitzaran amb embornals. 
Es col·loquen als punts baixos. 
Els embornals evacuaran les aigües al  col·lector general. El material i dimensionat dels tubs es troba 
al plànol d’evacuació d’aigües. 
 
Abastament d’aigua i reg 
 
El reg de les diferents zones verdes es regularà de forma automàtica mitjançant programadors tipus 
UNIK, o equivalent, d’alimentació per bateries, que s’instal·larà en un pericó d’obra soterrat. 
Juntament amb el programador es muntaran altres mecanismes de control del reg com 
electrovàlvules, filtres, reguladors de pressió, vàlvules, etc, segons s’indica als detalls corresponents 
dels plànols de reg. 

 Totes les zones vegetades amb arbustiva i arbres es reguen amb filades de tub de polietilè amb 
degoters auto compensats 0,5 m 2,3 l/h. Els arbres es regaran de forma localitzada mitjançant 
anelles de tub amb goters integrats. Els tubs s’enterraran 0,10 m per sota de la cota d’acabat de les 
terres.  
Les canonades de distribució dels sectors de reg localitzat, que subministren aigua a les plantacions 
d’arbrat, arbustiva seran de polietilè de 10 atm de pressió nominal. Aquestes canonades s’enterraran 
en rases de 0,4 x 0,3 m.  
Caldrà realitzar 2 connexions a la xarxa d’aigua existent en els punts indicats en el plànol de reg. El 
cabal previst per a la  connexió i pel qual s’ha de dimensionar el comptador a instal·lar és 5m3/h. 
 
Les canonades de distribució general d’aigua que van dels diferents punts de connexió a les 
arquetes de comandament seran de polietilè apte per a ús alimentari. També haurà de ser d’aquest 
material la canonada que subministra aigua a les  fonts.  
 
Enllumenat públic 
 
La il·luminació es defineix amb dos sistemes ben diferenciats. El primer sistema es realitza amb 
fanals tipus Sant Oleguer o equivalent de 6,00 metres d’alçada i focus PQR-150 w VSAP situats en 
el principal lloc d’estada o menjador. Aquest pretén marcar uns àmbits de llum zenital que es situaran 
propers als accessos i entre els arbres per tal de crear ombres que enriqueixin els llocs amb diferents 
cromatismes.  
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El bàcul compleix el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Jardineria 
 
Preparació del terrenys 
 
Un cop s’hagin fet els moviments de terres necessaris per aconseguir els nivells d’acabat, es 
procedirà a realitzar les operacions de preparació i condicionament del terreny per a les sembres i 
plantacions. 
En primer lloc es realitzarà una llaurada del terreny a un fondària mínima de 0,25 m. Seguidament 
es procedirà a realitzar l’adob de fons que serà de tipus organo-mineral i les esmenes necessàries. 
Per tal d’adequar el tipus i dosi d’adob, es portarà a terme una anàlisi de les terres existents o 
d’aportació sobre les que s’hagin de realitzar sembres i/o plantacions.  
 
Les terres en àmbits a enjardinar, on no s’especifiqui el contrari, hauran de complir els següents 
requeriments, com a mínim els primers 0,3 m de fondària: 
  
 - textura franc-sorrenca (USDA) 
 - pH H2O 1: 2,5 entre 6 i 7,8 
 - CE 25c: extracte de saturació ≤ 2 ds/m 
 - Matèria orgànica oxidable ≥ 3% P/P 
  
Després de l’adobament i l’aportació de les esmenes, es realitzarà una passada amb rotovator, per 
tal d’incorporar l’adob al sòl, i es perfilaran les terres deixant-les exemptes de partícules de diàmetre 
superior a 25 mm a les zones on s’han de desenvolupar les prades. 
 

- A les superfícies on s’han de realitzar sembres s’aportarà un gruix de 20 cm de terra 
vegetal  

 
Sembres 
 
Les zones de prada es sembraran amb una barreja de llavors amb les varietats millorades més 
adients del tipus: 
 
 60 % Festuca arundinacea 
 30%  Bromus inermis 
 5%  Onobrychis 
 5%  Ray Grass Anglès 

 
Plantacions 
 

 Les espècies a utilitzar i les seves mides i característiques són les descrites en els plànols i 
pressupost. 
Els arbres es plantaran, en clots d’0,8 x 0,8 x 0,8 m, segons s’indiqui a la partida corresponent, i 
s’aportaran 250 g d’adob químic complex tipus 12-12-17-2Mg i 20 l de fems bens compostats per 
arbre. L’adob s’incorporarà als primers 0,5 m de fondària del clot. A continuació es realitzarà el reg 
de plantació amb mànega a raó de 70 l/arbre. 
Les densitats de plantació i les característiques de cada espècie d’arbre seran les que figuren a la 
partida corresponent i als plànols de vegetació.  
  
Manteniment de la jardineria 
 
El manteniment d’aquesta zona verda tindrà una durada d’un any a partir de l’acabament de les 
obres i constarà de les següents operacions: 

- Sembres: 
- 4 segues de la superfície de prada, inclosa la retirada de les restes vegetals que se’n 
derivin. 

 
- Plantacions: 

- 4 eixarcolats dels grups d’arbustiva i els escocells dels arbres, inclou la retirada de les restes 
a l’abocador autoritzat. 
- 1 adobament de les plantacions, a base de l’aplicació de 150 gr/m2 d’adob químic complex 
del tipus 12-12-17-2 MgO. 

 -Els tractaments fitosanitaris necessaris. 
 - 4 Tractaments herbicides de la superfície de paviment tou, inclòs retirada de restes vegetals. 

 - 1 Esporga dels arbres i arbustos de formació i aclarida 
 
- Xarxa de reg: 

- 10 Inspeccions del bon funcionament de la xarxa de reg. Inclou el canvi de les bateries del 
programador al final del període de manteniment. 

 
Les feines de manteniment es distribuiran al llarg de l’any seguint el calendari següent: 
 
 gen. feb

. 
març abril maig juny juliol ago. set

. 
oct. nov. des.

desherbats    1 1 1  1 1 1   
Adobat    1         
tract. fitosanit. tota la temporada segons necessitats 
reposicions tota la temporada segons necessitats 
control de tot el reg Segons necessitats 10 inspeccions 
Sega prada    1  1   1   1 
 
Equipament i mobiliari urbà 
 
Els elements de mobiliari urbà es distribuiran als diferents espais de la zona verda segons s’indica 
als plànols. 
S’ instal·laran un total de 14 papereres tipus Barcelona. 
S’instal·laran 20 aparca-bicicletes tipus Barcelona, repartits en dos àmbits segons plànols i detalls. 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANNEXES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 2.9. ANNEX DE RESIDUS

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 
 
1. Introducció i objectius ................................................................................. 2 

2.  Definició de conceptes. ............................................................................... 2 

3. Tipologia de residus generats .................................................................. 2 

3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. ............. 2 

3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el 

capítol 17 del CER. ......................................................................................... 3 

3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el 

capítol 17 del CER. ......................................................................................... 3 

4. Volum de residus d’ enderrocs i excavacions generats en obra ............. 4 

5. Volum de residus generats en obra ............................................................ 4 

6. Vies de gestió de residus ............................................................................. 7 

6.1 Marc legal ............................................................................................. 7 

6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. ......................... 7 

6.3 Gestió dels residus ............................................................................... 8 

6.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos ........................................... 8 
6.3.2 Gestors de residus ............................................................................. 9 
6.3.2 Gestors Destí de les terres ............................................................... 10 

7. Pressupost .................................................................................................. 11 

8. Plànols ......................................................................................................... 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 2

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’Institut Català del Sòl (INCASOL) amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus pretén 
incorporar en el seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA) el seguiment i control dels 
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la 
producción y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
L’INCASOL com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa 
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir 
un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
 
2.  DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en 
una obra de construcció o demolició. 
 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos 
dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a 
contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. 
En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una 
obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui 
necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu 
la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, 
de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi de 
naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de 
residus de construcció o demolició. 

 
 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que 
tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor 
de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 
 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 
l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix 
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 
no tenen per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de 
la seva classificació. 
 
 3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
 
RUNA: 
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17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 
17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 

 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 
 

RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 

que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen  substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   

contaminats per aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 
17 del CER. 
 
RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 

els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 

són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

 

 

 (15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba 
de protecció no especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 
del CER. 
 

 Durant les obres es poden generar residus: 
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(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19) 
 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 
4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I EXCAVACIONS GENERATS EN OBRA 

 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició, 
enderrocs i terres sobrants que es generen en obra.  
 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració 
de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que 
s’adjunta en el present apartat. 
 
 Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 
 
 Taula 2:  Format de taula per estimar el volum terres sobrants. 

 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de 

residu que es genera per a cada subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) 
per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen 
que no es produeix aquella tipologia de residu per aquell 
subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la 
informació generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el 
Factor de conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

 
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 
residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 
ENDERROCS I 
MOVIMENT DE 

TERRES 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I 
CARTRÓ 

RESTES 
VEGETALS

RESIDUS 
ESPECIALS

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Capítol ENDERROCS I MOVIMENT DE 
TERRES 

TERRES INERTS TERRES VEGETALS TERRES CONTAMINADES 
(residu especial) 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENT DE TERRES XXX XXX 
 

XXX 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapíto ENDERROCS 65.477,81 _ _ 0,0072107 472,14 0,0068725 450,00 _ _ 0,0004308 28,21

Subcapítol MOVIMENT DE TERRES 273.565,94 _ _ _ 0,0002 54,71 _ 0,0003 82,07 _

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 328.293,70 _ _ 0,0003 98,49 _ 0,00004 13,13 _ _

Subcapítol VORADES, RIGOLES I CUNETES 134.424,09 _ 0,0001 13,44 0,0003 40,33 _ 0,00004 _ _

Subtotal 801.761,54

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol CLAVEGUERAM 387.267,75 0,0001 38,73 _ 0,0001 38,73 _ 0,00004 15,49 _ _

Subtotal 387.267,75

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol AIGUA POTABLE 53.059,59 0,0001 5,31 _ 0,0002 10,61 _ _ _ _ _

Subtotal 53.059,59

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol REG DISTRIBUCIÓ 27.159,95 0,0002 5,43 _ _ _ 0,00004 1,09 _ _

Subtotal 27.159,95

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 235.160,82 _ _ _ _ _ 0,00004 9,41 _ 0,00001005 2,36

Subtotal 235.160,82

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 64.758,71 _ _ 0,0001 6,48 0,0001 6,48 _ 0,00004 _ _

Subtotal 64.758,71

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol TELECOMUNICACIONS LOCALRET 23.372,53 0,0003 7,01 _ 0,0001 2,34 _ 0,00004 0,93 _ _

Subtotal 23.372,53

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 30.584 0,0001 3,06 0,0017 51,99 0,0001 3,06 0,00004 1,22 0,0019 58,11 _

Subcapítol SEMBRA 36.548,23 _ _ 0,0002 7,31 _ 0,00004 1,46 0,0003 10,96 _

Subcapítol PLANTACIÓ 3.004,54 0,0005 1,50 _ 0,0003 0,90 0,0001 0,30 0,00004 0,12 0,0007 2,10 _

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 17.334,69 0,0001 1,73 _ _ _ 0,00004 0,69 0,0002 3,47 _

Subcapítol MANTENIMENT 4.607,50 0,0001 0,46 _ 0,0003 1,38 _ 0,00004 0,18 0,0026 11,98 _

Subtotal 92.078,96

Taula 3: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra.

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE CLAVEGUERAM PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol PAVIMENTACIÓ PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA AIGUA POTABLE PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE REG PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol XARXA ELÈCTRICA PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

RESTES VEGETALS

RESTES VEGETALS

Capítol ENJARDINAMENT PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

PLÀSTIC FUSTA

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SENYALITZACIÓ 9.518,55 _ _ 0,0001 0,95 _ 0,00004 0,38 _ _

Subtotal 9.518,55

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 3.158,10 _ 0,0004 1,26 _ _ 0,00004 0,13 _ _

Subtotal 3.158,10

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MEDI AMBIENT 6.753,16 _ _ _ _ _ _ _

Subtotal 6.753,16

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 28.356,25 _ _ _ _ 0,00004 1,13 _ _

Subtotal 28.356,25

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

1.732.405,91 63,23 21,18 731,65 508,07 45,37 168,69 30,57

PLÀSTIC

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

FUSTA

MEDI AMBIENT PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

PLÀSTIC FUSTA

PLÀSTIC FUSTA

TOTALS PRESSUPOST TOTAL 
DEL PROJECTE

FUSTA

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

Capítol

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapíto ENDERROCS 65.477,81 _ _ _

Subcapítol MOVIMENT DE TERRES 273.565,94 0,0427799 11.703,12 0,0427799 11.703,12 _

Subtotal 339.043,75

339.043,75 11703,12 11703,12 0,00TOTALS

TERRES INERTS

Taula 3: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra.

