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Durant la segona meitat del segle XX es va anar consolidant, a l’entorn metropolità de 
Barcelona i de forma incontrolada, un gran nombre d’urbanitzacions de baixa densitat i amb 
una clara manca de planejament inicial. En encarar-se, a dia d’avui, el subsanament de les 
seves deficiències urbanitzadores, sorgeix el repte de trobar solucions de compromís entre una 
urbanització de qualitat, amb un pressupost ajustat i unes exigències de manteniment no 
equiparables a les dels nuclis densament poblats. En el marc d’aquestes urbanitzacions, 
precisament pel seu caràcter a mig definir, es planteja la possibilitat de desenvolupar noves 
seccions alternatives d’urbanització, que s’adaptin a les necessitats i possibilitats de les 
urbanitzacions de baixa densitat. És d’aquesta voluntat de replantejament, difícilment afrontable 
en un entorn urbà degut als alts graus d’estandarització, que sorgeix aquest estudi. 
 
Partint d’aquesta premissa, i lluny de presentar un simple catàleg amb seccions innovadores 
sorgides de la improvització, el gruix d’aquest estudi consisteix en l’articulació d’un criteri, un 
mètode de valoració de les propostes d’urbanització, per tal de sospesar les aportacions que la 
intuició i l’estudi d’antecedents pugui perfilar com a avantatjoses. En aquesta línia es poden 
distingir tres parts fonamentals que per si mateixes ja constituirien eines útils, però que es 
complementen per constituir una evolució lògica cap als resultats. Així, es fonamenta en un 
estudi o “estat de la qüestió” de les eines urbanitzadores, amb una valoració dels costos lligats 
a cadascuna, per establir a continuació un protocol de puntuació de les propostes de 
reurbanització. A partir de l’experiència obtinguda, i mitjançant l’aplicació d’aquesta eina, es 
proposen finalment exemples de seccions optimitzades amb elements innovadors. 
 
Així doncs, als primers blocs es posen en consideració i es seleccionen les solucions 
constructives i de disseny possibles per a cada sistema (pavimentació, clavegueram, xarxes de 
serveis, enllumenat i altres serveis), amb l’únic límit de les normatives vigents per a cadascun 
d’ells. Paral·lelament es destrien els paràmetres de les urbanitzacions que poden resultar 
determinants per a la implantació d’una o altra d’aquestes solucions. L’objectiu final és establir 
unes valoracions ordenades de les alternatives, en termes de costos d’implantació, de costos 
de manteniment i costos ambientals. Tot plegat per fer possible una comparació transversal 
dels avantatges i desavantatges de cada solució, comparació rarament plantejada de forma tan 
complerta en urbanisme. 
 
En una segona fase, una vegada establert el sistema de valoració de les solucions alternatives 
per a cada sistema, es planteja la definició d’un mètode de valoració de les propostes 
d’urbanització o reurbanització. Partint de l’aplicació combinada dels coeficients obtinguts en 
els resultats anteriors, es modula un protocol que, a partir de dades recollides a peu 
d’urbanització, permet preveure els costos del conjunt i assignar-li un índex o puntuació. 
Aquesta puntuació té la finalitat de mostrar els costos de millora de l’urbanització de forma 
gràfica, constituint-se en un possible eina de decisió a nivell institucional o administratiu 
municipal. En el present estudi es presenta un exemple d’aplicació d’aquest mètode, a la 
urbanització “Masia del Solà”, a Monistrol de Calders, Barcelona. 
 
Finalment, s’aplica el protocol de forma més genèrica, per confeccionar un catàleg de seccions 
d’urbanització d’aplicació en urbanitzacions disperses, preparades per a la seva aplicació 
directa en projectes de planejament. Aquest catàleg, lluny de tenir pretensions de 
transcendència, constitueix una mostra de les possibilitats d’aplicació de les eines definides al 
llarg de l’estudi, i de la conveniència de promoure en el futur l’estudi transversal de costos. 
 



ABSTRACT 
 

Title: Comparative study on typologies of development applicable to low density estates. 
 
Author: Robert Duran i Barbarà 
Tutor: Josep Pinós i Alsedà 

 
 
Along the second half of the 20th century, many uncontrolled low-populated urbanizations 
developed in the area of Barcelona, lacking any kind of planning. Nowadays, the problem arises 
while trying to mend these deficiencies, with the need to compromise between a quality 
urbanisation and an adjusted budget and an expected maintenance cost not matching those of 
high density populated areas. Owing to this unfinished design, these developments offer the 
chance to apply new alternative sections, matching the needs and possibilities of low density 
urbanisations. This study departs from this will to redesign, hardly affordable in urban centres. 
 
From this starting point, but far from merely presenting a section catalogue, this study focuses 
on establishing design criteria, a method to value the alternative solutions, in order to 
discriminate those ideas up brought by experience and intuition. According to this target, three 
main works configure the body of this study. The basis is a state of the art of the main 
urbanisation tools, with a research to assign standard values to each of them. This is followed 
by the creation of a protocol to grade the development proposals, applying to each specific 
case. Finally, summarising the acquired knowledge, and by means of the fore mentioned 
protocol, some optimised innovative road sections are presented. 
 
To sum up, the first explanatory chapters consist of a selection of the alternative solutions for 
each system –i.e.: pavement, sewers, public services networks, street lighting and other public 
services-, with the sole limit of applying regulations. Besides, the main parameters of the 
urbanisations are chosen, to match them with the alternative solutions as additional criteria. The 
final objective is to establish ordered values for every alternative in three main ranges: 
construction cost, maintenance cost and environmental cost; in order to conduct a cross 
sectional study, which is hardly found in development projects. 
 
In a second phase, once the value method for each system is settled, the study affords the 
design of a more thorough method, able to analyse each development proposal as a whole. 
Departing from the appliance of the obtained results for every system, and also on the needs of 
every particular case of study which are noted by filling a form, the algorithm foresees the 
urbanisation costs and assigns a mark to the project. This system, widely open to the 
improvements that the future might bring in terms of new materials and solutions, has the goal 
to show the costs of development in a graphical manner, conferring a potential use as high 
range decision tool to the designed procedure. The implementation of the method is shown by 
means of an example, corresponding to the “Masia del Solà” estate in Monistrol de Calders, 
Barcelona. 
 
Finally, the protocol is used in its most abstract form, to create an estate road section catalogue, 
with intended appliance in low density populated areas. Far from willing to transcend, this 
catalogue has the purpose to definitely show the possibilities of the created tools, by upbringing 
some innovative ideas, and as a proof of the benefits of the cross section analysis that this 
dissertation has defended. 
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BLOC I: OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 

INTRODUCCIÓ 
Des de finals dels anys cinquanta fins a mitjans dels vuitanta, i especialment 
durant la dècada dels seixanta i la primera meitat de la dels setanta, es varen 
construir a Catalunya un gran nombre d’urbanitzacions, amb una clara vocació 
de segona residència, responent a parcel·lacions de zones allunyades dels 
nuclis urbans, sovint sense planejament formal i amb un grau d’urbanització i 
dotació infraestructural mínims. 

Amb el decurs dels anys, moltes d’aquestes urbanitzacions han anat 
transformant-se en espais dedicats de manera creixent a la primera residència 
per mor d’un model residencial “ideal”, fortament mediatitzat pels mitjans de 
comunicació i els usos d’altres cultures i països. 

En els darrers anys, aquest model de desenvolupament urbà de baixa densitat 
es considera poc eficient, insostenible, i en opinió de la majoria dels urbanistes 
cal eradicar-lo dels models de creixement. Malgrat això, és un fet que la 
població reclama espais d’aquesta tipologia, en franca contradicció del que 
“convé” amb el que es desitja. 

En aquests cassos, la transformació a primera residència es fa assumint un 
elevat nivell de mobilitat obligada, però sempre aboca a una necessitat de dotar 
l’espai públic d’un nivell d’infraestructures molt superior en quantitat i qualitat 
del servei prestat, dels que originalment no disposava. 

En aquest sentit, és d’una importància enorme conèixer amb precisió el grau de 
desenvolupament d’aquestes urbanitzacions, tant pel que fa a la seva realitat 
demogràfica, de potencial residencial encara no explotat i, sobretot, del nivell 
de qualitat, antiguitat, abast i dèficits de les seves xarxes de serveis públics, 
paviments i altres elements que conformen l’espai públic, especialment el viari, 
i les dotacions que són capaços d’assolir. 

A partir d’aquest coneixement, cal definir uns estàndards d’urbanització, i 
treballar en l’objectiu d’assolir-los. En aquest objectiu, i donada la gran 
dispersió i la poca densitat de la tipologia residencial objecte del present treball, 
és fàcil deduir que la repercussió per unitat d’habitatge de les obres 
d’urbanització de nova planta o de remodelació seran molt elevades, com 
també ho seran les despeses de manteniment i explotació. Per tant, es fa 
palesa la necessitat d’estudiar en profunditat les possibles solucions per a les 
obres d’urbanització d’aquests espais, amb la finalitat de controlar el nivell de 
despesa i fer-los possibles i sostenibles. 

Aquest concepte, el de sostenibilitat, és extremadament ampli, i pot tenir a 
veure amb tots els aspectes relacionats amb les obres de construcció o 
remodelació, els materials emprats, els models dels elements urbans, la 
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mobilitat, els requeriments de manteniment, els consums d’energia, l’eficiència 
en els sistemes de recollida de residus sòlids urbans, la neteja viària, el 
sanejament, etc... en el present treball, ens limitarem als aspectes directament 
lligats als consums d’energia, emissions de CO2 i altres gasos d’efecte 
Hivernacle, consum i qualitat de l’aigua, inversió necessària, i cost del 
manteniment, assumint d’entrada que és poca la capacitat d’influir en el disseny 
dels assentaments, que ja tenen bastants anys d’existència. 

 

DOCUMENTACIÓ DE BASE 
Per a la redacció del present treball, s’ha comptat amb la gran quantitat 
d’informació facilitada pel treball  de J. Barba Encarnación i M. Mercadé 
Marimón, “Els creixements residencials en baixa densitat. Les urbanitzacions a 
la província de Barcelona. Representació gràfica i interpretació territorial dels 
creixements residencials en baixa densitat.” [1], redactat per a la Diputació de 
Barcelona, per l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. 

D’aquest treball s’han obtingut les dades referents a les urbanitzacions 
existents a la província de Barcelona, de les seves dimensions, any de 
construcció, estat de les seves infraestructures i accessos, i un llarg etcètera, 
que s’aniran citant al llarg del text. 

