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3 GENERALITATS 

Es redacta el present annex de Serveis Afectats amb l’objecte de definir les afeccions sobre les 
xarxes de serveis existents produïdes per les obres d’arranjament del carrer Monymany. 

Es descriuen les afeccions en les següents xarxes: 

- Xarxa de telefonia. 

- Xarxa de gas. 

- Xarxa d’aigüa potable. 

- Xarxa de distribució elèctrica. 

- Xarxa d’enllumenat públic. 

4 XARXA DE TELEFONIA 

No es preveuen afectacions en la xarxa de telefonia existent tret del soterrament de les línies 
aèries en les cruïlles del carrer Montmany amb els carrer Sant Lluís, Bruniquer i Ramon Cajal, i 
recol·locació de tapes dels pericons de registre per la nova pavimentació. 

5 XARXA DE GAS  

No es preveuen afectacions en la xarxa de gas existent tret de la recol·locació de tapes dels 
pericons de registre per la nova pavimentació. 

Com a mesura preventiva donem els distanciaments necessaris entre les diferents xarxes. Les 
separacions amb altres serveis seran com a mínim les següents (tant a encreuaments com per a 
paral·lelismes): 

- Amb línies de mitja i baixa pressió 20 cm 

- Amb línies d'alta pressió 40 cm. 

- Amb altres serveis (aigua, clavegueram, etc.) 20 cm. 

També han de posar-se o restituïr els següents materials de protecció: 

- Material per a protecció de la canonada: sorra o sauló 

- Malla senyalitzadora: Banda contínua de plàstic de color groc de 30 cm d’amplada que es 
col·loca a 20 cm sobre la canonada 

- Material per reomplir la resta de la trinxera: Normalment serà terra escollida procedent de 
l’excavació i degudament compactada. 

6 XARXA D’AIGÜES 

No es preveuen afectacions en la xarxa d’aigua existent tret de la recol·locació de tapes dels 
pericons de registre per la nova pavimentació. 

Com a mesura preventiva donem els distanciaments necessaris entre les diferents xarxes. Les 
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separacions amb altres serveis seran com a mínim les següents: 0.2 m en paral·lelismes i 0.10 m 
en encreuaments. 

També es tindrà en compte, en cas de restitució, els següents materials de protecció: 

- Material per la protecció de la canonada: tub de protecció, sorra. 

- Material per a reblert de la resta de la rasa. Normalment serà terra escollida procedent de 
l’excavació. 

7 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

No es preveuen afectacions en la xarxa elèctrica.  

Com a mesura preventiva donem els distanciaments necessaris entre les diferents xarxes (tan en 
paral·lelisme o encreuament): 

- Amb canalització de gas 20 cm. 

- Amb canalització d’aigua 20 cm. 

- Amb línies telefòniques en tub 20 cm. 

- Amb façana 40 cm. de separació. 

També es tindrà en compte, en cas de restitució, els següents materials de la canalització: 

- Material pel llit del conductor: sorra o sauló 

- Protegit amb sorra o mitjançant tubs 

- Material per a reomplir la rasa. Normalment serà terra escollida procedent de l’excavació, 
degudament compactada. 

8 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

El projecte contempla la substitució de tota la xarxa d’enllumenat públic existent en l’àmbit 
d’actuació. La descripció i justificació de la nova xarxa està especificada en l’annex núm. 4. 
Il·luminació. 

Amb la implantació de la nova xarxa d’enllumenat, es contempla la modificació de la línia que 
actualment alimenta els punts de llum existents. 