Capítol ENDERROCS I MOVIMENT DE 
TERRES

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

TERRES VEGETALS TERRES CONTAMINADES 
(residu especial)
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6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
6.1 Marc legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 
impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 
 
6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 
per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 
gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 
materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en 
estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal 
manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser 
disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus: 
 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 Gestió dels residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 

 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus. 

 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents 
processos: 

 
 

T 11- Deposició de residus inerts. 
 

Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 

 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la 
construcció i demolició. 
 

Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 

 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes 
del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 
de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 
escollida. 

 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 
 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 

 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el 
reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 
agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 

del residu, al productor o posseïdor del residu. 
 
 

6.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes 
o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic 
o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 
adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del 
residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i 
tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons 
adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 
fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 
organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i 
elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 
contenen residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 
usats. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.2 Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per a l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal 
consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
Per a la ubicació del projecte i per a la previsió de residus (tipologia i volum) que es 
generaran durant les obres, els gestors més propers i escaients es citen a continuació.  
 
  
Residus inerts 
Nom del gestor:Recuperacions Industrials Martí Puig, s.l. 
Codi de gestor E-348.97 
Operacions autoritzades V11-V12-V14-V41 
Adreça física Carretera d’Olot, Km 5 
Adreça correspondència Carretera d’Olot, Km 5 
Telèfon 972 693114 
 
 
Plàstics 
Nom del gestor:Recuperacions Industrials Martí Puig, s.l. 
Codi de gestor E-348.97 
Operacions autoritzades V11-V12-V14-V15-V41 
Adreça física Carretera d’Olot, Km 5 
Adreça correspondència Carretera d’Olot, Km 5 
Telèfon 972 693114 
 
 
Fustes 
Nom del gestor:Recuperacions Industrials Martí Puig, s.l. 
Codi de gestor E-348.97 
Operacions autoritzades V11-V12-V14-V15-V41 
Adreça física Carretera d’Olot, Km 5 
Adreça correspondència Carretera d’Olot, Km 5 
Telèfon 972 693114 
 
 
Runes 
Nom del gestor:Recuperacions Industrials Martí Puig, s.l. 
Codi de gestor E-348.97 
Operacions autoritzades V11-V12-V14-V15-V41 
Adreça física Carretera d’Olot, Km 5 
Adreça correspondència Carretera d’Olot, Km 5 
Telèfon 972 693114 
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Ferralla 
Nom del gestor:Recuperacions Industrials Martí Puig, s.l. 
Codi de gestor E-348.97 
Operacions autoritzades V11-V12-V14-V15-V41 
Adreça física Carretera d’Olot, Km 5 
Adreça correspondència Carretera d’Olot, Km 5 
Telèfon 972 693114 
 
 
 
Paper i cartró 
Nom del gestor:Recuperacions Industrials Martí Puig, s.l. 
Codi de gestor E-348.97 
Operacions autoritzades V11-V12-V14-V15-V41 
Adreça física Carretera d’Olot, Km 5 
Adreça correspondència Carretera d’Olot, Km 5 
Telèfon 972 693114 
 
 
 
Restes vegetals 
Nom del gestor: Olot net, s.c. 
Codi de gestor E-469.98 
Operacions autoritzades V81 
Adreça física c/La Font de Sant Cosme, Sant Joan Les Fonts 
Adreça correspondència Pol. Ind. Begudà, c/Puntià, 4 
Telèfon 972 271487 
 
 
 
Residus especials 
Nom del gestor:  Cespa Gestión de Residuos S.A. 
Codi de gestor E-174.96 
Operacions autoritzades T62-V71 
Adreça física Pl. Ind. Zona Franca sector C C/4 08040 Barcelona 
Adreça correspondència Pol.ind.can prat av. can prat, s/n (08100)  mollet del vallès 
Telèfon 93 336 71 00 
 
 
Runes 
Nom del gestor:  ABOCADOR CONTROLAT DE RUNES D'OLOT, SL 
Codi de gestor E-706.00 
Operacions autoritzades Runes 
Adreça física Avda Sta Coloma 63 (17800) OLOT 
Adreça correspondència Avda Sta Coloma 63 (17800) OLOT 
Telèfon 972 290336 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.3.2 Gestors Destí de les terres 
Les terres excedents de l’obra, preferiblement no s’han de destinar a abocadors, s’ha de 
cercar de donar-les-hi un altre ús. 
A continuació es mostren algunes de les possibilitats de destí d’aquestes terres, les 
marcades amb “X” són aquelles possibilitats contemplades per al present projecte. Pera 
elles, també s’inclou la justificació o aclariment corresponent. 
 
 
 

 Possibilitats de destí de les terres “X” 
Justificació o 
aclariment de l’opció 
escollida 

Terres inerts

Millora de finca rústica X 
Minimitzar el transport 
de terres a fora el recinte 
de l’obra 

Terres per a reompliment d’activitats 
extractives properes (per a les seves 
actuacions de restauració) 

... ....... 

Terres derivades a obres properes, ja en 
execució o amb un inici proper i 
conegut. 

... ....... 

Altres opcions... ... ....... 

Terres 
vegetals 

Millora de finca rústica X 
Minimitzar el transport 
de terres a fora el recinte 
de l’obra 

Terres per a la restauració d’activitats 
extractives properes, d’actuacions de 
reforestació externes a l’obra o altres 
restauracions d’espais degradats 

... ....... 

Terres derivades a obres properes, ja en 
execució o amb un inici proper i 
conegut. 

... ....... 

Altres opcions... ... ....... 
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7. PRESSUPOST 

 
Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un aparat independent on s’especifiqui 
el cost previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició.  
 
En el present annex s’ha d’especificar el cost relatiu a la gestió dels residus generats en 
l’execució de les obres. 
L’actual Banc de Preus d’INCASÒL, inclou les partides relatives al cost de la gestió de les 
diferents tipologies de residus generats en obra (incloent els generats en enderrocaments 
i demolicions), diferenciades segons la proximitat al centre gestor. 
 
 
 
El cost de la gestió de residus generats durant l’execució de les obres és de 273.377,72 € 
(IVA apart) d’acord al desglossat que es mostra a l’annex 2.13 (Estudi Ambiental). 
 
   
 
 
 
8. PLÀNOLS 

 
S’han d’incloure plànols on s’especifiqui la ubicació de les instal·lacions previstes per a la 
separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i enderrocament dins de l’obra. 
 
 
Els plànols podran ser modificants en un futur amb l’objecte de poder adaptar-los a les 
característiques de l’obra, sempre que existeix un acord  previ de la direcció facultativa de 
l’obra. 
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  2.10. Annex de coordinació de serveis 

 
Per a procedir a la correcta redacció en el projecte d'urbanització de la implantació i coordinació dels 
diferents Serveis, s'han seguit els criteris donats per l'ICS, (Implantació i Coordinació dels Serveis en 
l'execució de les obres d'urbanització) en el seu fitxer de formalització. 
En els casos en els quals s'han hagut d’instal·lar proteccions entre les diferents xarxes de servei,  pel 
fet de no tenir les distàncies reglamentàries, s'han seguit les directrius donades pel Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, núm. 1606 de 12.06.1992 segons Decret 120/1992, de 28 d'abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 
 
 
 
 
 

 
 

INDEX FITXER DE FORMALITZACIÓ 
 
 
 

 
 
 
 

J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4  J2 (sense  arbrat)  A1 A2 A3 A4 

tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m  tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1  S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 

S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2  S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2 

S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3  S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3 

S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4  S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4 

S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5  S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5 

S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6  S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6 

S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7  S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7 

S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8  S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8 

             

             

             
    A _.S _         

             
             

             
    A _.S _         

 

 
 SECCIÓ DE CORDINACIÓ NO COMPATIBLE 

 SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE VEGEU FITXES 

SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE-INCLOSA 
GRAFIADA A L’AMPLADA MÉS RESTRICTIVA 

SECCIÓ DE COORDINACIÓ DE COMPATIBILITAT SINGULAR 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 
 
 

Y

X

0.70

0.45

X=1.80
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> 10.00 m

ABASTAMENT D'AIGUA

B'B

SECCIONS PARAL.LELES A B-B'

X=1.30

1.00

A

PLANTA

SECCIË TIPUS

J1.A1.S1  

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1A1S1 correspon a la d’implantació en 
una vorera de 2,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J1.A1.S1, J1.A3.S1 i J1.A4.S1 que correspondrien 
respectivament a la mateixa implantació dels serveis a les 
voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI . Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
                             BT  A EP 
J1-A1-S1  x=1,80 x=1,30 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A2-S1  X=2,30 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S1  x=2,80 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S1  x=3,20 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT  
 
 BT  A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS     
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 

J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telèfons. 
A la secció J2-A2-S7 la reduïda dimensió de la vorera (2,50m) condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un circuit. Si fossin 
necessaris dos circuits s’implantaran a voreres oposades. 
A les seccions J2-A3-S7 i J2-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J1.A2.S2 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S2 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J1.A3.S2 i J1.A4.S2 que correspondrien respectivament a la 
mateixa implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m 
d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
                             BT G A EP 
J1-A2-S2  x=2,30 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S2  X=2,80 x=1,79 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S2  x=3,20 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT  G  A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,20 (G) 
    
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J1.A2.S3 

 
SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S3 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telecomunicacions. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J1.A3.S3 i J1.A4.S3 que correspondrien respectivament a la 
mateixa implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m 
d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT T A EP 
J1-A2-S3  x=2,30 x=1,70 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A3-S3  X=2,80 x=2,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S3  x=3,20 x=2,60 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT T A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 

J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, telecomunicacions. 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb el servei d’aigua es comprovarà que es col·loquin les proteccions preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J1.A3.S4 

 
SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A3-S4 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de mitjana tensió. 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A3.S4 
que correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la 
vorera de 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI. Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
                             BT  MT  A EP 
J1-A3-S4  X=2,80 x=2,35 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S4  x=3,20 x=2,35 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT MT A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,60 (A) 1,20 (T I G) 

1,80 (T, G i A)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i mitjana tensió. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J1.A3.S5  

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S5 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telecomunicació. 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A3.S5 
que correspondria a la mateixa implantació dels serveis a les 
vorera de 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
                               BT T G A EP 
J1-A3-S5  X=2,80 x=2,20 x=1,40 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S5  x=3,20 x=2,60 x=1,40 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT T G A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS     1,20 (T) 1,20 
(T) 
    1,20 (T I G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels 
encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a 

J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació i de gas en una única rasa. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització n els encreuaments amb el prisma de telecomunicacions propers a les cambres de 
telecomunicacions (1 m abans i desprès) 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col·loquin les proteccions 
preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J1.A3.S6 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A2-S6 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telèfons i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A4.S6 
que correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la 
vorera de 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT  MT  G A EP 
J2-A3-S7  X=2,80 x=2,35 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S7  x=3,20 x=2,35 x=1,70 x=1,40 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT MT G A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,60 (G)  1,20 (G) 
  1,80 (G i A)  
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels 
encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a 
parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 

J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de mitjana tensió i la xarxa d’aigua i gas en una rasa única. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció. El radi de les corbes dels trams de transició serà superior a 15 vegades el diàmetre del 
cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J1.A3.S7 

 
SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A3-S7 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 3,00 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telecomunicació i una línia de mitjana 
tensió 
Amb aquesta secció també queda definida la secció J1.A4.S7 
que correspondria a la mateixa implantació dels serveis a la 
vorera de 3,50 m d’amplada amb arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
                             BT                  T                  MT  A EP 
J1-A3-S7  X=2,80 x=2,70 x=1,55 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J1-A4-S7  x=3,30 x=2,60 x=1,75 x=1,10 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT T MT A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,60 (T)  1,20 (T) 
   1,80 (T, i A) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