Altres publicacions, normatives i legislació, llibres, articles, tesis i tesines 
s’aniran citant al llarg del text, i es recolliran ordenadament en la bibliografia al 
final del document. 

 

OBJECTE I ABAST DEL TREBALL 
L’objecte del present treball, encarregat pel Institut d’Urbanisme, Habitatge i 
Activitats Locals (IHUAL) de la Diputació de Barcelona al Departament 
d’Infraestructura del Transport i Territori de l’Escola d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya, és definir, justificar i 
catalogar una sèrie de possibles solucions d’urbanització aplicables als vials 
dels desenvolupaments residencials dispersos, altrament dits urbanitzacions, 
amb la vocació clara de controlar l’abast de les obres, els nivells de qualitat i 
confort de les solucions adoptades i acotar els costos d’inversió i, sobretot, de 
manteniment i explotació. 

Les solucions d’urbanització proposades han d’abastar tot el ventall d’elements 
de les seccions dels vials de les urbanitzacions, des dels elements constitutius 
del carrer com a suport de les xarxes de serveis urbanístics, fins als elements 
que composen les pròpies xarxes, tant si són aèries com soterrades. Com a 
opció, es podrà considerar la existència o no d’alguna d’elles, però en cap cas 
les que serveixen els anomenats serveis urbanístics bàsics d’acord amb la 
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legislació vigent en matèria d’urbanisme a Catalunya, en l’actualitat el decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (TRLU) [2]. 

En efecte, en l’article 27, el TRLU defineix, en el seu primer punt, com a serveis 
urbanístics bàsics els següents: 

1. la xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per a 
permetre la connectivitat amb la xarxa viària bàsica municipal. 

2. les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament. 

3. el subministrament d’energia elèctrica. 

En el punt segon, l’article 27 aclareix que “els serveis urbanístics bàsics han de 
tenir les característiques adequades per a l’ús del sòl previst pel planejament 
urbanístic que el classifica”. 

Com a base de partida del present treball cal considerar també el contingut del 
article 28 del propi TRLU, que defineix el concepte de nucli de població com 
segueix: 

“S’entén per nucli de població, als efectes d’aquesta Llei, una concentració 
isolada de població, amb usos urbans, dins un municipi, que requereix 
l’existència de serveis urbanístics i assistencials”. 

Així doncs, l’objecte final del treball serà definir un seguit de solucions 
alternatives a les habituals per als diversos elements d’urbanització i uns 
criteris d’aplicabilitat segons el nivell d’urbanització a assolir, i combinar 
aquestes solucions per tal de definir de manera ordenada, en forma de catàleg, 
una metodologia d’aplicació en els estudis previs i plantejament d’objectius a 
l’hora de remodelar o dotar d’infraestructures el nuclis residencials dispersos. 

Aquesta metodologia haurà de permetre, al final del procés d’establir un criteri 
d’urbanització clar (o diversos si el que es persegueix és un estudi 
d’alternatives), pel que disposarà de les definicions de tots i cadascun dels 
elements i de la seva valoració en termes d’inversió per a la seva implantació, 
bondat ambiental i de la previsió dels costos d’explotació i manteniment. 

L’element essencial sobre el que es definiran els indicadors i valoracions és el 
sistema viari, donat que una característica principal dels creixements 
residencials dispersos és la poca incidència, gairebé inexistència en molts 
casos, del espai públic altre que el viari. 

A mode de complement, es precedirà a desenvolupar com a exemple 
d’aplicació el cas de la urbanització La Masia del Solà, al terme municipal de 
Monistrol de Calders. 
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L’ORIGEN DE LES URBANITZACIONS ACTUALS 
Com ja s’ha dit abans, la majoria de les urbanitzacions actuals, en nombre de 
1.137 [1], es van començar a construir a partir de parcel·lacions de finques 
rústiques a partir dels anys cinquanta, i més del 75% d’elles ho feren abans del 
1975, el que explica en la major part dels cassos la falta de infraestructures 
suficients i nivells d’urbanització adients als estàndards actuals. 

De fet, i en el cas que ens ocupa és més evident que en cap altre, l’espai urbà 
és el resultat d’una sèrie d’intervencions físiques d’alteració de l’espai natural, 
produïdes en èpoques diverses, i generades per activitats que han anat 
adaptant els seus requeriments a les possibilitats que es deriven d’un espai 
físic preexistent. 

Les urbanitzacions per tant, s’estructuren sobre el teixit preexistent, bàsicament 
marcat pel la pròpia orografia i les xarxes primitives que assenyalen el territori 
rústec, camins rurals, drenatges i torrents, infraestructures de transport de 
serveis dotacionals, són els qui condicionen el potencial d’unes zones respecte 
a d’altres. 

La sovintejada falta de planificació, de metodologia de valoració de la futura 
sol·licitació sobre les infraestructures ha consolidat unes trames 
majoritàriament deficitàries, però que han suportat molt bé per la falta de 
desenvolupament del seu horitzó potencial, doncs en la majoria dels casos, la 
parcel·la en la urbanització s’adquiria per construir-hi una segona residència, 
que en molts cassos mai s’ha consolidat, fent que el conjunt no resulti deficitari. 

En els darrers anys, però, el desenvolupament econòmic ha potenciat aquests 
buits, facilitant la seva promoció i el seu ús intensiu no només en construir-se, 
sino també en convertir-se en primera residència. 

Aquesta tensió nova sobre un territori urbanitzat de manera deficitària ha 
resultat en unes xarxes que, recolzant-se sobre els camins/carrers ja existents, 
i sense obres de gran inversió, s’han anat desenvolupant “a demanda” per 
cobrir les necessitats que originàriament la seva dimensió no els permetia 
assolir, convertint-se en instal·lacions poc eficients, obsoletes en part i que 
ofereixen un nivell de qualitat de servei més que dubtós. 

En efecte, les xarxes de sanejament solen ser insuficients o incompletes, i en 
molts cassos requereixen d’actuacions de força importància per posar-les en 
servei i completar-les, quan no són, directament, inexistents. En el cas del 
drenatge, aquest fet es sol confiar als propis carrers, que es constitueixen en 
els camins de l’escorrentiu en cas d’episodis de pluja de poca importància, fins 
als cursos naturals, fins i tot en el cas que no els hagin substituït directament o 
bé interromput amb una parcel·lació poc curosa. 

En quant a les xarxes de distribució d’energia elèctrica solen ser clarament 
infra-dimensionades, aèries la gran majoria, sotmeses per tant a les 
inclemències meteorològiques i als atacs físics. Aquest fet resulta d’altra banda 
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especialment greu quan es tracta de les xarxes de telecomunicacions, que 
darrerament han sofert les tensions de creixement de més importància, i un 
desenvolupament tecnològic de major calat, arribant a impossibilitar serveis de 
valor afegit normals en nuclis urbans consolidats de densitat mitja o elevada, 
com l’accés a la banda ampla. 

No cal parlar de la poca cobertura territorial que en desenvolupaments 
residencials dispersos tenen les conduccions de gas, tot i la política comercial 
força agressiva de les companyies de subministrament. La falta de 
infraestructures de transport i la distància a salvar en molts cassos fa les 
inversions poc atractives o massa elevades per la seva instal·lació, lligat a més, 
a la poca densitat de les urbanitzacions, que fa que les repercussions de la 
inversió inicial de la instal·lació de la xarxa les faci inassolibles. 

Les altres xarxes de subministrament de serveis urbanístics, per ser encara 
més rares ja en entorns de major desenvolupament i densitat, es troben molt 
rarament en les urbanitzacions, i qualsevol estudi per a la seva instal·lació 
difícilment supera un anàlisi previ. 

 

 

 
Figura I-1: Vista aèria d’urbanització a Sant Fost de Campsentelles. És evident la proliferació 

irregular de les construccions, a les qual els vials, de construcció posterior i traçat 
sinuós, no donen ple servei. 
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ELS NIVELLS D’URBANITZACIÓ DE REFERÈNCIA 
Els diferents elements que componen la urbanització es classifiquen de manera 
convencional per la funció per la que han estat concebuts, generalment funció 
de subministrament, com el sanejament pel que fa a les aigües residuals i 
pluvials, l’abastament per l’aigua potable, la distribució d’energia elèctrica o de 
gas i la dotació de xarxa de telecomunicacions. S’hi afegeixen en missió més 
de contenidor i protector tant de l’esplanada com dels propis elements de les 
xarxes de serveis la pavimentació o tractament superficial i finalment, en 
tasques més relacionades amb el disseny de l’espai urbà i de la cura del seu 
aspecte, l’enjardinament i la dotació de mobiliari urbà, aquest últim amb 
l’objectiu mixt de preservar-ne l’aspecte i fer-lo, alhora, més amigable. 

Aquestes infraestructures poden, en una determinada posició d’una 
urbanització, existir o no, depenent de múltiples factors com són el context 
social, el nivell de renda, la cultura, la idiosincràsia del lloc i dels seus habitants, 
i del marc normatiu. A Catalunya, la legislació urbanística remet les seves 
exigències al pla parcial urbanístic o document anàleg de planejament derivat. 
No obstant, el TRLU [2], com ja s’ha esmentat en apartats anteriors defineix, en 
el seu article 27, quins són els serveis urbanístics mínims. Per tant està exigint, 
com a mínim, la pavimentació del carrer, l’abastament d’aigua potable, la 
conducció de les residuals servides a les parcel·les i el subministrament 
d’energia elèctrica en baixa tensió. 

És difícil, però, en l’actualitat, imaginar carrers urbanitzats sense la presència 
d’enllumenat púbic, o bé sense xarxa de telecomunicacions, i, en menor grau, 
sense xarxa de subministrament de gas. En el cas dels dos primers, el propi 
text de la llei d’urbanisme com la normativa sectorial respectiva són 
susceptibles d’obligar-ne a la existència amb uns nivells mínims força elevats. 

Una altra qüestió és el grau de satisfacció, cobertura o seguretat, que han de 
complir els diferents serveis. Això en ocasions ve definit per una normativa. Per 
exemple, existeixen recomanacions i hàbits de disseny que donen els mètodes 
de determinació dels cabals de sol·licitació d’una xarxa de drenatge, a partir de 
distribucions estadístiques aplicades a les mesures històriques dels episodis de 
precipitacions màximes en 24 hores, de la fixació d’un determinat període de 
retorn com a coeficient de seguretat i de la metodologia per a determinar la 
transformació de la pluja en escorrentiu. 