J1 (amb   arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telecomunicació. 
A la secció J1-A3-S7 la reduïda dimensió de la vorera (3,00 m) condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un circuit. Si fossin 
necessaris dos circuits s’implantaran a voreres oposades. 
A la secció J1-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J1.A4.S8 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J1-A4-S8 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 3,50 m d’amplada, amb arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telecomunicació i una línia de mitjana 
tensió 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT T MT  G A EP 
J1-A4-S8  x=3,30 x=2,70 x=2,05 x=1,40 x=1,10
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT T MT G A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,60 (T i G)  1,20 
(T) 1,20 (T) 
   1,80 (T, G i A) 1,35 (T I G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments)  
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels 
encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a 
parcel.la del clavegueram, a fi de no limitar la seva cota, se 
situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de 
vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
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J1 (amb  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes de mitjana tensió i telecomunicació, la d’aigua i gas en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els encreuaments amb el prisma de telecomunicacions propers a les cambres de 
telecomunicacions ( 1m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col·loquin les proteccions 
preceptives. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de ,¡les cambres de telecomunicacions. El radi de les corbes dels trams de transició seran 
superior a 15 vegades el diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2.A1.S1  
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1S1 correspon a la d’implantació en 
una vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A2.S1, J2.A3.S1 i J2.A4.S1 que correspondrien 
respectivament a la mateixa implantació dels serveis a les 
voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT A EP 
J2-A1-S1  x=1,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S1  X=2,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S1  x=2,70 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S1  x=3,20 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
  BT  A  EP 
SOTA VIAL  1,00 1,20 1,00 

J2  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2.A1.S2 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S2 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A2.S2, J2.A3.S2 i J2.A4.S2 que correspondrien 
respectivament a la mateixa implantació dels serveis a les 
voreres de 2,5, 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT G A EP 
J2-A2-S2  x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S2  X=2,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S2  x=2,70 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S2  x=3,20 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT G A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,00 1,20 1,00 

J2  arbra t) A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única.. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2.A1.S3 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A1-S3 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,00 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telecomunicació. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A2.S3, J2.A3.S3 i J2.A4.S3 que correspondrien 
respectivament a la mateixa implantació dels serveis a les 
voreres de 2,50, 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT T A EP 
J2-A1-S3  x=1,80 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A2-S3  X=2,25 x=1,75 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S3  x=2,75 x=2,15 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S3  x=3,25 x=2,50 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT T A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,20 1,00 

J2  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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ALTRES SERVEIS    1,20 (T) 
    
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua i telecomunicació. 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les proteccions 
preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 
 

Y

X

0.70

1.00

0.45

X=2.30 X=0.60

0.00

2.50

B.T. A

L
I

N
I

A
 

D
E

 
F

A
Ã

A
N

A

LINIA DE FAÃANA

E.P.

X=1.15

M.T.

X=0.35

B.T.

A

E.P.

SUBBASE

CL
CONNEXIË A
PARCEL.LA

0.00

1.15
1.00

0.00

1.15

1.35

1.55

1.30

MITJANA TENSIË

TRANSICIË
> 10.00 m

ABASTAMENT D'AIGUA

B'B

SECCIONS PARAL.LELES A B-B'

1.30

M.T.

1.55

PLANTA SECCIË TIPUS

 

J2.A2.S4 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S4 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telèfons i una línia de mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A3.S4 i J2.A4.S4 que correspondrien respectivament a la 
mateixa implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m 
d’amplada sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
                             BT  MT  A EP 
J2-A2-S4  x=2,30 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S4  X=2,80 x=1,55 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S4  x=3,15 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A 
LES ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT MT A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,55 (A) 1,20 (T)  
   
 

J2  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telèfons. 
A la secció J2-A1-S4 la reduida dimensió de la vorera (2,00m) condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un circuit. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2.A2.S5 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S5 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telèfons i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A3.S5 i J2.A4.S5 que correspondrien respectivament a la 
mateixa implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m 
d’amplada sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI.  Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT T  G A EP 
J2-A2-S5  x=2,30 x=1,70 x=0,90 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S5  X=2,80 x=2,15 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S5  x=3,15 x=2,50 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT  T  G  A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,20 (T)  1,35 (T i G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 

J2  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació i de les xarxes d’aigua i gas en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els encreuaments amb el prisma de telecomunicacions propers a les cambres de 
telecomunicacions (1 m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les proteccions 
preceptives. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2.A2.S6 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S6 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i gas. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A3.S6 i J2.A4.S6 que correspondrien respectivament a la 
mateixa implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m 
d’amplada sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI . Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT  MT  G A EP 
J2-A2-S6  x=2,30 x=1,60 x=0,80 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S6  X=2,80 x=1,85 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S6  x=3,15 x=1,85 x=1,10 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,30 y=0,80 y=1,00 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT MT  G  A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS   1,55(G i A) 
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J2  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments)  
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa mitjana tensió  i d’aigua, i gas en una rasa única. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les cambres de telecomunicacions. El radi de les corbes dels trams de transició seran 
superiors a 15 vegades el diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2.A2.S7 
 

SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de telecomunicació i de mitjana tensió. 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A3.S7 i J2.A4.S7 que correspondrien respectivament a la 
mateixa implantació dels serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m 
d’amplada sense arbrat. 
 
CARRILS DE SERVEI . Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT T MT A EP 
J2-A2-S7  x=2,30 x=1,70 x=1,15 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A3-S7  X=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,60 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
 
J2-A4-S7  x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=0,80 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=1,00 y=0,45 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT  
 
 BT  T MT  A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,35 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,80 (T i A) 
 1,20 (T) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 

J2  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 
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2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de les xarxes d’aigua, mitjana tensió i telecomunicació. 
A la secció J2-A2-S7 la reduida dimensió de la vorera (2,50m) condiciona que la implantació de la mitjana tensió només tingui un circuit. Si fossin 
necessaris dos circuits s’implantaran a voreres oposades. 
A les seccions J2-A3-S7 i J2-A4-S7 es podran implantar dos circuits 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa. 
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J2.A2.S8 
 

J2  arbrat)  A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 

S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2* A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3* A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4* A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5* A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6* A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7* A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8* A4.S8 

 
SM serveis mínims (BT=baixa tensió, A=aigua, 
EP=enllumenat públic 
G gas 
T telecomunicació 
MT mitjana tensió 
 
 
DEFINICIÓ. La secció J2-A2-S7 correspon a la d’implantació 
en una vorera de 2,50 m d’amplada, sense arbrat, dels serveis 
mínims i del servei de gas, telecomunicació i una línia de 
mitjana tensió 
Amb aquesta secció també queden definides les seccions 
J2.A4.S8 que correspondria a la mateixa implantació dels 
serveis a les voreres de 3,00 i 3,50 m d’amplada sense arbrat. 
 
 
CARRILS DE SERVEI . Són les rectes definides per les 
següents equacions 
 
 BT T MT  G A EP 
J2-A3-S8  x=2,80 x=2,15 x=1,55 x=0,90 x=0,60
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
J2-A4-S8  x=3,15 x=2,50 x=1,85 x=1,10 x=0,80
 x=0,35 
 y=0,70 y=1,00 y=1,30 y=0,80 y=1,00
 y=0,45 
 
Si, segons el conveni signat amb la companyia elèctrica, es 
preveu construir la baixa tensió en fase d’urbanització 
secundària o bé quan pugui existir un soterrani o semisoterrani 
es mantindrà lliure de serveis l’espai reservat per a la baixa 
tensió. 
Cada servei es podrà apartar del seu carril únicament a les 
zones de xamfrà i/o d’encreuament amb els elements 
singulars. 
 
 
PROFUNDITATS D’IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS A LES 
ZONES D’ENCREUAMENT 
 
 BT  T MT  G  A EP 
SOTA VIAL  1,00 1,15 1,35 1,00 1,20 1,00 
ALTRES SERVEIS    1,60 (T i G) 1,20 
(T) 1,20 (T) 

Y

X

0.70

1.00

0.45

X=2.80 X=0.60

0.00

3.00

B.T. A

L
I

N
I

A
 

D
E

 
F

A
Ã

A
N

A

LINIA DE FAÃANA

E.P.
X=1.55

1.30

X=2.15

1.00

TELECOM.

M.T.T

TELECOM.
TIPUS D

X=0.35

B.T.
T

M.T.

A

E.P.

SUBBASE

CL
CONNEXIË A
PARCEL.LA

TIPUS H

0.00

0.00

1.20 1.15
1.00

1.80

1.00

0.00

1.35

1.80

1.30

MITJANA TENSIË

TRANSICIË
> 10.00 m

1.00

ABASTAMENT D'AIGUA

B'B

SECCIONS PARAL.LELES A B-B'

0.80

G

X=0.90

G

1.35

1.20
1.35

1.80

1.80

1.20
1.35

0.00

0.80

1.00

1.60

1.00

GAS CANALITZAT

TRANSICIË 3.00 m

1.20 1.35

SECCIË TIPUSPLANTA

TELECOMUNICACIONS
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   1,80 (T, G i A)  1,35 (T I G) 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU (Zones d’encreuaments) 
 
1. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
2. Construcció de la xarxa de clavegueram i dels encreuaments dels vials de tots els serveis. Les connexions a parcel.la del clavegueram, a fi de no 
limitar la seva cota, se situaran fora de les zones de xamfrà i d’encreuament. 
Els encreuaments de vials es construiran a partir de la línia de vorada amb les proteccions que corresponguin a cada servei. 
3. Construcció de la subbase granular i de les vorades. D’aquesta manera queda materialitzat l’origen de les coordenades o punt de referència per a la 
implantació dels serveis (0.00). 
4. Implantació de la xarxa de telecomunicació, gas i de les xarxes d’aigua en una rasa única. 
El tub de gas portarà una doble impermeabilització en els encreuaments amb el prisma de relecomunicacions prpers a les cambres de 
telecomunicacions (1 m abans i després). 
A tots els punts d’encreuament de la xarxa de telecomunicació amb els serveis d’aigua i de gas, es comprovarà que es col.loquin les proteccions 
preceptives. 
Les línies de mitjana tensió no condicionaran la construcció de les corbes dels trams de transició , serà superior a 15 vegades el diàmetre del cable. 
5. Implantació de la xarxa d’enllumenat públic i de la baixa tensió (sempre i quan no es reservi per a la fase d’urbanització secundària). 
6. Acabat del coronament de la zona de vorera i pavimentació de la mateixa.
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2. ANNEXES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2.11. ANNEX PROGRAMACIÓ D’OBRA
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2.11 Annex de programació d’obra  
 
Pla de control de qualitat 
 
A l’inici de les obres es realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del Promotor. 
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1 % del Pressupost d’execució material. El cost serà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions sobre aquest 
pressupost, l’import anirà a càrrec de Promotor. Així mateix, si no es gasta la totalitat de l’1 % previst, es descomptarà la diferència de l’última certificació. 
La D.O. sol·licitarà dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i escollirà el que sigui més adeqüat per a les condicions de l’obra. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la D.O. de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 
 
1. A criteri de la D.O. es podrà ampliar o reduïr el nombre de controls, que s’abonaràn sempre a partir dels preus unitaris. 
2. Els resultats dels assaigs es comunicaràn simultàniament a la D.O. i al Contractista. En cas de resultar negatius s’anticiparà la comunicació telefònicament, amb la fi de prendre les mesures necessàries amb 

urgència. 
3. La D.O. podrà exigir dels materials que li sembli oportú, el corresponent certificat d’un gabinet que tingui autorització per expedir aquests tipus de certificats. 
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PROGRAMACIÓ D’OBRES 
 
 

 
 ACTIVITATS MESOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MOVIMENT DE TERRES             

CLAVEGUERAM             

XARXA D’AIGUA I REC             

XARXA ELÈCTRICA MT             

XARXA ELÈCTRICA BT             

ENLLUMENAT PÚBLIC             

XARXA DE TELEFONIA             

PAVIMENTACIÓ             

SENYALITZACIÓ             

ENJARDINAMENT             

EQUIPAMENT I MOBILIÀRI URBÀ             

SEGURETAT I SALUT             
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ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 

FASES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 
D’OPERACIONS 
COORDINADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL PREVI 
 

(preparació de cada activitat) 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 

(a realitzar durant l’execució de l’activitat) 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 
 

(acceptació de l’activitat d’obra executada) 

INICI DEL 
PROGRAMA 

DEL CONTROL 
D’EXECUCIÓ 

INSPECCIÓ D’OBRES 
EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
Control del  replanteig 

 
Disponibilitat dels terrenys 

   

  Enllaç amb la vialitat existent    
      
  Comprovació en planta de mides d’espais 

públics i parcel·lats 
   

      
  Comprovació de les rasants d’espais públics  

quant a espais parcel.lats 
   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
2 - EXECUCIÓ 

  
Possible existència de serveis afectats 

   

      
  Comprovació dels punts de desguàs del 

clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

   

      
  Compatibilitat  amb els sistemes generals    
      
  Elements existents per enderrocar o conservar    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre 

d’inici de les obres) 
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació perfils transversals del terreny 

   

 Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè 
de cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in       
situ” 

 Definició equips de moviment de terres     
      
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 

sòls 
    

      
      
 Definició préstecs i abocadors  

 
 

   

. 
 

  
 

   

                                                                        
 
 
 

  
 
 

   

      
      
2 - EXECUCIÓ   Qualitat de sòls emprats per a formar 

terraplens 
1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 

     
2000 m3  terraplè o canvi materia                                                  

 
1 Granulomètrica per garbellat 

     1 Límits Atteberg 
                                                           1 Assaig pròctor modificat 
     

5000 m3  terraplè o canvi material  
 
1 Índex CER 

   
 

  1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 

  - Gruix 
- Refinat 

   

  - Localització flonjalls    
      
      
      
  Condicions de drenatge:    
  - Pendents de l’esplanada    
  

 
 
 

- Drenatge natural -→ cunetes  
 
 
 
 
 

   

   
 
 

   

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase     
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VI AL  

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
1 - PREVI 

 
Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 

 
Procedència dels materials 

 

 
Acceptació de la procedència dels materials 
 

  
(≤ execució) 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en 
el execució 

 Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, 
pous de registre, connexions i els altres 
elements singulars 

    
Dimensions i gruix dels tubs  

      
 Acceptació dels equips de maquinària     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Comprovació geomètrica i condicions de 

seguretat de les rases 
 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 

   pendent 
      
  Anivellament de fons de rasa    
      
  Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència con Abrams 
      
  Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
      
  Execució formigó de protecció i anellat    
      
  Comprovacions de cota de les canonades 

quant vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
   

      
   Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
    1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
     1 Límits d’Atteberg 
     1 Index CBR 
     1 Contingut matèria orgànica 
      
  Execució pous de registre. embornals, 

connexions i elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia       

extracció de testimoni 
      
  Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
      
  Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquïtat canonades  
      
  Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades   
      
  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes 

robòtics 
Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes 
robòtics 

Tota la xarxa  

      
 

3 - CONFIRMACIÓ 
 
Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR  

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de l’esplanada 

 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 

   

  Comprovació geomètrica dels perfils 
transversals (bombat) de l’esplanada 

   

      
  Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
      
 Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 

subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 

3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
      
  Humectació i compactació de la capa de 

subbase 
 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 

     1 Granulometria 
     1 Límits Atteberg 
     1 Qualitat “Los Angeles” 
     1 Índex CBR 
      
   Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció 

diària 
5 Densitats i humitats “in situ” 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base     
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES  

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Replanteig 

    

 Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia 
extracció d’un tertimoni de  ∅  10 cm. 

     1 Desgast  per fregament 
      
    3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 

1 Tolerància d’aspecte i forma 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - EXECUCIÓ 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

 
 
 
 

  

      
   Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 

extracció d’un testimoni  ∅ 10 cm. 
     1 Desgast per fregament 
      
    1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
      
  Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
   

 
  1 Consistència con Abrams 

  Execució de juntes 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2    
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ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS  

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
    
1 - PREVI 
 

 
 

 
Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

   

      
  Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 

serveis 
   

      
  Connexions exteriors del diferents serveis    
      
  Replanteig d’elements urbans    
      
  Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 

específics  de cada servei 
 Homologació timbratges. 

Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

      
 
 
 

 
 
 
 

      
2 - EXECUCIÓ    Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 

      
    Disposició en planta i alçat de cada servei    
      
    Col·locació canonades d’aigua  i elèctriques  Normalitzats de recepció en obra   
      
    Col·locació del formigó, tubs i separadors 

xarxa telefònica 
Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de 

formigó armat (soleres, murs i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

      
    Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements 

singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 

 3 Resistència compressió prèvia extracció 
de testimoni 
3 Consistència 

      
    Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
     1 Estanquïtat 
    Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 

clavegueram) 
  

   Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)   
   

  Col·locació conductes d’enllumenat 
   

      
     Col·locació punts de llum    
      
    Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 

l’esplanada) 
  

      
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües  Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 
      
      
 Acceptació de la xarxa telefònica  Proves de mandrinat de les conduccions 

telefòniques 
  

      
 Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  

elèctriques 
 Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió   

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

elèctriques dels Centres de Transformació 
  

      
   Específics de recepció de les instal·lacions 

d’enllumenat públic 
  

      
 Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins 

de l’instal.lador, autoritzacions connexió) 
    

      
 Obtenció de certificats de les companyies 

concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 
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ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ -  1. Base de calçada 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

      
 Acceptació de la procedència de  materials de 

base granular 
De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

      
 Acceptació de la procedència de materials de 

base grava-ciment 
De la procedència, (instal.lació o producció 
d’àrids i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

      
 Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 

treball grava-ciment 
 Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

 
      
      
      
      
      
      
2 - EXECUCIÓ  Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o 

fracció diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

    1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
     1 Límits d’Atterberg dels àrids 
     1 Pròctor modificat 
      
    1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
      
  Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció 

diària 
5 Densitats “in situ” 

     5 Humitats “in situ”. En cas de base de 
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de 
dades a peu d’obra. 

      
  Adormiment de la capa de base de grava-

ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 

del paviment definitiu 
    

      
 Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 

embornals i elements singulars 
    

      
  Refinat definitiu capa de base    
      
  Comprovació pendents transversals    
      
   Acceptació de la capa de base ( No necessaria 

si el paviment definitiu es col.loca 
immediatament després de la base i s’hi 
prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 

      
      
      
      
   

 
   

      

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ  – 2. Formigó de base voravies 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 
 
1 - PREVI 
 

  
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

 
 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
 

  

 Acceptació de la coronació del terraplè de 
voravia 

    

      
 Acceptació de la disposició final de les arqetes i 

elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

    

      
 Definició situació dels escocelles     
      
 Definifió de les  condicions d’execució:     
 - Dosificació formigó     
 - Consistència     
 - Juntes     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
2 - EXECUCIÓ  Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
     Pendent transversal 
     Cotes referides a la coronació de 

vorada i a la coronació de tapes  i 
cèrcols d’arquetes. 
Amplada voravia 

      
   D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
     1 Consistència 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - CONFIRMACIÓ 

   
7.2.2. Control geomètric 
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ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ  – 3. Paviments mescles asfàltiques 4 paviments de formigó 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
      
1 - PREVI Acceptació de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =>7.1.3.  
      
   Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
 mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 

     1 Coeficient de puliment accelerat (capa 
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 

     1 Adhesivitat 
     1 Fiabilitat 
   

 
  1 Equivalent de sorra de la barreja 

d’àrids en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

 Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

      
      
        
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

    

      
 Acceptació de la maquinària d’estesa i 

compactació de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles 
asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació 
embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

      
    500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

      
   Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
      
      
      
      
      
      
      
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic  Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 

      
 Paviments de formigó  Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  

5 Testimonis resistència flexo-tracció 
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SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3

C3

4 5

6

7

E

E

 
 
 
 
 

 (L) límit espai públic espai parcel.lat 
 (V) línia de vorada 

  
 
 
 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL  (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
  
 

2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA  (línia d’excavació o d’esplanada 
  
  

3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
 

  
4   SUBBASE GRANULAR 

  
  

5   VORADES I RIGOLES 
  
  

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
 

7   PAVIMENTACIÓ 
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ESQUEMA DE CONTROL 
 
 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3

C3

4 5

6

7

E

E

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER A CADA ACTIVITAT  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTROL PREVI 
 
 
 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 

CONTROL D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 

 
 
 

INSPECCIÓ 
 

ASSAIG 
 
 

INSPECCIÓ 
 

ASSAIG 
 
 

INSPECCIÓ 
 

ASSAIG 

 

CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL 
 

FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 

CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS 
 

SUBBASE GRANULAR 
 

VORADES I RIGOLES 
 

ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 

PAVIMENTACIÓ 
 

ACABATS 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L'  ABOCADOR

2 DESMUNTS i    TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPI A  EXCAVACI Ë  O  TERRES  FOR└NI ES

3 FORMACI Ë  DE  L'  ESPLANADA  ( MI LLORADA)

( LI NI A  D'  EXCAVACI Ë  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACI Ë  DE  RASES i    POUS

ENTI BAT

5

REPL╔  i   COMPACTACI Ë  POSTERI OR

CREUAMENT  DE  VI ALS

6

ENCI NTAT,   VORADES i     RI GOLES

I NSTAL. LACI Ë  DE  SERVEI S  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMI GONAT  VORERES i    ESCOSELLS  D '   ARBRES

I NSTAL. LACI Ë  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL. LOCACI Ë  DE  ARBRAT

I NSTAL. LACI Ë  DE  TUBS i     FORMACI Ë  DE  POUS

EMBORNALS i    ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1
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2.ANNEXES  
 2.12. ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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2.12. Annex justificació de preus 

Per a la determinació dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen la unitat, i 
que determinarem als quadres de  preus corresponents, sota els següents conceptes : 
 
Preu de cost de la mà d’obra, per categories. 
Taxes de maquinària. 
Preus dels materials a peu d’obra. 
A partir d’aquests tres quadres, determinarem els preus unitaris, tenint en compte els rendiments 
corresponents, d’acord amb les característiques de la unitat. 
 
Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el quadre de 
preus número 1 i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus contradictoris durant la 
vigència del contracte. 
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2.ANNEXES 

 

2.13. ANNEX ESTUDI AMBIENTAL
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1. Introducció i objecte 

L’Institut Català del Sòl (INCASOL), amb l’aplicació del seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA), pretén 
establir un conjunt de procediments i prescripcions per assolir els següents propòsits generals: 

Per una banda, es vol donar compliment a l’ampli conjunt de normativa ambiental d’àmbit autonòmic, 
estatal i comunitari que pugui tenir incidència en processos de planejament i en les fases posteriors 
derivades del mateix (projecte constructiu i de les infraestructures derivades, fase d’execució de les 
obres i fase d’explotació). 

En segon lloc, es pretén organitzar la incorporació i aplicació dels requisits ambientals al llarg del 
procés de planejament fins a l’execució de les obres. 

El SGA, defineix  un seguit de criteris ambientals d’àmbit general que són avaluats per a cada 
projecte constructiu durant la fase de Planejament. Aquests criteris es complementen amb d’altres 
proposats als estudis ambientals i territorials associats (Informes de Sostenibilitat Ambiental, Informes 
Ambientals, Memòries Ambientals, Estudis d’Integració i Impacte Paisatgístics) 

Igualment, el SGA contempla un conjunt de criteris generals per a la fase d’execució de les obres. 
Com al cas anterior, durant l’elaboració de la documentació ambiental associada en la fase de 
planejament, aquests criteris s’avaluen i es complementen amb d’altres criteris propis de l’actuació 
que es tracta. 

Finalment, a la documentació associada (Informe de Sostenibilitat Ambiental, Informe Ambiental, 
Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic), es proposen les mesures i criteris que cal tenir en compte a 
l’explotació de l’obra.      

2. Criteris ambientals aplicables al Projecte d’Urbanització  

Al cas present, donades les característiques de l’actuació i, també degut a la recent aplicació del SGA, 
el consultor ambiental no ha avaluat els criteris incorporats al SGA per a la fase de redacció de 
projecte. 

En canvi, existeix documentació ambiental associada i, al llarg del procés d’aprovació del planejament, 
organismes vinculants poden emetre informes al respecte. 

Es recullen en taules les mesures específiques indicades a l’Informe Ambiental i els condicionants i 
mesures requerides als informes emesos per entitats vinculades al procés. 
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CRITERIS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
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OROGRAFIA, GEOMORFOLOGIA I EDAFOLOGIA    

Els talussos de terres permanents han de presentar un pendent màxim de 3H:2V, sempre d’acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es garanteixi la seva estabilitat a llarg 
termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl. 