També podem parlar dels ràtios de consum d’aigua potable i de l’ocupació 
mitjana per habitatge per a determinar les dotacions de les xarxes 
d’abastament d’aigua potable o taules de consums mitjans per usos i intensitats 
juntament amb els coeficients de simultaneïtat que permet el reglament de 
baixa tensió i la legislació en matèria de distribució d’energia elèctrica, per a 
calcular la potència elèctrica instal·lada o la potència elèctrica a satisfer en un 
indret determinat. 
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Per tant tenim exigències sobre el tipus de serveis a prestar, però també sobre 
els estàndards tècnics amb que han de complir aquests serveis: el conjunt s’ha 
d’entendre com a resultat de l’evolució social, econòmica i tecnològica d’una 
determinada societat, que a la seva vegada redacta normatives tècniques i 
legisla a partir de les seves pròpies autoexigències, en un procés pretesament 
evolutiu, que habitualment creix en demanda de recursos i inversió per a la 
seva instal·lació. 

El present treball pretén doncs, a partir d’aquestes premisses, definir els nivells 
mínims com aquells que, sense deixar de banda els usos i costums de la nostra 
societat, han de permetre el desenvolupament normal de l’activitat urbana, 
donat que en el cas dels creixements residencials dispersos o urbanitzacions 
l’oferta ja ha estat atreta, i per tant no és qüestió  d’atreure noves activitats si no 
de desenvolupar la existent amb normalitat. En una segona etapa, el present 
treball ha de definir el nivell anomenat estàndard, entès aquest com a un nivell 
de prestació dels serveis normalitzat i establert en la pràctica habitual en les 
actuacions de desenvolupament urbà del nostre context. 

Entre els dos nivells definits als paràgrafs anteriors, poden donar-se multitud de 
nivells intermedis. Els límits però, són els indicats en la taula adjunta, extreta de  
M. Herce Vallejo, F. Magrinyà, J. Miró, “Construcció de la ciutat i xarxes 
d’infraestructures.”, Edicions UPC, 2004 [3], adaptada a les exigències de les 
urbanitzacions.  

L’assoliment d’un nivell determinat dependrà de les necessitats del indret on 
s’apliqui i del nivell d’exigència de la societat servida per la urbanització. El 
contrapunt s’ha de donar en l’equilibri de les despeses unitàries de 
manteniment i explotació dels serveis, donada la baixa densitat, o menor per 
comparació amb els nuclis urbans compactes, de les urbanitzacions objecte 
d’estudi. 

 
ELEMENT 

D’URBANITZACIÓ NIVELL MÍNIM NIVELL ESTÀNDARD 

Pavimentació • Esplanada natural compactada o 
recoberta de material granular, 
sense separació d’espais 
dedicats a vehicles i vianants. 

• Calçada amb ferm específic. 

• Vorades de contenció de 
calçada. 

• Voreres pavimentades. 
Sanejament • Recollida d’aigües residuals en 

xarxa cap a tractament 
• Xarxa separativa. 

• Recollida de pluvials en calçada 
mitjançant elements de captació. 

Aigua potable • Xarxa estricta, arbòria, dotada 
d’hidrants. 

• Xarxa mallada, amb elements de 
maniobra, hidrants i boques de 
reg. 

Electricitat • Xarxes aèries. 

• Escomeses a parcel·la en 
façana. 

• Xarxa soterrada de mitja i baixa 
tensió. 

• Caixes generals de protecció a 
cada parcel·la. 
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Enllumenat públic • Llumeneres obertes. 

• Xarxa aèria. 

• Baixa intensitat.. 

• Llumeneres tancades. 

• Xarxa soterrada. 

• Quadres de comandament 
programables i regulables. 

Telecomunicacions • Xarxa aèria, amb escomeses 
aèries en pals o grapades per 
façana. 

• Xarxa soterrada amb escomeses 
soterrades a les parcel·les. 

Gas • Absent. • Xarxa de subministrament des 
d’un punt d’abastament (dipòsit o 
xarxa de transport. 

 

Cal destacar que segons estudis específics del cost de les xarxes en els dos 
extrems descrits, aquest pot oscil·lar, pel que fa a la inversió per a la seva 
implantació, entre la unitat i un valor tres vegades més gran, atribuint al nivell 
mínim el cost unitari. Això és especialment rellevant en fer l’estimació dels 
costos de manteniment i explotació, que poden duplicar aquesta diferència. 

Aquest fet és el que ha de fer que en l’aplicació d’una metodologia de nova 
urbanització o reurbanització dels vials d’un desenvolupament residencial 
dispers, es considerin criteris que aproximin la solució al nivell mínim, 
permetent, però, una possible evolució gradual cap al nivell estàndard. 

 

  

Figura I-2: Entre un extrem i altre de nivells d’urbanització existeix un marge suficient per a l’aportació de solucions 
de compromís entre un confort  suficient  i una contenció dels costos acord a la densitat. 
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NORMATIVA  APLICABLE 
Davant del problema de dissenyar i construir els carrers de les urbanitzacions, 
tant en el cas en que no hagin estat mai urbanitzats o bé que el seu estat de 
conservació i servei faci imprescindible una reurbanització o reconstrucció, ens 
caldria un marc normatiu de referència, que garantís la bondat tècnica d’aquest 
disseny i d’aquesta execució. No existeix, però, una normativa específica 
aplicable al disseny, el dimensionament i a les obres d’urbanització dels vials 
d’una ciutat, i encara menys un plec de condicions tècniques d’obligat 
compliment. 

Hi ha esforços força importants en el sentit de redactar documents que abracin 
tot l’abast de normativa aplicable a les obres d’urbanització, com la publicació 
“Guía para la redacción de proyectos de urbanización, ProyectUrb-Pro”, del 
Comité de redacción de la Comisión de Centros de Asesoramiento Tecnológica 
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España [4], o el molt 
conegut llibre “Infraestructuras Urbanas” d’E. Alabern i C. Guilemany [5]. 

Ens haurem de referir, per tant, a la gran quantitat de normes i plecs d’abast 
sectorial, que defineixen per cada part o art a aplicar en la urbanització, la 
qualitat exigible i les condicions que han de complir cadascuna. D’aquestes 
normes i plecs n’hi ha de rang ben divers, des de lleis i reglaments aplicables, 
d’àmbit oficial o privat quan es tracta de companyies de serveis, d’obligat 
compliment, fins a normatives assimilables de compliment optatiu i a simples 
recomanacions. 

Un llistat de tota aquesta normativa podria ser inacabable, i corre el risc de 
tornar-se obsolet ràpidament, però tot i així, es considera necessari incloure’l 
en un treball com el que ens ocupa, amb la pretensió de definir el marc 
normatiu en el que s’haurà de desenvolupar la pràctica de la urbanització i de la 
reurbanització, objectiu bàsic del treball. La relació que s’inclou a continuació 
s’entendrà, en conseqüència, com a proposta i com a marc mínim, no 
exhaustiu, de la normativa aplicable a la concepció, disseny, dimensionament i 
eventual construcció de les solucions proposades al catàleg. 

Podem, en primera aproximació, classificar la normativa bàsica aplicable per 
àmbits, atenent-nos a la d’obligat compliment, amb el quadre següent: 

 

Àmbit Llei/Decret Títol 

Genèric DL 1/2005, de 26 de juliol Text Refós de la llei d’urbanisme 

 D 305/2006, de 18 de juliol Reglament de la llei d’urbanisme 

Accessibilitat DL 20/1991, de 25 de novembre Promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres 
arquitectòniques 
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 D 135/1995, de 24 de març Reglament de la llei de supressió 
de barreres arquitectòniques i codi 
d’accessibilitat 

Aigua RD 140/2003, de 7 de febrer Criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano 

 RD 1138/1990, de 14 de 
setembre 

Aguas potables de consumo 
humano. Abastecimiento y control 
de calidad. Reglamentación 
técnico-sanitaria 

Sanejament D 130/2003, de 13 de maig Reglament dels serveis públics de 
sanejament 

Enllumenat DL 6/2001 Ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn 

 DL 16/2002, de 28 de juny Protecció contra la contaminació 
lumínica 

 D 82/2005, de 3 de maig Reglament de la llei 6/2001 

Medi ambient DL5/2003, de 22 d’abril Prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama 
urbana 

 D 241/1994, e 26 de juliol Condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-
CPI/91 

Mobilitat D 362/2006, de 3 d’octubre Directrius nacionals de mobilitat 

 D 344/2006, de 19 de setembre Regulació dels estudis de mobilitat 
generada 

Telecomunicacions L 32/2003, de 3 de novembre General de Telecomunicaciones 

 

A partir d’aquí, el llistat pot ser molt llarg. Els reglaments, normatives i decrets 
consultats en algun punt d’aquest estudi, però que no constitueixen la base 
legal principal quant a regulació d’urbanitzacions, s’adjunten a l’Annex I: 
Normativa complementaria. 
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ELS ELEMENTS DE LA URBANITZACIÓ 
Un cop establertes les bases del treball en quant a la normativa bàsica 
d’aplicació i als límits dels nivells d’urbanització de referència, s’escau una 
descripció de cadascun dels elements conformadors de la urbanització que, 
susceptibles de ser construïts, reformats i/o conservats i mantinguts, són els 
que estructuren la urbanització. Val a dir que són els carrers els qui suporten 
l’estesa dels serveis, faciliten l’accés a les parcel·les i, per tant, vertebren 
l’espai urbanitzat. És lògic doncs, que ens referim a seccions tipus de vial quan 
parlem de les solucions a aplicar, doncs en cada secció tipus podem descriure 
la presència o no, i la configuració i nivell de complexitat de cada servei. 

Els carrers són els generadors de la malla principal sobre la que es recolzen la 
resta de xarxes, conformant totes elles en conjunt, l’espai públic continu que 
dóna servei i configura l’espai privat, seu de les activitats residencials i 
comercials, de topologia discreta i inconnexa. 

D’altra banda, i com ja s’ha comentat abans, el viari és l’espai públic més 
important per davant d’altres usos, com les zones verdes, parcs i places, 
moltes vegades gairebé inexistents en les tipologies de creixement objecte del 
present treball. 

La pavimentació 
El carrer com a tal és l’espai pel qual hom circula, i que està sotmès a les 
sol·licitacions de la intempèrie i del tràfic de vehicles i vianants. En el cas dels 
creixements,  residencials dispersos, la sol·licitació del tràfic pot créixer pel fet 
de completar-ne la ocupació de les parcel·les edificar-ne totes les possibles, 
però estem sempre en un cas de creixement de tràfic lleuger, amb la 
singularitat de que la major part del tràfic pesat, que es produeix durant la 
construcció de les edificacions, ja ha estat sofert. 

Per tant, el criteri de dimensionament partirà normalment de nivells de tràfic 
molt baixos, doncs a pesar de la transformació de les urbanitzacions de segona 
residència en zones preferentment de primera residència, no ha de significar 
l’increment del tràfic pesat. 

Així doncs, la pavimentació de les calçades per a tràfic de vehicles tindrà com a 
missió principal dotar el carrer d’una superfície de rodadura confortable i 
protegir l’esplanada de l’erosió provocada pels elements atmosfèrics. Les 
solucions de ferm que es proposaran respondran doncs a solucions per a 
tràfics poc intensos, de entre 5 i 50 vehicles pesats diaris com a màxim, és a 
dir, nivells de tràfic molt baixos. 

Lligat al nivell de tràfic que ha de suportar i a la seva posició dins la malla de la 
xarxa viària, es poden classificar els carrers atenent al ordre jeràrquic que hi 
ocupen. Així, de manera simplificada, en el present treball arribarem a parlar de 
tres nivells de carrer, el vial principal que suporta l’accés a una urbanització i 
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la connecta amb la trama urbana del nucli al que pertany o carretera de la qual 
depèn, el vial de distribució, que habitualment conforma el gruix del volum 
dels carrers d’una urbanització i que dóna accés parcel·les i al darrer tipus de 
vial, el de menor rang en aquesta classificació jeràrquica, que fins i tot pot 
adquirir la forma de cul-de-sac, i que dóna accés a un nombre molt limitat de 
parcel·les, sense solució de continuïtat, o amb origen i final al mateix carrer del 
qual penja: el vial interior. 

Així cal recordar els tres nivells de carrer que considera el present treball, 
principal, de distribució i interior. 

Pel que fa a la pavimentació dels espais dedicats a vianants i bicicletes, es 
consideraran òbviament per a sol·licitacions mecàniques molt petites, res més 
enllà de l’esporàdica o accidental ocupació per un eventual vehicle de servei. 
La discussió anirà més aviat en el sentit de la necessitat de segregar els dos 
tipus de tràfic, adoptant en conseqüència solucions de pavimentació diferents 
per a cadascun d’ells. 

El major cost es produirà en el cas de remodelacions o reurbanitzacions amb 
paviments existents amb un important nivell de deteriorament, doncs a banda 
de la construcció del nou paviment, caldrà demolir o sanejar el ferm existent. Es 
proposaran solucions més tolerants amb l’existència d’un paviment previ, però 
en qualsevol cas, l’aprofitament de ferm antic com a base del nou, dependrà 
d’un anàlisi profund del seu estat de conservació i resistència remanent. 

D’altra banda, cal considerar l’encaix geomètric de les solucions que aprofitin 
seccions de ferm existent, doncs cal evitar en les operacions de reurbanització 
casos de disminució excessiva o inclús desaparició del plint o desnivell de les 
voreres respecte de la calçada, perdent així el vial amb segregació de tràfic la 
seva funció de canal de desguàs. 

 

  

Figura I-3: Desperfectes en la pavimentació de les vies. L’ús de materials tradicionalment estàndaritzats fa que els 
seus requeriments de manteniment sovint no puguin ser atesos en urbanitzacions poc denses. 
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Des del punt de vista ambiental, els indicadors es referiran als aspectes lligats 
als materials emprats, com la energia consumida, la producció d’emissions de 
CO2 i altres gasos d’efecte Hivernacle i l’ús de matèries primeres provinents de 
reciclatge durant la seva fabricació, transport i posta en obra.  

Finalment, pel que fa al manteniment i explotació dels carrers, factor que pot 
resultar determinant en la elecció d’una tipologia o una altra pel fet que aquesta 
decisió resulti en una disminució de les despeses associades a aquestes 
tasques es consideraran les tasques pròpies i habituals del manteniment 
d’aquest element: les inspeccions periòdiques del estat del ferm o paviment, la 
neteja també periòdica i les possibles operacions de reposició o reparació per 
defectes apareguts deguts al seu ús habitual esperat. Caldrà tenir en compte, 
paral·lelament, la vida útil esperada de cada solució, doncs és el factor 
determinant per a la amortització de la inversió inicial. 

 

El sanejament 
La xarxa de sanejament, tal i com es diu a [1], és la que en pitjor estat es troba, 
o bé pel seu mal estat de conservació i funcionament, o bé simplement, per la 
seva inexistència. Certament, la topografia i la naturalesa de la geologia del 
terreny han fet, en molts cassos, que no s’arribés a construir mai una xarxa de 
sanejament, i pels mateixos motius, molt menys de drenatge. 

En el cas dels creixements residencials dispersos, es complirà en primera 
instància, sempre, amb el TRLU [2], que fa de la xarxa de clavegueram un 
servei mínim a aplicar en tots els cassos, però no així amb la xarxa de 
drenatge, que es proposa que depenent de la orografia del emplaçament, es 
faci directament pels carrers, en superfície, protegint en els cassos en que sigui 
necessari els propis carrers i el seu entorn públic amb elements discrets 
d’evacuació cap a les lleres públiques, torrents, regs i o corredores disponibles, 
o amb les canalitzacions necessàries per la presència d’aquests. 

Així doncs, donada la seva importantíssima repercussió econòmica tant a nivell 
d’inversió inicial com de manteniment posterior, no es considera necessària la 
construcció d’una xarxa de drenatge en aquest tipus de nucli urbà. 

Pel que fa a la tipologia de la xarxa de clavegueram, es poden contemplar 
solucions diverses, tot i que els elements de variació seran els materials 
constitutius de la xarxa, especialment dels col·lectors i elements d’accés i 
registre. Es valoraran especialment aquelles solucions que garanteixin una 
major garantia de durabilitat i estabilitat. 

És un fet, que en els darrers anys, amb la proliferació dels tubs de material 
plàstic que presenten la gran avantatge de la seva facilitat de col·locació degut 
al seu poc pes, la qualitat dels claveguerams construïts és dubtosa. Es prima 
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més la seva facilitat i economia de posta en obra, que la seva utilitat i duració 
futura. Les inspeccions amb càmera de vídeo i enregistrament del estat de les 
xarxes just després de la seva construcció i de les xarxes que ja porten uns 
anys en servei, fan palesos una sèrie de defectes tant estructurals com de 
construcció de gran importància, que arriben a posar en qüestió la viabilitat 
futura de la xarxa, per a períodes de servei relativament curts. 

Així doncs, solucions més cares en principi pel seu ritme de construcció, poden 
resultar en el temps de millor funcionament exclusivament per la tolerància del 
material rígid, formigó en massa o armat, a una execució dubtosa. 

En quant als elements d’accés i registre, el material principal és el formigó i 
l’obra ceràmica recoberta amb morter, amb poques variacions a excepció feta 
de si els elements són prefabricats o construïts “in situ”, donant però, per a 
nivells de posta en obra comparables, resultats completament assimilables. Els 
elements de tancament d’aquests punts, marcs, tapes i reixes, solen ser de 
foneria dúctil, i amb les homologacions actuals, no han de presentar problemes; 
simplement cal exigir-los les certificacions adients. 

És un tema a banda, menor a priori però que es manifesta d’extremada 
importància en la gestió posterior d’aquests elements d’accés als pous de 
registre, la correcta col·locació i disseny dels junts que en garanteixen el bon 
ajust i la insonoritat del tràfic pel seu damunt. Alguna de les operacions més 
oneroses que es poden donar en el manteniment de les xarxes de sanejament, 
és, curiosament, el fet d’haver de reparar sovint les tapes que fan soroll amb el 
tràfic per algun defecte de fabricació, disseny o posta en obra.  

 

 

Figura I-4: Operació de manteniment i reparació de la instal·lació amb mitjans 
robotitzats; operació que en algunes urbanitzacions es fa ja de forma 
periòdica 
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Potser la qüestió de major significança en aquest tipus de xarxa, és que la 
obligatorietat de la seva construcció pot fer necessària l’afecció de vials de 
recent pavimentació i amb nivells de qualitat molt correctes, doncs la xarxa no 
es va construir amb anterioritat a la seva pavimentació. Es poden implementar 
criteris de progressivitat en la construcció de les xarxes de sanejament, però 
essent la seva construcció clau en la formalització de les urbanitzacions, aquest 
és un cost que els haurà de ser afectat. 

Pel que fa als costos de manteniment de les xarxes de clavegueram, cal 
esmentar les tasques habituals d’inspecció periòdica, neteja de col·lectors i 
reparacions necessàries. Es proposa l’adopció de mesures constructives que 
sense cost addicional resultin en una correcta gestió de la xarxa de 
sanejament, com la connexió d’algun embornal  a les capçaleres dels 
col·lectors per que en períodes de pluja es neteja de manera automàtica la 
xarxa sense posar en qüestió la seva capacitat, i la connexió dels desguassos 
de la xarxa d’abastament d’aigua potable a la de sanejament, per tal d’aprofitar 
el buidat de les canonades d’aigua cap als col·lectors en cas de reparació. 

En quant als aspectes ambientals, es consideraran d’una banda els materials i 
de l’altra, la garantia que la seva tipologia garanteix respecte de la qualitat de 
l’aigua abocada al medi. 

 

L’aigua potable 
La xarxa d’aigua potable és l’encarregada de complir amb la obligació 
municipal de subministrar aigua als habitants del municipi, residents, comerços 
i indústries, a banda de portar-la pels usos en l’espai públic, per al reg de zones 
verdes i el sistema d’extinció d’incendis. Ha de garantir un cabal i una pressió 
suficients per satisfer els requeriments de consum i complir amb la normativa 
vigent. 

La seva topologia respon habitualment a una xarxa mallada, de manera que 
s’hi equilibrin les pressions, pugui subministrar un mateix punt de manera 
alternativa des de dos posicions diferents en cas d’avaria o incidència que 
afecti a un ramal. Així, la garantia de servei és més gran. D’altra banda, la 
formació mallada de la xarxa garanteix un nivell de renovació de l’aigua i una 
baixa permanència en la xarxa,de manera que l’aigua que es subministra 
manté una concentració de clor suficient per tal de garantir unes condicions 
higièniques i sanitàries òptimes. 