SI   

Als casos en que no es compleixi aquest criteri (si el pendent dels talussos de terres és > 3H:2V), hauran d’aplicar-se tècniques de bioenginyeria en l’estabilització i revegetació dels talussos. SI   

CICLE DE L’AIGUA    

En cas que existeixin pous dins l’àmbit (tant en l’espai públic com en parcel·la privada), cal establir les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció a l’aqüífer (segellament d’acord els criteris 
de l’Agència Catalana de l’Aigua). A banda, quan així es determini i quan sigui possible, s’adequarà la situació administrativa del pou per al seu possible ús per al reg de les zones verdes públiques i/o 
privades. 

SI 
11 

 
 

Cal preveure xarxes de sanejament separatives en les edificacions del sector (i per tant, també en la urbanització), una per a l’evacuació de les aigües pluvials i l’altra per a l’evacuació de les aigües 
residuals 

SI  ANN 2.5.2 

El sistema de reg haurà de ser per degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i, si es creu adient, regulat en funció del grau d’humitat (sensors de pluja i/o d’humitat). SI  A. 2.7 i 2.8 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA    

Les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en parcel·la privada, per al foment de l’estalvi energètic i per preveure la contaminació lluminosa, han de complir els 
requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

SI  ANN 2.5.4 

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA    

En tota instal·lació d’enllumenat exterior (incloent retolació), seran d’aplicació totes aquelles directrius relatives a la prevenció de la contaminació lluminosa que apareixen al Reial Decret 1890/2008, de 
14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

SI  ANN 2.5.4 

Cal recordar que el reglament autonòmic (aprovat pel Decret 82/2005) per al desplegament la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
ha estat derogat, per això no es contempla sencerament en aquest apartat de mesures. Amb tot però, encara que no hagi estat aprovat el nou reglament a dia de redacció del present Informe 
Ambiental, sí que caldrà considerar al mateix projecte d’urbanització, el compliment dels valors d’intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a l’espai Xarxa Natura 2000 del Fluvià 
recollits a la taula 7 de l’annex del Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Aquesta taula es 
reprodueix tot seguit: 

 

SI  ANN 2.5.4 

MATERIALS I RESIDUS    

El projecte d’urbanització contemplarà l’espai necessari de sòl públic per a l’emplaçament dels contenidors, o altres dispositius, per a la recollida selectiva de residus, d’acord amb els criteris municipals 
que s’estableixin al respecte. 

SI  ANN 2.9 

Als projectes és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids procedents d’enderrocs i demolicions 
(després de la seva classificació, trituració i neteja) o el tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la realització de soleres i paviments. 

 SI  ANN 2.9 
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CRITERIS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
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Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, escòries siderúrgiques, etc.), com ara mobiliari 
urbà (bancs, papereres, pilones, etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, elements delimitadors de parterres, peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.) etc.  

SI   

Tots els elements que continguin fusta, han d’acreditar que aquesta prové d’explotacions gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la regeneració natural dels ecosistemes 
explotats (Certificat FSC Forest Stewardship Council o PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification). 

SI   

Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives haurà de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el següent:  

Valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva col·locació.  

Prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 

Considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 

Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 

Potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de gestió sostenible. 

SI   

Els projectes d’urbanització i d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels residus que es preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció y 
gestió dels residus de construcció i demolició. 

SI  ANN 2.9 

Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de residus (en tipologia i volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió (d’acord amb la legislació vigent), ha de 
reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, dels residus generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids provinents del matxuqueig de runa o de residu petri). 

SI  ANN 2.9 

ESPAIS LLIURES I ENJARDINAMENT    

Les espècies emprades s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. SI  ANN 2.7 

Llevat en els casos en que una àrea enjardinada sigui una zona alterada a restaurar (veure article següent), no necessàriament s’empraran espècies autòctones, però no s’utilitzaran espècies amb 
demostrat comportament invasor, especialment quan les àrees a enjardinar limitin amb àmbits naturals. 

SI  
ANN 2.7 i 
plànols 17 

D’acord a la Resolució AAR/2999/2007, resta prohibit plantar espècies vegetals susceptibles al foc bacterià als espais públics de les províncies de Girona i Lleida. Aquestes espècies es llisten al Decret 
42/2007 pel que s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià. 

SI  ANN 2.7 

L’enjardinament del sector ha d’encaminar-se a la integració de les futures instal·lacions i edificacions del SAU 4 Can Coma en el paisatge existent, així, les franges perimetrals de zona verda que 
envolten el sector, al mateix projecte d’urbanització, hauran de recollir una proposta en aquest sentit. 

SI  
ANN 2.7 i 
plànols 17 

En l’enjardinament de les zones verdes que limitin amb àrees naturals o agrícoles, es recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana). 

SI  ANN 2.7 
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3. PROGRAMA DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE LA FASE D’EXECUCIÓ D’OBRES 

3.1 CRITERIS AMBIENTALS PER A LA FASE D’OBRES 

A continuació s’inclou una taula amb els criteris ambientals generals per a la fase d’execució de les 
obres del Sistema de Gestió Ambiental de l’INCASOL. L’explicació més exhaustiva d’aquests criteris 
s’incorpora a l’apartat de medi ambient del Plec de Condicions Tècniques Generals del projecte. 

Aquests criteris constitueixen el conjunt de punts d’inspecció per al seguiment de les obres per part 
del Contractista (doncs els incorpora al seu Pla de Medi Ambient) i del Responsable de la Vigilància 
Ambiental de la Direcció d’obra. 

3.1.1 Requisits d’aplicació general 
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D’APLICACIÓ GENERAL   

Contemplar els condicionants establerts al planejament i/o projecte d’urbanització o constructiu, concretades a la documentació ambiental (ISA, IA, EIA) SI 01 

Instal·lació d’un punt net de residus perillosos (RP) per a la gestió de: residus especials i residus no especials sense tractament de valorització estipulat  Si  

Les instal·lacions de punt net de RP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin. Si  

Els bidons del punt net de RP han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu, han de disposar de tapa i han d’estar correctament etiquetats. Si  

El punt net de RP ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert No  

El punt net de RP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. Si  

Instal·lació d’un punt net de residus no perillosos (RNP) per la gestió de: residus inerts, residus no espacials amb tractament de valorització estipulat  Si  

Les instal·lacions de punt net de RNP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin. Si  

El punt net de RNP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. Si  

Instal·lació d’una Zona de Neteja de Canaletes de Formigó (ZNCF) per d’evitar dispersió de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants i facilitant la gestió Si  

Una ZNCF consta de dues basses excavades contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x amplada), separades per una mota de terra d'1 m de 
base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses.  

SI 02 

Les dues basses de la zona de Neteja de Canaletes de Formigó i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant. SI 02 

La ZNCF ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. SI 02 

Instal·lació d’un Parc de Maquinària (PM) per concentrar la maquinària  mòbil que participa en l’obra. SI 03 

La zona on s’ubica el PM ha d’estar impermeabilitzada del sòl natural, diferenciant l’àrea per reparació de maquinària de la d’estacionament SI 03 

El PM ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. SI 03 

FASE DE REPLANTEIG (GENERAL)   

El contractista ha de realitzar el PMA que ha d’incloure les prescripcions del Programa de Seguiment Ambiental i els Plans o Procediments Específics  Si  

Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinaria, casetes d’obra, abocadors, vials i accessos a l’obra, Punts Nets de Residus, etc. Si  

Realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari crear de nou. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA) Si  

Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de revegetació. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient 
(PMA) 

SI 04 

Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. Si  

Disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl. SI 05 

S’ha de tenir l’autorització, abans de comença l’obra, dels punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. Si  

Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa pública o abocar-les en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Si  

S’han de marcar els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no s’afectin, s’han de protegir en cas necessari. Si  

Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu.  SI 06 

EDAFOLOGIA    

Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors  de treballs de restauració i/o enjardinament. Si  

Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre. Si  
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La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials. Si  

A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora ( criba (si s’escau)  i d’una fertilització mineral i orgànica), abans de la seva estesa en obra. Si  

A les àrees coincidents amb les zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals.  Si  

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls que quedin denudats abans de la restauració definitiva. Si  

Restaurar les àrees afectades per les obres que restaran denudades (accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars, 
etc).  

Si  

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.  NP 03 

S’ha de protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Si  

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó). Si  

La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. Si  

En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu  Si  

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA   

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. Si 07 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents.  Si  

Per abocadors de nova creació presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte SI 08 

Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la normativa. En cas de crear-ne de nous, han de disposar d’autoritzacions i acords 
pertinents.  

SI 08 

Per préstecs de  terres nova creació, presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte SI 08 

HIDROLOGIA   

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.  SI 03 

S’ha de protegir el sòl natural  on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies.  SI 03 

La maquinària que estigui fixa en un  lloc menys de 2-3 dies, s’ha de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. Si 03 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó) per aquesta fi.  Si  

En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu  Si  

En abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es requerirà l’autorització que 
correspongui.  

Si 11 

La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.).  Si  

No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica. Si  

No es modificarà ni s’afectarà la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. Si  

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA   

Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules. Si  

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera.  Si  

La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per ’assegurar que les emissions de gasos de combustió es troba dintre dels límits Si  
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permesos. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA   

Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable. Si  

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. Si  

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents. Si  

CONTAMINACIÓ LLUMÍNOSA   

En les proves d’enllumenat s’han de complir els requeriments referits al Decret 82/2005, d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

Si  

VEGETACIÓ   

Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicarant tècniques per a la protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) Si  

La ubicació dels acopis de terra i materials,es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació natural. Si  

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració. Si  

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport fitosanitari. Si  

FAUNA   

Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes  SI 06 

En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades activitats. SI 06 

Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu o un cau, comunicar-ho al centre autoritzat de recuperació de fauna o al DMAH SI 06 

ESPAIS PROTEGITS   

Si el sector es troba dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, considerar les prescripcions establertes als plans dels espais protegits SI 09 

PAISATGE   

En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors,etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau del terreny. Si  

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, s’han de localitzar en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. Si  

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees d’aplec de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora 
d’aquestes. 

Si  

Evitar modificar la morfologia del terreny. Si  

Gestionar correctament les terres inerts i la runa i no generar abocadors o préstecs  incontrolats. Si  

USOS I OCUPACIONS   

Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. Si  

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu degudament senyalitzats. Si  

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.). Si  

Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn.  SI 01 

PATRIMONI CULTURAL   
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Si es creu convenient o si ho determina la Direcció General del Patrimoni Cultural,  realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de 
terres. 

SI 10 

Si es troben indicis de jaciments arqueològics o béns de patrimoni cultural, s’ha d’aturar les obres i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural  Si  

RESIDUS   

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat.  Si  

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat . Si  

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. Si  

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. Si  

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra. Si  

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra. Si  

RISCOS   

Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. Si  

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. Si  

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. Si  

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes.  Si  

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. Si  

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen vegetal. Si  

Elaborar tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). Si  

 

 OBSERVACIONS: 

01. Projecte d’urbanització sense documentació ambiental associada. 

02. Per les característiques del entorn i el volum de formigó a emprar en l’obra no es justifica una instal·lació d’aquestes característiques. La zona de neteja de canaletes de formigó es crearà mitjançant una cubeta de planxa d’acer 
sobre el paviment asfàltic. 

03. Per les característiques del entorn i els mitjans que s’utilitzaran en l’obra no es creu necessària la creació d’un parc de maquinària. La maquinària mai restarà fixa més de 2 dies en espais no pavimentats amb aglomerat asfàltic. 

04. Per les característiques de l’actuació no hi ha zones vegetals que s’ocupin temporalment. 

05. Per les característiques del entorn i el tipus de treballs a realitzar no es preveu risc de que es produeixin vessaments incontrolats. 

06. No es coneix en l’entorn fauna que pugui quedar afectada. 

07. Es preveu la creació de nous talussos. Els de nova replè es considerarà la relació 3H-2V, els de perfilat de terres existents ja consolidades es faran fins a 1H-1V. 