En casos de creixements residencials dispersos es donen situacions de ramals 
en antena, no mallats que no compleixen amb aquests requisits; l’actuació 
sobre la xarxa en cas de reurbanització ha de consistir principalment en 
corregir aquestes situacions sempre que sigui possible. 
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Figura I-5: Xarxa de distribució d’aigua ramificada i xarxa en malla. Font:[4] 
 

Un altre defecte freqüent de les xarxes d’abastament d’aigua potable són les 
pèrdues provocades pel mal estat de les canonades, especialment del junts 
entre trams de tub, en els accessoris i elements de maniobra de la xarxa, i en 
les connexions de les escomeses. Són aquests punts febles del sistema els 
que poden patir una possible fuita. El conjunt de fuites de la xarxa es converteix 
en aigua aportada, desinfectada i transportada però no comptabilitzada, no 
consumida i per tant no facturada, el que significa un cost d’explotació 
addicional al del propi subministrament. 

L’interès de la correcció d’aquests defectes rau, precisament, en la optimització 
dels costos d’explotació, ja que el mal estat de la xarxa d’abastament no pot 
repercutir-se en el preu del metre cúbic d’aigua. 

Els materials que formen la xarxa són diversos, encara que per a diàmetres 
petits que són els que generalment conformen les xarxes en els casos de les 
urbanitzacions objecte del present treball, el polietilè d’alta densitat ha 
demostrat uns nivells de seguretat i durabilitat molt adequats. 
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Els elements de maniobra, valvuleria, desguassos, ventoses i connexions solen 
ser de foneria o del mateix material de la xarxa, i el seu nombre ha de ser 
suficient per assegurar el bon funcionament del sistema. 

No solen presentar-se problemes de inexistència de la xarxa ni d’arribada a cap 
punt de consum, pel que les actuacions a contemplar en actuacions de 
reurbanització són de correcció de pèrdues mitjançant la substitució de trams 
en mal estat que presenten un historial d’avaries freqüents, i el mallat o 
interconnexió de trams de la xarxa que no estan doblement connectats a ella. 

En quant a les operacions de manteniment que cal considerar que generen 
costos de manteniment són destacables les operacions de inspecció i neteja 
periòdica, a banda de les actuacions d’urgència en el cas d’avaries. 

 

L’energia elèctrica 
La xarxa d’energia elèctrica és el darrer element en la descripció que s’està fent 
dels que composen la urbanització en el seu conjunt, que és de presència 
obligada en el cas del nivell mínim d’urbanització segons la legislació 
urbanística vigent a Catalunya des del 1956. 

L’esquema de funcionament en les urbanitzacions objecte d’estudi és sempre a 
dos nivells: la distribució en mitja tensió, imprescindible per aportar la potència 
a instal·lar a distàncies importants des dels punts de generació i transformació 
de alta en mitja tensió – anomenats estacions receptores – amb uns pèrdues 
de tensió admissibles. En aquesta xarxa de mitja tensió, habitualment de 25 kV, 
s’intercalen els centres de transformació de mitja a baixa tensió, això és de 25 
kV a la tensió de consum als habitatges, 400 V. 

La segona xarxa, la de baixa tensió, funciona de manera arbòria, encara que es 
pot mallar per millorar el servei, i surt dels centres de transformació fins a 
cadascuna de les parcel·les, a les quals alimenta a través de la pertinent caixa 
general de protecció o eventualment escomesa aèria, on s’instal·len els 
element de connexió, protecció i mesura. 

Les dues xarxes poden ser aèries, penjades de suports de fusta, de formigó o 
metàl·lics, amb alçada suficient per permetre el pas de vehicles per sota sense 
perill d’accidents en la xarxa per accions mecàniques, ni perill d’enrampada per 
cap usuari de la via pública. Aquestes alçades estan regulades pels reglaments  
d’alta o baixa tensió vigents. 

L’altra alternativa és la de xarxes soterrades, instal·lant uns conductors 
convenientment aïllats, tripolars en el cas de la mitja tensió i tetrapolar en el cas 
de la baixa, en rases reblertes de sorra que envolti els conductors, per tal de 
facilitar la dissipació de calor cap al terreny i augmentar l’eficiència dels 
conductors. En les situacions en que un d’aquests conductors pogués, per la 
seva situació, rebre algun efecte mecànic susceptible de malmetre’l, com en el 
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creuament sota un carrer amb tràfic de vehicles, es protegeix enfilant-lo dins un 
tub de material plàstic (polietilè o PVC), recobert per un prisma de formigó. 

Els elements de la xarxa són doncs les rases, amb el material de reblert i els 
sistemes de protecció i senyalització del conductor, actualment plaques de 
polietilè grogues amb el logotip de la companyia subministradora, els 
conductors, habitualment d’alumini protegits i aïllats amb polipropilè o PVC i els 
centres de transformació i les caixes generals de protecció. En el cas de les 
xarxes aèries cal considerar, també,  els suports de les línies, generalment pals 
de fusta o formigó. 

De tots, els elements més susceptibles de rebre agressions i haver de patir 
reparacions són les caixes generals de protecció, però el seu manteniment ha 
de recaure sobre el propietari de cada parcel·la. En conseqüència, a banda 
d’un incident per un xoc amb un suport o un incident d’afecció a una línia 
soterrada en ocasió de la reparació d’un altre servei soterrat o l’execució d’unes 
obres amb construcció de rases, les instal·lacions de les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica no han de patir problemes que signifiquin oneroses 
operacions de manteniment. 

L’enllumenat públic 
La xarxa d’enllumenat públic, tot i no ser exigible per la legislació urbanística 
vigent com a servei mínim per a definir un solar, s’ha convertit en un servei 
comú a la gran majoria de carrers de totes les urbanitzacions. De fet, cal 
considerar que, no essent un servei urbanístic mínim segons [2],, en l’article 
29.1 se’n exigeix la existència: 

Concepte de solar 

Tenen la consideració de solar, als efectes d'aquesta Llei, els terrenys 
classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons llur 
qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents: 

a) Que estiguin urbanitzats d'acord amb les determinacions establertes pel 
planejament urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin 
dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per l'article 27.1 i afrontin amb una 
via que compti amb enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, 
inclosa la zona de pas de vianants. 

Pel que fa al seu estat en les urbanitzacions de la província de Barcelona, a [1], 
es comenta que la situació és curiosa, doncs és el servei que a banda del 
d’abastament d’aigua potable, presenta el grau de bon estat més elevat. Tot i 
així el nombre de carrers que presenten un nivell insuficient és significatiu. 

Val a dir que l’enllumenat dels vials públics va estar, durant molt de temps, lligat 
a les edificacions, i es feia com a extensió del enllumenat interior. Aquesta 
situació a anat progressant, i actualment forma una xarxa pública, de titularitat, 
gestió i manteniment públics. 
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La seva funció està lligada al confort, a l’exigència social de l’ús i el costum i a 
la idea de seguretat ciutadana. Poder circular pels carrers amb una visibilitat 
suficient per evitar racons obscurs on pugui amagar-se un eventual agressor, o 
bé que permeti reconèixer un altre vianant a una distància suficient, són fets 
que popularment s’assimilen al concepte de seguretat. 

Els elements que composen la xarxa són de dos naturaleses ben diverses: els 
elements que conformen els punts de llum, columnes o bàculs, les llumeneres, i 
els quadres de comandament són els elements habitualment visibles de la 
instal·lació. Les línies elèctriques de baixa tensió que alimenten els punts de 
llum des dels quadres de comandament, a menys que siguin aèries, fet cada 
cop menys habitual, constitueixen els elements no visibles directament. 

Els materials dels elements visibles solen ser, pels punts de llum l’acer o la 
fusta pels suports, i la foneria d’alumini i diversos plàstics per les llumeneres. 
 

 

Figura I-6: En baixos nivells de servei, les instal·lacions d’enllumenat s’han arribat 
a disposar amb lluminàries no protegides, cablejat aeri i aprofitant 
suports aliens 

 

Els quadres de comandament solen estar continguts per armaris o bé de 
material plàstic o, preferentment, metàl·lics, per exemple d’acer inoxidable o 
galvanitzat. Els conductors i les canalitzacions per on discorren són 
absolutament assimilables als descrits en les xarxes elèctriques de baixa 
tensió, tret de que en aquest cas, pel fet de que la tensió de funcionament és 
molt baixa així com les intensitats i la necessitat de refrigeració dels conductors 
és menor, aquests solen anar de punt de llum en punt de llum dins un tub de 
protecció de polietilè o PVC. Aquest fet permet substituir un tram de conductor 
entre dos punts de llum consecutius sense haver d’obrir una rasa al carrer. 
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Pel que fa al funcionament, aquesta instal·lació ha de garantir un nivell 
d’il·luminació convenient, que d’acord amb la llei i el reglament de protecció del 
cel nocturn, compleixi amb la finalitat de dotar, de nit o en cas de foscor 
sobtada, de visibilitat convenient els carrers. Els nivells d’il·luminació es 
caracteritzen mitjançant dos paràmetres, la il·luminació i la uniformitat. El primer 
mesura la quantitat de llum que hi ha en un punt o en promig en una 
determinada àrea, i el segon mesura la variació en la intensitat d’aquesta 
il·luminació en l’espai. 

Els nivells adequats per a les urbanitzacions objecte del present treball són 
diversos segons, entre altres la jerarquia en la classificació del vial a il·luminar, 
però es poden determinar pels límits de la següent taula, que compleix la 
normativa vigent (la llei 6/2001, el seu reglament i [8]): 

 

Vial Nivell d’il·luminació (lux) Uniformitat 

Principal 10-25 0,40 

Distribució 6-15 0,40 

interior 5-10 0,30 

 

Val a dir, des del punt de vista del manteniment i la explotació, que aquest 
servei es constitueix com un dels més onerosos de tots els que conformen la 
via pública. A les operacions de inspecció i manteniment mecànic dels 
elements que el composen, cal afegir, atenent també a criteris ambientals, el 
consum elèctric, que pot anar entre 0,6 i 1,1 W/m2 de vial, el que significa, a 
títol d’exemple, uns 7 kWh cada nit de funcionament, per un carrer de 100 
metres de longitud i 10 metres d’amplada. 

Aquest cost justifica plenament un disseny i un dimensionament lumínic acurat 
de la instal·lació, doncs pot optimitzar de manera molt important la eficiència del 
sistema, en altres paraules aprofitar al màxim cada kWh consumit. 

 

Les telecomunicacions 
La necessitat creada en els darrers temps per l’accés a les xarxes de 
comunicacions, la banda ampla, els diversos operadors, la televisió per cable, i 
altres, són força més difícils en les urbanitzacions disperses que als nuclis 
compactes de les ciutats. Efectivament, les xarxes existents a les 
urbanitzacions són sovint aèries, i permeten l’accés exclusiu de l’operador  únic 
i tradicional. 
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La diversificació del mercat no hi arriba a través de xarxes físiques pròpies dels 
operadors alternatius, si no que ho fa per mitjà de la telefonia mòbil, el satèl·lit o 
els serveis indirectes a través de la xarxa existent liberalitzada. 

La llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicaciones, diu, en el 
seu article 2.1 el següent sobre les telecomunicacions: “Las 
telecomunicaciones son servicios de interés general, que se prestan en 
régimen de libre competencia”. Entre altres, qualifica el servei com a universal, 
específicament al article 22.1, “Se entiende por servicio universal el conjunto 
definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios 
finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad 
determinada y a un precio assequible”. 

Això fa que la tensió sobre les infraestructures existents no vingui de la seva 
necessitat d’ampliació, de duplicació podríem dir, si no del estat sovint 
lamentable en que es troba la instal·lació tradicional. 

Una alternativa a valorar en l’estudi de les solucions a adoptar en els processos 
de reurbanització, és la inclusió o no d’una xarxa de conductes soterrats per a 
les telecomunicacions. Aquestes xarxes de conductes permeten el pas de 
qualsevol tecnologia via cable que s’hi vulgui instal·lar, ja siguin cables de 
parells de coure, cables coaxials o de fibra òptica. Només cal dotar-lo d’un 
sistema de gestió, que ha de ser municipal, que ordeni l’accés dels diversos 
operadors, evitant en la mesura del possible la monopolització dels conductes 
per agents privats. 

Les operacions de manteniment han d’anar a càrrec d’aquests operadors, pel 
que el cost a considerar és exclusivament el de la inversió d’instal·lació inicial. 
 

 

Figura I-7: A falta de condicionants o subvencions, les operacions de manteniment i  
reposició d’instal·lacions aèries de la companyia Telefonica solen consistir, com 
a màxim, en la substitució de suports de fusta per altres de més durables 
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El gas 
La xarxa de gas te un funcionament similar a la de l’aigua potable, més aviat 
arbòria que mallada, i amb molts menys elements de maniobra que la d’aigua. 

Pel que fa als materials, també són assimilables als de la xarxa d’abastament 
d’aigua. 

Pel que fa al seu cost d’instal·lació, cal en els cassos reals comptar amb la 
participació de la companyia subministradora, que sol incloure en els seus 
estudis econòmics i financers l’amortització de part del cost de la xarxa, com a 
mínim de la seva obra mecànica. En el cas dels creixements residencials 
dispersos, la baixa densitat i, en conseqüència, la elevada repercussió de la 
instal·lació de la xarxa per parcel·la, fa que aquesta participació en la inversió 
per part de la companyia sigui petita. 

D’altra banda, un cop feta la instal·lació, els costos de manteniment i gestió són 
a càrrec de la companyia, i mai a càrrec del municipi. 
 

Altres serveis 
Existeixen una sèrie de serveis alternatius, menys comuns que els tractats fins 
ara, com són les recollides pneumàtiques, actualment aplicables a les 
escombraries, la distribució d’aigua calenta o freda per a climatització, etc... 
que no seran objecte del present treball. 

D’aquests serveis però, cal considerar en el cas dels creixements residencials 
dispersos la recollida de residus sòlids urbans. Les tipologies a utilitzar es 
limitaran, en el present treball a dues, els contenidors de superfície i els 
soterrats, actualment en fase d’implantació en multitud de municipis, en 
operacions de nova urbanització.  

 

 

Figura I-8: L’acumulació de contenidors en contacte directe amb el medi, freqüent 
a les urbanitzacions, fa plantejar la possibilitat de soterrament 
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El fet que aquest mètode es generalitzi, farà, a mig termini, que els contractes 
de les empreses de recollida s’hagin adaptat fins a tal punt, que la 
transformació de les urbanitzacions sigui molt recomanable. 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOLUCIONS 
ALTERNATIVES A LES TIPOLOGIES CONVENCIONALS 
Per tal de valorar i classificar i comprar les diverses solucions alternatives 
d’obres d’urbanització, cal emprar un seguit de criteris que siguin fàcilment 
parametritzables i que estiguin tabulats per als diferents elements constitutius 
de cada solució. Per tant cada criteri disposarà d’un o diversos indicadors, 
lligats als criteris de valoració, que caldrà integrar per tal d’obtenir un valor únic 
de la “nota” de la alternativa per a cada criteri. 

Aquests criteris seran, com ja s’ha comentat anteriorment tres: 

• El cost d’inversió 
• El cost de manteniment 
• El cost ambiental 

 

EL COST D’INVERSIÓ 
Es tracta d’establir un mòdul per metre del cost de la secció tipus proposada 
amidant unitàriament tots els elements constructiu que la composen i les 
despeses de construcció. És la metodologia clàssica que permetrà qualificar 
cada solució alternativa en funció d’uns rangs de valors entre molt baixos i molt 
elevats. A cada interval de cost correspondrà una nota entre el u (1) i el cinc 
(5). La nota més gran correspondrà a un cost d’inversió molt baix, mentre que 
la nota major correspondrà a un cost molt elevat, d’acord amb la taula següent: 
 

Nota inversió 1 2 3 4 5 

Nivell de cost molt elevat elevat mig baix Molt baix 

 

Per a la valoració de les solucions alternatives proposades en el present treball, 
s’utilitzarà com a preus de referència la base de preus d’urbanització de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). Es tracta d’un 
banc de preus i plecs (PR/PCT) estructurat de dades d’elements constructius 
de preus de referència de productes de la construcció. Conté preus per a 
diferents categories, i en el present treball s’empraran els d’urbanització, tant 
les partides d’obra com els conjunts de partides d’obra, per tal de valorar les 
seccions tipus proposades. 
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Per a cada element s’inclou, en un annex, el detall de l’amidament del element i 
l’aplicació dels preus corresponents, indicant el seu codi d’identificació del 
banc. D’aquesta manera, és simplifica la tasca d’actualitzar les valoracions de 
les alternatives en anys successius, per la simple aplicació de l’actualització del 
banc de preus. 

EL COST DE MANTENIMENT 
En aquest cas, cal valorar econòmicament el cost de les operacions de 
manteniment associades a cada solució alternativa. Es consideraran la neteja 
viària, la neteja dels elements de sanejament, el consum energètic de 
l’enllumenat, la renovació del mobiliari urbà i el manteniment del arbrat en cas 
d’existir. Un cop integrats els costos dels aspectes considerats, s’utilitzarà una 
taula com la del criteri anterior, en aquest cas puntuant més les solucions que 
aportin costos de manteniment inferiors respecte les que signifiquin majors 
despeses: 
 

Nota manteniment 1 2 3 4 5 

Nivell de cost molt elevat elevat mig baix Molt baix 
 

A més de les consideracions de manteniment específiques de cada xarxa, es 
considerarà una base de costos de manteniment i reposició basada en la 
durabilitat dels materials de les alternatives. Tots els costos de manteniment es 
presentaran per a un període de 25 anys, que és el temps d’explotació o vida 
útil comunament acceptat per a una obra d’urbanització. 

EL COST AMBIENTAL 
Pel que fa al cost ambiental, es tindran en compte els aspectes ambientals 
abans esmentats, que són les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte 
hivernacle en la fabricació, transport i posta en obra dels materials emprats en 
la construcció de cada element constitutiu de la solució alternativa, el consum 
energètic en les mateixes operacions, la qualitat de l’aigua sortint dels sistemes 
de canalització, i l’ús de matèries primeres provinents de reciclatge i materials 
renovables. 

Aquest cost pot ser contrari al criteri de cost econòmic, doncs materials que 
compleixin amb els requisits descrits poden donar lloc a inversions majors, pel 
que el resultat de la avaluació de cada solució dependrà, en principi, d’aspectes 
com la disponibilitat dels materials desitjats, de la distància a que es trobin o de 
l’estalvi en el criteri de manteniment que representin. 

Igual que en els casos anteriors, la nota final acabarà integrant-se i assimilant-
se a un valor entre 1 i 5. 
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C O M P A R A C I Ó  S O L U C I O N S

1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL

Els costos ambientals, com és ben sabut, són difícilment computables sota un 
sol paràmetre, i encara més amb criteris crematístics. De fet, la tendència 
actual, tal com s’assenyala a [14], és la de contemplar “una rica varietat de 
d’estadístiques físiques, [...] malgrat estar expressades en unitats diferents” per 
donar un enfocament realista, descartant arribar a un nou indicador únic i 
sintètic. Malgrat aquestes consideracions, i donat que l’objectiu final de l’estudi 
és presentar una eina de decisió simplificada, s’ha fet un esforç sintetitzador 
per tal de poder comparar alternatives en igualtat de condicions. Així, els costos 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, consum energètic i tractament 
d’aigües en el cas del clavegueram, s’internalitzaran de forma simplificada 
mitjançant el cost marginal de reducció de cada impacte, és a dir el cost de les 
mesures a emprendre per a compensar el consum o emissió en qüestió. 

En concret, els mitjans per reduir emissions de CO2 a l’atmosfera (per mitjà de 
la implementació de calderes amb combustió de gas natural, reforestació 
estratègica, etc.) tenen un cost d’entre 100 i 300 € per tona de CO2 segons 
[15]. Per tant s’atribuirà un estàndard de 0,2 €/kg emès de CO2. Amb 
raonaments anàlegs, s’estableix el cost ecològic de l’energia en 0,03 €/ MJ. La 
qualitat de l’aigua efluent dels sistemes de depuració d’aigua es computarà, al 
seu torn, pel preu de tractament per a reutilitzar-la en usos secundaris. 
Finalment, l’ús de materials reciclats ve ja primat en les partides en no incloure 
els costos ambientals constitutius dels materials. 
 