08. No es preveu la creació de nous abocadors ni de préstecs de terres. 

09. No hi ha en l’entorn de l’obra cap espai protegit que pugui quedar afectat. 

10. No es preveu cap prospecció arqueològica. Ja es van realitzar al inici de la urbanització del entorn. 

11. Existeix un pou que s’ inutilitzarà en el procés de les obres d’ urbanització. En el cas que es mantingués es formalitzarien la legalització corresponent.
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3.2 PROCEDIMENT PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL DURANT LES OBRES 

A l’esquema que s’inclou tot seguit s’escenifiquen les diferents fases que inclou el seguiment ambiental en 
l’execució de les obres.  

 

Il·lustració 1. Diagrama del seguiment ambiental en fase d’obres 

Així tenim que, per una banda, el Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient (PMA) a partir de: 

El Programa de Seguiment Ambiental (PSA) que s’havia inclòs a l’Estudi Ambiental del Projecte d’Urbanització 
(o Projecte Constructiu d’infraestructures derivades).   

Al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, s’hauran de tenir en compte les mesures i criteris establerts per 
a la fase d’Execució d’Obres. 

Les directrius establertes a l’apartat 7.5 del Sistema de Gestió Ambiental (SGA),  per que el Contractista elabori 
el Pla de Medi Ambient (PMA) d’acord amb els requeriments de l’INCASOL., i que han estat incorporades al 
present annex ambiental. 

Per altra banda, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, es basarà en el contingut 
d’aquest Pla de Medi Ambient (PMA) per a dur a terme el control de les obres segons indica el Sistema de 
Gestió Ambiental (SGA) als apartats 7.2, 7.3, 7.4 i 7.6. Dit control no és objecte del present annex. 

Així mateix, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, també haurà de realitzar els 
informes ambientals de seguiment de les obres, tenint en compte les indicacions que incorpora al respecte 
el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i d’acord amb el format, estructura i contingut que es determina a 

l’apartat 7.6 i a l’annex 6 del SGA.. Com per al cas del control de les obres, aquest aspecte no és contempla al 
present document. 

Els informes ambientals han de ser supervisats per personal tècnic del propi INCASOL (aliè a la Direcció d’Obra 
encarregada de l’execució del Planejament) i, en cas que es detectin anomalies i incidències ambientals, 
s’encarregarà de prendre les mesures necessàries per corregir-les. 

Per al cas que ens ocupa, els informes ambientals d’obra, s’enviaran mensualment a l’Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental, donat que així ha estat sol·licitat a l’informe emes per dita entitat al gener de 2007. 

3.2.1 Documentació base per a la realització del Seguiment Ambiental en obres 

Per dur a terme el Seguiment Ambiental de les obres cal considerar, especialment, tres documents: 

Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL.  

Programa de Seguiment Ambiental (PSA) incorporat a l’Estudi Ambiental del Projecte constructiu (o 
projecte constructiu d’infraestructures derivades). 

Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, que s’elabora a partir de les directrius indicades al Sistema de 
Gestió Ambiental (SGA) i ha d’incorporar els criteris considerats al Programa de Seguiment Ambiental 
incorporat a l’Estudi Ambiental de Projecte constructiu o projecte constructiu d’infraestructures derivades. 

El PMA constitueix el document principal per a dur a terme la Vigilància Ambiental de les obres, 
doncs recull totes les prescripcions i mesures ambientals considerades en la documentació ambiental pertinent 
i d’altres generals requerides per  l’INCASOL.  

3.2.2 Funcions de la Vigilància Ambiental en obres 

Les accions a portar a terme per part del Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, 
es poden englobar en dos, tal i com s’especifica a continuació. 

Responsabilitzar-se del seguiment, control i valoració de l’aplicació de: 

Criteris ambientals especificats al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL (ja incorporats al present 
document en l’apartat anterior  3.1). 

Mesures per a la preservació i millora del medi ambient considerades en l’Informe Ambiental i que 
posteriorment han estat incorporades al present annex d’Estudi Ambiental del projecte constructiu. 

Prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 

Legislació ambiental aplicable. 

Prescripcions establertes al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista (que ha de reunir els continguts dels 
apartats anteriors: A, B, C i D). 

Assistir i assessorar la Direcció d’obra:  

Anticipar-se a la execució de les tasques programades amb implicació ambiental, informant a la Direcció d’Obra 
i al Contractista dels aspectes ambientals a considerar. 

Controlar que els materials i les tasques realitzades pel Contractista, de caràcter o amb implicació 
mediambiental, respectin els condicionants ambientals establerts i, en cas de dificultats, posar-les en 
coneixement de la Direcció d’Obra.  

Informar a la Direcció d’Obra sobre l’adequació ambiental de les obres segons els criteris i mesures ambientals 
especificats l’annex d’Estudi Ambiental del projecte constructiu o del projecte constructiu d’infraestructures 
derivades. 

3.2.3 Activitats a desenvolupar per part del Responsable de la Vigilància Ambiental 

Al Seguiment Ambiental de les obres es cerca un doble objectiu: 
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Prevenció de danys al medi ambient 

Aplicant els criteris i les mesures considerades al present document i que, alhora, han d’haver estat incloses al 
Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista. 

Prestar assistència a la Direcció d’Obra en relació a aspectes ambientals de l’obra 

L’assistència en obres es desglossa en dues fases: 

Abans de l’inici de les Obres 

Verificar l’adaptació del Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista als criteris ambientals especificats a: 

Al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 

Legislació aplicable 

Comprovar que el PMA segueix l’estructura i els continguts proposats al PSA 

És especialment important identificar les activitats d’obra que es desenvoluparan  i verificar que el PMA 
incorpora els  requeriments ambientals que cal controlar per a cada una d’elles. 

 

Durant les obres 

Control i vigilància de les actuacions d’obra, que es reflectiran en informes periòdics de seguiment. 

Els informes ambientals de seguiment d’obra han de seguir fidelment l’estructura i contingut proposat al 
Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL. 

 

3.2.4 Pla de Medi Ambient (PMA) a realitzar pel Contractista 

El Pla de Medi Ambient (PMA) constitueix el document clau per que el Responsable de la Vigilància Ambiental 
de la Direcció d’Obra pugui dur a terme el seguiment de les obres des de la perspectiva ambiental.  

Es tracta d’un document dinàmic, és a dir, amb l’avanç de les obres poden sorgir nous condicionants 
ambientals no previstos a la fase de replanteig i que, per tant, hauran de ser incorporats al Pla de Medi 
Ambient (PMA) a mesura que el Responsable de la Vigilància Ambiental ho requereixi o que el propi 

Contractista ho dugui a terme per iniciativa pròpia. Cada vegada que es realitzi una modificació del Pla de Medi 
Ambient (PMA), el Contractista haurà d’entregar una nova còpia del citat document al Responsable de la 
Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra. 

És imprescindible que aquest document (el PMA) incorpori els continguts necessaris per al control de les 
actuacions que poden produir afeccions al medi ambient. Igualment, ha de recollir el conjunt de requeriments 
legals obligats per al correcte funcionament de les obres, un llistat de residus que previsiblement es generaran 
al llarg de l’execució de les diferents actuacions i l’explicació de determinades activitats i procediments amb 
implicació ambiental (recollides en plans específics).                                                   

En aquest sentit, el Pla de Medi Ambient (PMA) ha d’incorporar els apartats que es citen a continuació: 

Emplaçament de l’actuació en l’àmbit municipal 

Breu descripció de l’actuació a desenvolupar 

Organització de l’obra 

Recull de legislació aplicable 

Permisos requerits 

Identificació i avaluació dels requeriments ambientals 

Llistat de residus previstos 

Plans específics 

 

3.2.4.1 Emplaçament de l’actuació  

S’ha de situar l’actuació indicant municipi/s, comarca i província. S’haurà d’incorporar un plànol al text on figuri 
la ubicació respecte el municipi i un altre a escala 1:25.000 o hi indiquin clarament les principals vies d’accés. 

3.2.4.2 Descripció de l’actuació a desenvolupar 

Caldrà incloure una breu descripció de l’actuació que es desenvolupa, especificant els trets més característics i 
acompanyant-la d’un plànol de l’actuació insertat al text i a escala prou detallada. 

En aquest apartat s’ha de fer referència, de forma esquemàtica i clara, a les prescripcions ambientals i a les 
mesures que cal executar per compatibilitzar l’actuació amb el medi receptor i que han estat incloses al 
projecte constructiu i prèviament a l’informe ambiental. 

3.2.4.3 Organització de l’obra 

3.2.4.4 Organigrama 

S’inclourà un diagrama clar on hi figuri el personal principal de l’empresa contractista (Cap d’Obra, Cap de 
Producció, encarregat de  medi ambient, encarregat de seguretat i salut, etc.) i de la Direcció d’Obra (Director 
d’Obra, ajudant de la Direcció d’Obra, encarregat de la Vigilància Ambiental, encarregat de Seguretat i Salut, 
etc.).  

3.2.4.5 Ubicació de les instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental 

En segon lloc, s’especificarà en un plànol de l’àmbit d’actuació, la ubicació de totes les instal·lacions auxiliars 
amb implicació ambiental (Punt Net de Residus Especials/Perillosos, Punt Net de Residus Inerts, zona de neteja 
de canaletes de formigó, zona d’aplec de terres vegetals, parc de maquinària i àrea destinada a la reparació i 
manteniment de maquinària, etc.) 

Aquest darrer plànol s’actualitzarà tantes vegades com es modifiqui la ubicació de dites instal·lacions auxiliars i 
s’entregarà a Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra per a que aquest l’incorpori al Pla de 
Medi Ambient (PMA), especificant que es tracta d’una modificació. 
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3.2.4.6 Informació d’interès 

Caldrà incloure un apartat on s’especifiquin els telèfons i les adreces dels organismes amb els que calgui 
contactar  en casos de situacions anòmales o d’emergències ambientals. 

Com a mínim haurien de figurar els telèfons, les adreces i els plànols detallats de: 

Els bombers d’actuació municipal 

Els bombers forestals de la Generalitat de Catalunya (incloent el telèfon de la base més propera). 

L’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) de la comarca en la que s’ubiqui 
l’actuació. 

L’Oficina territorial del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAAR) de la comarca en la que 
s’ubiqui l’actuació. 

El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre més proper a l’àmbit d’actuació i que estigui autoritzat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) 

3.2.4.7 Recull legislatiu 

En aquest apartat cal que figuri el recull normatiu de caire ambiental que té incidència en les obres que 
s’executen. Aquest recull normatiu ha d’estar ordenat segons els aspectes ambientals afectats (aigua, fauna, 
flora, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, etc.) 

S’inclouran també el llistat d’ordenances municipals d’implicació ambiental. 

3.2.4.8 Requeriment de permisos 

És necessari agrupar en una sola taula els permisos d’implicació ambiental requerits per al correcte 
funcionament de les obres. Aquests han de classificar-se segons els aspectes als que fan referència i s’ha de 
reflectir l’òrgan que l’atorga. 

A l’apèndix A del present Estudi Ambiental, s’adjunta la taula tipus que ha d’incloure el Pla de Medi 
Ambient (PMA) a complimentar pel Contractista. 

Taula 1. Permisos que es poden requerir en obres. 

 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 

D’ÀMBIT GENERAL 

Llicència d’activitats per als processos que ho requereixin, com ara 
plantes d’aglomerats, d’esmicolament, plantes de formigó, etc.) 

Permís d’ocupació temporal de terrenys de fora de l’àmbit del 
projecte 

MAQUINÀRIA 

Certificats de ITV 

Certificats de conformitat CE 

Documentació de gestió dels olis usats 

RESIDUS ESPECIALS 

Inscripció al registre de productors de residus especials 

Document de transportista autoritzat de residus especials 

Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor autoritzat 

Albarans de recollida dels residus especials 

Fulls de seguiment de residus especials 

RESIDUS INERTS Inscripció al registre de productor de residus de la construcció 

 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 

Albarans de recollida del residus inerts  

Autorització de l’abocador de runes (en cas que no les gestioni un 
gestor autoritzat) 

TERRES 

Autorització de l’abocador de terres 

Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per 
abocadors d’obra en parcel·les privades) 

Legalització de la cantera proveïdora de terres de préstec 

Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per 
préstecs d’obra en parcel·les privades). 