METODOLOGIA PER A LA VALORACIÓ DE LES 
ALTERNATIVES  
Per tal de valorar les solucions proposades al catàleg, s’aplicarà un mètode 
basat en la determinació d’un estàndard mitjà per unitat de superfície, per a 
cada tipus de superfície diferent present en la secció tipus. Després s’aplicarà 
aquest preu unitari resum a la superfície real per metre lineal de vial que es vol 
valorar i es sumaran els diferents tipus de superfície, obtenint així l’import d’un 
metre lineal de carrer amb les característiques definides. 

Aquest mètode, usual en estudis previs i avantprojectes, te la virtut de no 
dependre, pel rang de valors en que ens hem de moure en les seccions objecte 
d’estudi del present treball, de no dependre de l’amplada del element valorat, 
essent vàlids per tant els valors calculats per a les diferents tipologies de vial 
que el catàleg contempla.  

De la mateixa manera, s’integraran els criteris 
de manteniment i sostenibilitat, i es 
representaran els tres valors característics de 
cada solució alternativa en diagrames radials 
triangulars, que representaran gràficament la 
bondat de cada solució en cadascun dels tres 
criteris. 
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EL CATÀLEG DE SECCIONS TIPUS 
El cos principal del present treball està constituït pel catàleg de solucions 
alternatives a les obres d’urbanització tradicionals aplicades en nuclis 
residencials dispersos. 

Els objectius bàsics de les solucions que inclou el catàleg són la reducció dels 
costos d’inversió en un primer nivell, però sobretot, la reducció dels costos de 
manteniment posterior sense anar en detriment ni de la qualitat ni de la 
funcionalitat dels elements que componen l’espai públic viari i la valoració de 
cada solució en termes ambientals. Així l’eina proposada al present treball ha 
de permetre la comparació entre diferents alternatives de manera a poder fixar 
estàndards i facilitar preses de decisió. 

És una base de partida del treball assumir que ni les seccions de vial, ni les 
solucions de disseny ni els materials emprats han de ser els mateixos que en 
els centres històrics ni els eixamples de les ciutats amb densitats molt més 
elevades que les que es donen en les urbanitzacions. Per acotar aquesta 
diferència, la densitat habitual en aquests nuclis dispersos, per a mides de 
parcel·la habituals variables entre 600 i 1000 metres quadrats, oscil·la entre 5 i 
12 habitatges per hectàrea. Cal recordar que de [1] es dedueix que la mida 
mitjana de la parcel·la és de 1.584 metres quadrats, dels que descomptant un 
20% de la superfícies total en concepte de vials i altres espais públics, en 
resulta una mida mitjana neta de 1.267 metres quadrats.  

Per comparació, les densitats en eixamples de recent construcció poden assolir 
valors de 25 a 45 habitatges per hectàrea, i en els centres històrics poden 
donar-se valors molt més importants, que superen els 75 habitatges per 
hectàrea; és a dir, que les densitats en els nuclis dispersos objecte del present 
treball són entre cinc o sis, i fins a quinze vegades inferiors a aquestes. 

Per tant, la repercussió dels costos poden ser, en igual proporció realment 
desmesurats, i en conseqüència fer-se insostenibles econòmicament o 
directament inabastables per a les administracions que els han d’assumir. El 
resultat és una manca absoluta de manteniment i poc interès en la 
reurbanització dels espais, urbans o no, ocupats per les urbanitzacions, el que 
provoca situacions de deteriorament molt accentuades i el risc de 
suburbialtizació d’aquests espais inicialment concebuts com a tot el contrari. 
D’altra banda, la valoració ambiental pot entrar en franca oposició als criteris 
purament econòmics, pel que el rang de decisions esdevé molt sensible a 
aquest criteri. 
 

LES VARIABLES DEL CATÀLEG 
Els elements que es consideraran variables en el catàleg són els següents: 

• La tipologia del vial en funció de la seva jerarquia en la xarxa viària de la 
urbanització. 
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• El tipus d’actuació: nova urbanització o reurbanització. 

• El nivell de serveis a assolir: mínim, estàndard o superior. 

No pretén el present document convertir-se en un catàleg de ferms com els que 
ja existeixen, ja sigui a les normes de carreteres 6.1-IC “secciones de firme” [6], 
o bé el catàleg de [5], anomenat “secciones estructurales de firmes urbanos en 
sectores de nueva construcción”, o el més exhaustiu encara de las 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, del Ministerio 
de Fomento [7]. Per tant, les seccions de ferms i paviments proposades es 
dedueixen d’aquests catàlegs, i es dimensionen a partir dels paràmetres 
habituals de qualitat de l’esplanada i nivell de tràfic esperat. 

La tipologia de cada tipus de ferm o paviment, rígid o flexible, continu o 
discontinu, i d’un determinat material o altres dependrà del nivell d’inversió, tant 
inicial com en manteniment posterior, afavorint les que resultin més 
econòmiques i penalitzant o simplement eliminant les de major cost.  

Per tant un quadre resum de les tipologies contemplades en el present catàleg 
seria el següent, amb indicació de la codificació per a referir-s’hi: 

 

  TIPOLOGIA DEL VIAL 

  Principal Distribució Interior 

  

Nova 
construcció reurbanització Nova 

construcció reurbanització Nova 
construcció reurbanització

Mínim PNM PRM DNM DRM INM IRM 

Estàndard PNE PRE DNE DRE INE IRE NIVELL DE 
SERVEIS 

Superior PNS PRS DNS DRS INS IRS 

  

Aquests codis es completen amb un codi numèric de dos dígits, separat per un 
guió, que indica la solució de ferm o paviment emprada, per la calçada o espai 
compartit per vehicles i vianants la primera, i per les voreres la segona, que en 
cas de no existir, prendrà un valor zero “0”. 

Així, una determinada solució podria ser la DRE-12, que indica una secció per 
a un vial de categoria de distribució, en un cas de reurbanització d’un vial ja 
existent, per a un nivell de serveis desitjable estàndard; amb un ferm de 
calçada tipus “1” i un paviment de vorera tipus “2”. En cas de que la solució fos 
la mateixa però per a una secció sense segregació de tràfic, i amb un únic tipus 
d’afermat, la mateixa solució en aquestes condicions respondria a la 
nomenclatura DRE-10. 
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LES CONDICIONS DE LA JERARQUIA DELS VIALS 
El primer pas a donar en l’aplicació del mètode que es proposarà en el present 
treball consisteix en classificar tot el viari de la urbanització cas d’estudi segons 
la jerarquia composta per les tres categories de vial descrites en apartats 
anteriors. Així s’obtindran les quantitats, en mesura lineal i de superficial, de 
cada tipus de vial implicat. 

Aquestes tres categories són les següents: 

Vial principal: el vial o vials (normalment un de sol) que configura l’accés 
principal a la urbanització, i pel que han de circular la gran majoria dels  
vehicles que hi accedeixen diàriament. Acostumen a tenir dos sentits de 
circulació. 

Vial de distribució: els vials que conformen l’esquelet de la xarxa viària de la 
urbanització, i que dóna accés a les parcel·les i facilita la circulació als diversos 
sectors o subsectors. Poden ser d’un o dos sentits de circulació. 

Vial interior: els de menor intensitat de trànsit, i que donen servei a un nombre 
limitat de parcel·les. Poden ser d’un o dos sentits de circulació, en el cas comú 
de constituir culs de sac. 
 

NOVA CONSTRUCCIÓ / REURBANITZACIÓ 
És un paràmetre molt important, doncs el cost de la reurbanització, entesa com 
a demolició o reparació d’un ferm o paviment existent, i la seva eventual 
substitució per un de nou, te un cost associat sovint superior al d’un ferm o 
paviment de nova construcció. 

En els casos pràctics, la metodologia proposada afectarà els imports d’inversió 
en reurbanització d’un coeficient corrector que tindrà en compte el fet de 
necessitar reparacions prèvies de flonjalls i defectes del paviment anteriors a 
un reforç o repavimentació, o bé una total demolició del existent per la seva 
completa substitució. 
 

ELS NIVELL DE SERVEIS 
El nivell de serveis es definirà per zones o fins i tot categories de vial segons 
els estàndards descrits als apartats anteriors, i seran una premissa del estudi 
de l’actuació. 

Pot també, constituir un estudi d’alternatives el fet de considerar diferents 
escenaris de nivell de servei per a diferents elements de la secció tipus del vial, 
per comparar-ne el resultat global en que resultin les diferents combinacions 
d’hipòtesis. 
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BLOC II: PARAMETRITZACIÓ DE LES XARXES 
 

A banda de l’estudi de costos segons les premisses i condicions descrites, la 
comparació de solucions alternatives per a la urbanització es fonamentarà per 
a cada vial en un conjunt de característiques parametritzables. L’elecció 
d’aquests paràmetres és l’objecte del present apartat, on es presenten agrupats 
en dos grans blocs: els que responen a les característiques pròpies de cada eix 
o vial, i aquelles condicions del conjunt de la urbanització, resultat del seu 
emplaçament i evolució urbanística. 
 

PARÀMETRES PER ARC 
 

L’estudi de paràmetres partirà de la identificació dels arcs amb entitat pròpia i 
recollida de dades. Aquests paràmetres aniran destinats tant a la 
caracterització de les diferents alternatives per a cada xarxa com a la integració 
de les diferents xarxes i computació total dels costos al final de l’estudi 
d’urbanització, tot multiplicant els mòduls obtinguts per les superfícies 
d’afectació. 

Alguns d’aquests paràmetres, de fet, seran el punt de partida per a la definició 
de les actuacions necessàries a la urbanització: la taula de nivells 
d’urbanització existents per a cadascun dels eixos, que s’agruparà en tres 
taules segons la jerarquia de vial atribuïble a cada eix. De la juxtaposició 
d’aquest quadre amb el de definició de nivells de serveis desitjats per a cada 
jerarquia, se n’obtindrà un d’anàleg amb el nivell d’intervenció necessària per a 
cada xarxa (per a aquest quadre, un 100% d’intervenció representarà la 
construcció de nova planta o reconversió completa de la xarxa)1. 