AIGÜES 

Permís de captació d’aigües 

Autorització d’abocament a la xarxa 

Autorització d’abocament a la conca 

Connexió a clavegueram 

VEGETACIÓ 

Permís per a tales 

Permís per a cremes 

Permís per crear restes vegetals 

Passaport fitosanitari del material vegetal que ho requereixi 

ENLLUMENAT 
Certificant del fabricant conforme els pàmpols compleixen la 
normativa en relació al % màxim de FHS (Flux Hemisferi Superior) 

 

 

3.2.4.9 Identificació i avaluació dels requeriments ambientals en obra 

En aquest apartat s’inclouen les activitats previstes per a les obres els requeriments ambientals necessaris per 
evitar, pal·liar o compensar els efectes sobre el medi ambient i les condicions requerides per al compliment 
dels citats requeriments.  

Aquests aspectes ambientals constitueixen els punts d’inspecció del conjunt de les obres i són objecte de 
seguiment i control amb l’aplicació del Seguiment Ambiental definit en aquest document. 

3.2.4.10 Activitats d’obra 

Les activitats d’obra que acostumen a donar-se en les obres d’urbanització, s’inclouen a la següent taula. Cal 
considerar que un projecte constructiu d’una infraestructura no contemplarà totes les activitats d’obra que ara 
es detallen.  

 

Taula 2. Principals activitats d’obra que pot comportar l’execució d’obres 

ACTIVITATS D’OBRA 

0 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

1 DEMOLICIONS I ENDERROCS d’estructures preexistents 

2 MOVIMENT DE TERRES 
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ACTIVITATS D’OBRA 

3 XARXES DE SERVEIS  

3.1 CLAVEGUERAM 

3.1.1 Canalització 

3.1.2 Depuració (estacions depuradores d’aigües residuals) 1 

3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

3.2.1 Abastament d’aigua (fonts de subministrament) 2 

3.2.2 Canalització (per a la distribució) 

3.3 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

3.3.1 Línia d’alta o mitja tensió per a la connexió al sector 3 

3.3.2 Estacions transformadores 

3.3.3 Distribució (xarxa aèria) 

3.3.4 Distribució (soterrament) 

3.4 XARXA DE TELEFONIA (distribució) 

3.5 XARXA DE GAS (distribució) 

4 URBANITZACIÓ 

4.1 VIALITAT 

4.1.1 Vials (afermat i pavimentació) 

4.1.2 Voreres 

4.2 ESTRUCTURES  

4.3 ENLLUMENAT (instal·lacions de punts de llum i quadres de comandament) 

4.4 ENJARDINAMENT 

4.4.1 Sistema de reg 

4.4.2 Operacions de plantacions i sembres 

5 RESTAURACIÓ DE L’OBRA 

5.1 RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

5.2 RESTAURACIÓ D’ÀREES D’OCUPACIÓ TEMPORAL  

5.2.1 Restitució d’ús agrícola 

5.2.2 Restitució d’ús forestal 

1 L’activitat d’obra relativa a la depuració de les aigües residuals (construcció i connexió  d’una estació 
depuradora d’aigües residuals, EDAR), només es contempla quan al projecte constructiu així ho 
requereix 
2 Les activitats associades a l’abastament d’aigua (construcció d’un pou i de les instal·lacions auxiliars 
i canalització de l’aigua) es duen a terme quan no és possible connectar el nou sector a la xarxa de 
subministrament del/s municipi/s. 

3 Les activitats d’obra que fan referència a la construcció d’una línia elèctrica per donar 

ACTIVITATS D’OBRA 

subministrament al nou sector es tindran en compte si la nova línia ha estat inclosa al projecte 
constructiu. 

 

3.2.4.11 Identificació dels requeriments ambientals per a les activitats d’obra 

Les afectacions al medi ambient varien segons el medi receptor amb el que ens trobem i en funció de les obres 
que s’executen. Tot i així, es poden identificar algunes que són comunes per a una activitat (com ara 
implantació de l’obra, demolicions i enderrocs i moviments de terres) o per un conjunt d’activitats (com és el 
cas de les xarxes de serveis). 

Al Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de realitzar el Contractista, s’ha d’incorporar el llistat dels requeriments 
ambientals identificats per a cada activitat d’obra per a la seva avaluació periòdica (apèndix 2).  

A l’apèndix 2 del present document s’inclou la taula a incorporar al Pla de Medi Ambient (PMA) que ha 
de complementar el Contractista amb els requeriments ambientals de l’Estudi Ambiental del Projecte 
constructiu (i altres que pugui considerar el responsable de medi ambient de l’Empresa Contractista). A dita 
taula s’afegeixen les columnes relatives a l’aplicació d’aquell requeriment per les obres que es tracten i una 
altra per avaluar el seu compliment, segons si el Contractista està conforme (C), no conforme (NC).  

 

Il·lustració 2. Exemple de la taula per a l’avaluació dels requeriments ambientals que s’inclou a l’apèndix 2. 

 

El Contractista haurà d’entregar al responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, amb la 
periodicitat que s’estableixi, les taules convenientment complimentades. 

3.2.4.12 Llistat de residus 

S’ha d’incorporar el llistat de residus especials, no especials i inerts que es preveu que es generaran per a cada 
activitat d’obra. Cal acompanyar cada residu amb el codi CER (Catàleg Europeu de Residus) i/o el codi del 
Catàleg de Residus de Catalunya. 
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El llistat de residus s’ha de incorporar al Pla de Medi Ambient (PMA) incloent-lo a la taula que es mostra tot 
seguit: 

Taula 3. Format de taula per incloure el llistat de residus al PMA 

Obra: .... 

DENOMINACIÓ DEL 
RESIDU 

Activitat d’obra on es 
genera 

Codi del residu Classificació 

(E: especial, NE: no 
especial IN:inert) 

    

    

...    

El Contractista ha de portar adequadament la documentació associada als residus, entre aquests cal 
diferenciar: 

Residus especials (ES): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació i el full de seguiment del residu  

Residus no especials (NE) que no tenen tractament de valorització estipulat (segons el Catàleg de Residus de 
Catalunya): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació i el full de seguiment del residu. Ex: terres 
contaminades, draps contaminats, aerosols, fibrociment, etc. 

Residus no especials (NE) que sí tenen tractament de valorització estipulat (segons el Catàleg de Residus de 
Catalunya) sempre que es tracti de paper, cartró i fusta: la seva gestió es justifica amb un albarà. 

Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de ferralla, vidre i plàstic: la seva gestió es justifica 
amb un albarà. 

Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de runa: cal justificar la gestió per amb el full de 
seguiment corresponent. 

3.2.4.13 Plans Específics 

El Contractista ha d’incorporar Plans o Procediments Específics al Pla de Medi Ambient (PMA). Aquests plans es 
referiran a les actuacions que requereixen un coneixement més detallat (per part del Responsable del 
Seguiment Ambiental de la Direcció d’Obra) dels procediments que segueix el Contractista per dur a terme dita 
activitat. 

Com a mínim, s’hauran d’incorporar els Plans Específics que es detallen a continuació: 

Pla Específic de gestió de residus (especials, no especials i inerts) 

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta gestió, especificant 
quin serà el/s gestor/s de residus especials, no especials amb necessitat de seguiment per part de 
l’administració (terres amb substàncies orgàniques/inorgàniques, draps bruts amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, material absorbent amb substàncies orgàniques/inorgàniques, aerosols, etc.), no 
especials sense seguiment per part de l’administració (fusta, paper,  cartró, etc.), inerts (vidre, runa, ferralla, 
etc.) i inerts amb obligatorietat de seguiment per l’administració (runa destinada a valorització). 

 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració al final de l’obra de les àrees emprades per als 
punt de gestió de residus (retirada de les instal·lacions per a la gestió dels residus en obra, gestió dels residus i 
materials i restitució de l’ús del sòl que correspongui). 

Pla Específic d’abocadors (gestió de terres inerts) 

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta gestió de les terres 
sobrants, especificant quins seran els abocadors a emprar al llarg de les obres (abocadors legalitzats i en actiu 
o bé, abocadors de nova creació, públics o privats). 

Cal incorporar plànols dels abocadors de nova creació on figuri el següent: 

la situació de la parcel·la a emprar com abocador respecte la situació de  l’actuació dins el municipi. 

la planta i els perfils dels abocadors previstos, incloent la situació inicial i la cubicació total de terres que es 
pretenen aportar. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels abocadors de nova creació (restitució de l’ús 
original del terreny). 

Pla Específic de préstecs (gestió de terres de préstec) 

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta gestió de les terres 
a aportar, especificant quins seran els préstecs a emprar al llarg de les obres (préstecs legalitzats i en actiu o 
bé, préstecs de nova creació, públics o privats). 

Cal incorporar plànols dels préstecs de nova creació on figuri el següent: 

la situació de la parcel·la a emprar com a préstec respecte la situació de  l’actuació dins el municipi. 

la planta i els perfils dels mateixos, incloent la cubicació total de terres que es pretenen extreure. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels préstecs de nova creació (restitució de l’ús 
original del terreny). 

Pla Específic de terres vegetals  

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta gestió de les terres 
vegetals, d’acord amb les condicions establertes amb anterioritat (a l’apartat relatiu a “Condicions Ambientals 
de Caràcter Específic” i al Pla de Vigilància Ambiental) per al decapatge, aplec, manteniment i millora. 

Cal especificar quina/es seran la/es zona/es a emprar per a l’aplec de les terres vegetals al llarg de les obres. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a l’aplec de tes terres 
vegetals (restitució de l’ús del terreny). 

Pla Específic d’accessos 

Ha de contemplar la previsió total d’accessos que s’empraran a l’obra, tant els ja existents com els de nova 
creació i es marcaran en plànols. 

Per als camins de nova creació, cal explicar el procediment i les condicions de construcció. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels accessos existents i de nova creació. Per 
aquests últims, en cas que no s’aprofitin per a la nova urbanització o nou projecte, s’ha de restituir l’ús del sòl. 

Pla Específic  d’instal·lacions auxiliars 

Ha de contemplar la ubicació de les instal·lacions auxiliars, incloent les que ja hagin estat contemplades en 
altres plans específics. Caldrà adjuntar un plànol amb la localització detallada de cada una d’elles. 

Cal explicar les instal·lacions bàsiques, els dispositius que conformen cada una d’elles i el procediment de 
construcció. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a ubicar les 
instal·lacions auxiliars, restituint l’ús del sòl que correspongui. 

Pla Específic de restauració de l’obra 
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En aquest document s’establiran les pautes per a la restauració de les àrees d’ocupació temporal de fora de 
l’àmbit del planejament i d’altres que, tot i estar a dins del sector, es preveu que el seu ús no sigui urbanitzable 
o en tot cas, sigui zona verda. 

La restauració ha de perseguir la restitució original del sòl o la prevista al projecte constructiu que es tracti. 

3.2.5 Informe tipus per al Seguiment Ambiental 

Tal i com ja ha estat especificat a la descripció general del seguiment ambiental en obres, el Responsable de la 
Vigilància Ambiental és l’encarregat de la redacció dels informes ambientals periòdics. 

L’estructura i el contingut dels informes s’explica en el document del Sistema de Gestió Ambiental de la 
Direcció Tècnica de Sòl del l’INCASÒL. Al citat document s’inclou el model vigent d’informe ambiental per al 
seguiment de les obres. 

Per al seguiment ambiental i per a l’elaboració dels informes, el Responsable de la Vigilància Ambiental sempre 
tindrà a mà el Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, actualitzat i completat amb les indicacions i 
esmenes que sorgeixin al llarg de l’obra. 

3.2.5.1 Periodicitat dels informes 

La periodicitat dels informes s’estableix en funció de l’envergadura de l’obra. Així tenim que, com major és 
l’afecció, suposadament s’incrementa el seu grau de complexitat i es considera que l’afectació sobre el territori 
és superior.  

A més, per establir la periodicitat intervé també la tipologia de documentació ambiental associada. Es 
considera que, sempre que hagi estat necessària la redacció d’un Estudi d’Impacte Ambiental (EIA), la 
periodicitat dels  informes serà mensual i per als Informes de Sostenibilitat Ambiental (ISA), la periodicitat serà 
bimensual o mensual, segons el cost de l’actuació. Quan es tracti de Informes Ambientals (IA), la periodicitat 
dependrà exclusivament del cost total de l’actuació. 

Per al cas que ara es tracta, NO HI HA DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL ANTERIOR ASSOCIADA i el cost de 
l’actuació és superior a 1.500.000 €, per tant la periodicitat serà mensual ja que, al Sistema de Gestió 
Ambiental de l’INCASÒL s’estableix que: 

Informes mensuals 

Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui superior a 1.500.000 € 

Per actuacions on la documentació ambiental associada sigui un Estudi d’Impacte Ambiental. 

Informes bimensuals 

Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) es trobi comprès entre 60.000 i 1.500.000 €. 

Per actuacions no considerades al grup anterior (informes mensuals) i quan la documentació ambiental 
associada sigui un Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

Informes trimestrals 

Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui inferior a 60.000 €. 

Per a la resta de casos. 

Barcelona, 09 de abril de 2013 

ÀREA D’URBANITZACIÓ 

I MEDI AMBIENT 
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  APÈNDIX A. MODEL PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT (PMA) 
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El Sistema de Gestió Ambiental incorpora, en el seu annex 4, el model per a que el Contractista realitzi el seu 
Pla de Medi Ambient (PMA). L’empresa Contractista haurà de sol·licitar el citat model del PMA al 
responsable del projecte de l’INCASOL. 

 

L’explicació del contingut i l’estuctura del PMA, també s’incorpora al SGA de l’INCASOL i es reprodueix al 
present Annex d’Estudi Ambiental a l’apartat 3.2.4 de “Pla de Medi Ambient (PMA) a realitzar pel Contractista”: 
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1. APÈNDIX B. MODEL D’ACTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT (PMA) 
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ACTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT 
 
 
 

Obra:  

Municipi/comarca: 

Empresa encarregada de la Direcció d’Obra: Empresa Constructora: 

 

 

 

 

 

 

El Pla de Medi Ambient (PMA) realitzat per l’empresa constructora .................... .............................., per a 
l’execució de l’obra ...................................................... .............................., ha estat examinat per 
....................................... (nom i cognoms del Responsable de la Vigilància Ambiental)  i aprovat per 
........................................ (nom i cognoms del Director d’Obra) i es confirma que s’adequa a les prescripcions 
estipulades al Sistema de Gestió Ambiental de l’Àrea de Coordinació Tècnica  de l’Institut Català del Sòl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ....................................., ......, de/d’...................., 200... 

 

 

 

 

 

 

 

El Director d’Obra.                             El Responsable de la Vigilància Ambiental. 
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2. APÈNDIX C. PRESSUPOST DE LES MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I/O COMPENSATÒRIES I DE LES 
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA GESTIÓ AMBIENTAL EN OBRES 

Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



Hash: WNrY8sfU8EMUzLfUMomH03+W5ck=



 

2. ANNEXES  
 2.14. ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT
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2. ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT  
 2.14.1.MEMÒRIA
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2.14.Annex de  Seguretat i Salut  
 
2.14.1. Memòria 
 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els derivats dels treballs 
de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives salut i 
benestar dels treballadors. 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves obligacions en 
el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
2.14.1.1.Descripció de l'obra i situació: 
 
Es tracta del projecte d’Urbanització del Sector Sud SAU4 Industrial “Can Coma”, al terme municipal 
de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). 
L’obra d’urbanització consisteix en el moviment de terres i pavimentació de carrers, així com la 
implantació dels serveis de clavegueram, xarxa d’aigua de reg, xarxa de mitja i baixa tensió, 
enllumenat públic i xarxa de telecomunicacions  i enjardinament.  
 
2.14.1.2.Pressupost, termini d’execució i mà d’obra: 
 
El pressupost d’execució material de la  Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a la quantitat de 
28.356,26 € (VINT-I-VUIT MIL TRES-CENT CINCUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS). 
El termini d'execució és de  12 mesos. 
Es preveu un màxim de 50 persones treballant a l'obra. 
 
2.14.1.3. Interferències i serveis afectats 
 
Es refaran tots els serveis que resultin afectats per l’obra. 
 
2.14.1.4.Unitats constructives que composen l'obra 
 
Enderrocs 
Esbrossada del terreny 
Moviment de terres 
Pavimentació (subbase, aglomerat, vorades, etc.) 
Xarxes de serveis (clavegueram, aigua, enllumenat públic, mitja i baixa tensió i telecomunicacions 
Senyalització horitzontal i vertical 
Formigons: obres de fàbrica (dipòsit, bombeig, pou i depuradora) 
 
2.14.1.5.Riscs 
 
A l'esbrossada i moviment de terres 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes a diferent nivell 
- Esllavissaments 
- Pols 
- Soroll 
- Irrupció d’aigua 

 
A la pavimentació 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments per maquinària i vehicles  
- Col·lisions i bolcades  
- Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
- Per la utilització de productes bituminosos 
- Esquitxades 
- Pols 
- Soroll 

 
A les xarxes de serveis 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments a les rases 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes 
- Ferides a peus i mans 
- Pols 
- Soroll 

 
Als acabaments i senyalització 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes d'alçada 
- Caigudes d'objectes 
- Talls i cops 

 
Riscs elèctrics 

- Interferències amb línies d'alta tensió 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat 

a l'obra. 
 
Risc d'incendi 

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
Risc de danys a tercers 

- Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 
fonamentalment per a circulació de vehicles.  

- Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  tant de terres 
com d'altres materials, per carreteres públiques. 

- El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la 
circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs d'urbanització. Es preveu la 
visita de curiosos, especialment en dies festius. 

 
2.14.1.6.Prevenció de risc professional 
 
Proteccions individuals 

- Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
- Guants d'ús general 
- Guants de soldador 
- Guants aïllants de l'electricitat 
- Botes d'aigua 
- Botes de seguretat de lona 
- Botes de seguretat de cuir 
- Botes aïllants de l'electricitat 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Pantalla de soldador 
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- Caretes antipols 
- Protectors auditius 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
- Roba reflectant 

 
Proteccions col·lectives 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
- Tanques de limitació i protecció 
- Senyals de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Cinta de balisament 
- Límits de desplaçament de vehicles 
- Balisament lluminós 
- Extintors 
- Interruptors diferencials 
- Preses de terra 
- Regs 

 
2.14.1.7.Formació  
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs 
que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 
totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 
 
2.14.1.8.Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit). 
Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   l'Ordenança General de Seguretat 
i Salut en el Treball. 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es 
repetirà en el període d'un any. 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i 
efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els telèfons i adreces 
dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport dels possible 
accidentats als Centres d'assistència. 
 
2.14.1.9.Danys a tercers 
 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, carreteres i 
camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 
col·locaran, en el seu cas, els tancaments.    
Instal·lacions Salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové 
de la xarxa d'abastament de la població. 
 

 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un 
contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació necessària. 
 
2.14.1.10.Pla de seguretat i Salut 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus 
mitjans i mètodes d'execució.  
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció 
Facultativa 
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2. ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT  
 2.14.2. PLÀNOLS
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PROMOTOR

JUNTA DE COMPENSACIÓ SAU4 “CAN COMA”



PROMOTOR

JUNTA DE COMPENSACIÓ SAU4 “CAN COMA”



PROMOTOR

JUNTA DE COMPENSACIÓ SAU4 “CAN COMA”



 

2. ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT          
 2.14.3. PLEC DE CONDICIONS
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2.14.3.Plec de condicions de seguretat i salut 
 
2.14.3.1.Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
1) Estatut dels Treballadors 
2) Disposicions mínimes de seguretat i salut que cal aplicar a les obres de construcció temporals o 

mòbils. 
3) Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de 

la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías 
profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A 
y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

4) Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

5) Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 

6) Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de 
la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

7) Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE 29 
de diciembre de 1987. 

8) Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de 
1995. 

9) Reforma del marc legal normatiu de la prevenció de riscs laborals. Lley 55/2003. 12 de desembre 
(BOE 13/12/2003). 

10) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

11) Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  BOE 1 de mayo de 
1998 

12) Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio 
de 1997. 

13) Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 de 
agosto de 1997. 

14) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 

15) Modificació RD 39/1997; RD 1109/2007, i el RD 1627/1997. 
16) Requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura d’activitats als centres de 

treball. Ordre TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). 
17) Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Llei 32/2006 (BOE 19/10/06). 
18) Modificació del RD 39/1997, per el qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció i el RD 

1627/97, per el qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. RD 604/2006. 

19) Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 4 de junio de 1998. 

20) Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 

21) Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 
 
22) Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). 
23) Instruccions Tècniques Complementàries. 

24) Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 
1988. 

25) Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
26) Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 
27) Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 
28) Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-

SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  

29) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

30) Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 
28 de diciembre de 1992. 

31) Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

32) Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 
de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

33) Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

34) Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

35) Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

36) Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. BOE 18/09/87 

37) Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
38) RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
39) Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 
modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

40) Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
41) Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 

de gener). 
42) Instrucció tècnica complementaria MIE-APQ-006. Emmagatzemament de líquids corrosius. RD 

988/1998 (BOE 03/06/98) 
43) Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. O. de 20 de maig 

de 1952  (BOE: 15/06/52), modificacions: O.10 desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 
setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956. 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004. 

44) Reglament d’aparells elevadors per obres. O. De 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 
modificació: O. De 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81). 

45) Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
pugui suposar un risc, en particular lumbar, per als treballadors. RD 487/1997, de 14 d’abril                 
(BOE 23/04/97) 

46) Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles 
de visualització R.D. 488/97. 14  abril (BOE: 23/04/97). 

47) Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant 
el treball. R.D. 664/1997. 12 maig (BOE: 24/05/97) 
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48) Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents cancerosos 
durant el treball. R.D. 665/1997.  12  maig (BOE: 24/05/97) 

 
Pel que fa als equips de protecció individual: 
 
49) Cascs no metàl·lics. R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1. 
50) Protectors auditius. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2. 
51) Pantalles per a soldadors. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75.  
52) Guants aïllants d’electricitat. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 

BOE: 25/10/75. 
53) Calçat de seguretat contra riscs mecànics. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           

modificació: BOE: 27/10/75. 
54) Banquetes aïllants de maniobra. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75.  
55) Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials. R. de 28 

de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75. 
56) Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics. R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75. 
57) Equips de protecció personal de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants. R. de 28 de julio de 

1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75. 
58) Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. R. de 

28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75. 
 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
 
2.14.3.2.Senyalització i tancament de l’obra 
 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des 
de l’inici de l’obra. 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de 
l’obra. 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i 
de limitació de velocitat. 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol 
persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència 
que calguin. 
 
 
2.14.3.3.Sistemes i mitjans auxiliars preventius  
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i balisament 
senyals normalitzades de trànsit 
tanques metàl·liques de desviació de trànsit 
fita de senyalització 
cordó de balisament reflectant 
equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 
cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 
alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
detector d’instal·lacions soterrades 
equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 
Sistemes d’instal·lacions preventives 
Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 
 
Mitjans auxiliars preventius 
carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
 
2.14.3.4.Sistemes o elements de seguretat del procé s constructiu 
 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les 
obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i 
de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que 
en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà 
necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar 
que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 
 
 
2.14.3.5.Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que 
els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització 
d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es 
prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que 
desaparegui qualsevol risc. 
 
 
2.14.3.6.Riscos i mesures de protecció 

2.14.3.6.1.Riscs 
despreniments 
caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
bolcada per accidents de vehicles i màquines 
atropellaments  per màquines o vehicles 
atrapaments i atrapaments per màquines 
explosions 
talls i cops 
soroll 
vibracions 
projecció de partícules als ulls 
pols i gasos 
interferències amb línies elèctriques en tensió 
caiguda d’objectes i materials  
ferides punxants als peus i les mans 
esquitxos de formigó als ulls 
dermatosi per ciment 
erosions i contusions en manipulació 
electrocucions 
topades i bolcades 
per utilització de productes bituminosos 
cremades 
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radiacions de soldadures 
riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 
produeixen electricitat a l’obra  
risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
Irrupció d’aigua 

2.14.3.6.2.Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada 
de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que 
impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que 
cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 

2.14.3.6.3.Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball 
(MT). 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data 
de lliurament. 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 
qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament. 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs 
de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a 
càrrec del contractista. 

2.14.3.6.4.Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, 
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 
Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora. 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de 
300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 
6 mesos com a màxim. 
Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 

 
2.14.3.7.Instal·lacions provisionals  
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i 
caseta menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de 
menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
2.14.3.8.Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
 
2.14.3.9.Vigilant de seguretat 
El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball.  
 
2.14.3.10.Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en 
el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu 
article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 

- President: el cap d’obra o persona que designi  
- Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 
- Secretari:  un administratiu de l’obra 
- Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra          

 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè 
de seguretat i higiene. 
 
2.14.3.11.Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 
mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de 
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  l’obra.  
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