 
Figura II-1: configuració de la taula d’intervencions necessàries 

                                                           
1 En la configuració d’aquesta taula, caldrà considerar els condicionants que uns elements d’urbanització representen 
sobre els altres. El cas més evident és el soterrament d’una xarxa, que implicarà inequívocament un cert grau de 
repavimentació (les partides de soterrament només inclouran l’obertura de la rasa i el replè, però no la pavimentació). 
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Figura II-2: Intervenció dels paràmetres en el procés de valoració de les alternatives 
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A continuació es llisten els paràmetres a anotar. Els paràmetres s’agrupen en 
dades bàsiques, de caracterització física i funcional dels vials, i taula de nivells 
d’urbanització existent, on es classifiquen les xarxes segons la seva presència, 
estat i tipologia. Aquesta taula de nivells existents, a banda de proporcionar 
paràmetres indicatius de la idoneitat d’una alternativa o altra de reposició, 
servirà per confeccionar la taula d’intervencions necessàries, que serà el punt 
de partida per a la presa de decisions. 
 

 
Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 

Calçada 

Superfície verda forestal 

Espais públics (places i parcs) 

Carril bicicleta 

Total Vial 
 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 m 
Amplada promig 

Amplada mínima 

Longitud total 

Pendent promig 

Pendent màxim 

Pendent mínim 

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 

Núm. habitatges accés 

Distància promitja façana-límit parcel·la 

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

   

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa, pluvial en superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 

Gas -  

Reg -  

Arbrat -  

Contenidors -  

Senyalització -  
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PARÀMETRES PER URBANITZACIÓ 
 

Més enllà de les dades parametritzables per arcs, destinades tant a la 
integració dels costos com a variables de decisió entre alternatives, hi ha certes 
dades de la urbanització que es poden mostrar rellevants a l’hora de decantar-
se per una opció o altra. Aquests paràmetres –els que es considera poden ser 
rellevants- es desglossen a continuació, i seran adjuntats amb els seus 
intervals de decisió en les taules de resultats de les xarxes que condicionin. 

 

Geologia i hidrologia 
 

Escarificabilitat del terreny 

Podem classificar els terrenys segons la dificultat que presentin per ser 
excavats: Terrenys excavables amb pala o tragella, Terrenys escarificables que 
necessiten l’escarificadora d’un tractor per a ser excavats i Terrenys amb roca 
que necessiten la retroexcavadora equipada amb martell pneumàtic.  

A nivell de l’estudi que ens ocupa, considerarem l’escarificabilitat del terreny 
combinada amb la seva qualitat, per definir un paràmetre d’incidència en la 
pavimentació o en l’obertura de rases. Així, considerarem que hi ha dificultats 
afegides en aquelles obres en que fa falta l’excavació de rases en roca i en les 
obres que, per contenir sòls inadequats, necessiten terreny de préstec per a 
omplir les rases. 

Recollida d’aigua de conques exteriors 

L’afluència rellevant o no d’escorrenties de conques exteriors sobre els vials de 
la urbanització serà determinant a l’hora d’establir el sistema de desguàs més 
convenient. Aquest fet donarà rellevància a les avantatges i desavantatges d’un 
sistema separatiu. A més, en condicionarà els diàmetres de les canonades, fent 
més viable d’uns o altres materials. 

Possible medi d’abocament d’escorrentia 

La presència en les proximitats de la urbanització d’un medi d’abocament 
d’aigües d’escorrentia canalitzades donarà sentit afegit a la separació 
d’aquestes aigües, ja que sense ell caldrà conduir-les juntament amb les 
residuals. La distància de conducció d’aquestes aigües incidirà de forma 
rellevant sobre el cost. 

Es considera com a possible medi d’abocament una llera natural o, en el seu 
defecte, a un embassament, llac, o similar, apte per a l’afluència d’aigua. 
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Climatologia 
 

Temperatura 

La temperatura, i especialment el risc de glaçada, poden ser determinants per a 
la durabilitat de certs materials de pavimentació o de conducció de serveis. Els 
costos de manteniment associats a certs estats de conservació, o els riscos 
sobre els usuaris, poden ser totalment condicionants per la desestimació d’una 
alternativa en previsió de condicions extremes. Per aquest motiu, es 
consideraran la temperatura mitja anual i la mínima anual. 

Pluviometria 

Serà la variable principal per un dimensionament de l’escorrentia des del punt 
de vista maximalista d’aquest estudi. Com a tal incidirà sobre les bondats d’un 
sistema o altre de recol·lecció i sobre la naturalesa dels conductes. També pot 
ser determinant per l’elecció o rebuig de plantacions, i per la instal·lació d’un 
sistema de reg. 
 

Parcel·lació 
 

Tipologia d’espais parcel·lats 

La tipologia de parcel·les influeix en els sistemes de prestació de serveis, 
sobretot pel que fa al nombre i complexitat de les connexions. També pot ser 
un bon indicador del tipus i regularitat de demanda d’aquest serveis. Si bé al 
tipus d’urbanització d’estudi difícilment es troben grans parcel·les amb 
edificació plurifamiliar o de caràcter industrial, si que es pot establir una 
distinció entre la superfície de parcel·la destinada a residència unifamiliar. 

Percentatge habitatge construït 

Sovint l’elecció d’una opció d’urbanització més onerosa però amb un nivell de 
prestació de millor qualitat vindrà justificada per el caràcter, definitiu o transitori, 
de la definició de vials. En aquest sentit, el percentatge d’habitatge construït és 
un dels millors indicadors. 

Des d’un punt de vista més pràctic, la proporció de parcel·les amb potencial per 
ser construïdes en un futur determinarà el tipus de trànsit previsible 
(fonamentalment, si hi haurà quantitats considerables i poc quantificables de 
trànsit pesat de construcció o no). Es tracta, doncs, d’una dada a tenir 
especialment en compte en l’elecció del ferm. 

Percentatge superfície forestal no edificable 

La majoria d’urbanitzacions d’estudi compta, entre els pocs avantatges deguts 
a la irregularitat edificatòria, amb una localització rodejada de paratges 
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naturals. Ja a dia d’avui, la majoria de plans urbanístics preveuen una reserva 
de superfície forestal, que pot ser considerada com a alternativa a les zones 
verdes urbanitzades. 

La presència d’una superfície forestal autòctona integrada en la urbanització, 
pot fer supèrflua, o fins i tot desaconsellable, la implantació d’arbrat d’alineació 
als vials. Aquesta consideració pren especial rellevància quan la reserva 
d’espai en vials és limitada en la majoria de casos. 
 

Emplaçament 
 

Proximitat d’extraccions de material natural 

El valor de moltes de les comparacions d’alternatives objecte d’estudi, més 
enllà de la valoració de costos corresponent, pot tenir un punt d’inflexió segons 
alguna de les variables. Aquest és el cas, per exemple, de l’ús de materials 
petris naturals per a la pavimentació, per substituir formigons i mescles 
bituminoses (veure apartat de dinàmiques a potenciar en pavimentació). La 
llunyania de les font d’extracció d’aquests materials pot fer que perdin pes, per 
els costos i emissions associats a certes distàncies de transport, les seves 
avantatges quant a emissions de gas en producció i posta en obra, etc. 

S’entendran com a extraccions de material aquelles canteres o graveres que 
puguin aportar pedres per al tapissat en voreres o sauló, així com aquells 
productors de llambordins de pedra natural amb proveïdors propers.  

Es considera convenient tenir en compte també l’estat i disponibilitat de 
recursos en canteres i pedreres, ja que la seva sobreexplotació pot constituir un 
impacte ambiental major al de la pròpia urbanització. 
 

Morfologia 
 

Distribució de vials 

La implantació mallada de certs serveis, tal com s’ha apuntat i es desenvolupa 
a l’apartat de dinàmiques a potenciar, pot ser un dels objectes de 
reurbanització. Això no obstant, la factibilitat física o econòmica d’aquestes 
implementacions està condicionada en gran part per la distribució dels vials on 
aniran soterrades. 

Donat el model de proliferació de les urbanitzacions, la majoria presentaran una 
distribució de vials ramificada, tal com s’ha descrit anteriorment. Es 
distingeixen, malgrat tot, tres tipus de distribució: Ramificada bàsica, on hi ha 
una vialitat única de clara distribució i més del 40% dels vials són culs de sac; 
Ramificada en bucle, amb una xarxa secundària identificable i tancada entre la 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
 

38 

principal i la de distribució; i Mallada, amb la pràctica inexistència de culs de 
sac. 
 

Funcionalitat dels serveis existents 
 

Aigua 

Cal avaluar tots els aspectes sistemàtics de conjunt, no parametritzats ja per 
arc. Els més rellevants seran: el percentatge d’habitatge construït amb recollida 
separada de pluvials, que donarà sentit a partir de certs valors a la construcció 
d’una xarxa separativa; la preexistència de xarxa separativa a la urbanització; i 
el consum anual d’aigua per reg i neteja que, de ser molt gran, pot fer 
convenient la previsió de sistemes d’aprofitament d’aigües d’escorrentia o 
tractades. 

Energia 

Es parametritzen les dades de funcionament corresponents a la xarxa elèctrica 
existent i als hàbits de consum d’energia a la urbanització.  

Les primeres han estat adimensionalitzades per tal de considerar-les de forma 
equitativa: número d’estacions transformadores adimensionalitzada amb 
superfície de vial, i distància del punt de connexió  amb la xarxa d’alta tensió 
comparada amb la distància entre els extrems de la urbanització. Quant als 
hàbits de costum, que seran indicatius de la dimensió de la xarxa elèctrica i les 
seves necessitats, comprenen: el consum elèctric anual i el percentatge 
d’habitatges amb instal·lació de calefacció basada en combustibles. 

Enllumenat públic 

Es contemplaran les potències instal·lades i el consum elèctric anual, ja que 
aquestes poden incidir sobre la opció per una tipologia o altra de lluminàries i la 
seva distribució. 

Residus 

La preexistència d’un sistema de recollida hidràulica al municipi representarà 
un al·licient per la implantació d’un sistema de contenidors soterrats, pels 
menors sobrecostos que comportarà. A més, l’adopció d’un sistema separatiu 
de recollida pot representar un augment de l’ocupació de vial suficient com per 
fomentar la implantació de tal sistema soterrat. Per tal d’avaluar l’abast de les 
seves repercussió, es verificarà la preexistència dels esmentats sistemes de 
recollida (separació de residus i sistema hidràulic) al terme municipal on es 
trobi la urbanització.  
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Generalitats i esquema d’urbanització 

Geologia i hidrologia 

Escarificabilitat del terreny  Roca 

 Fàcilment excavable amb sols tolerables 

 Fàcilment excavable amb sols 

      inadequats 
 

Recollida d’aigua de conques exteriors  SÍ NO 

SÍ NO Possible medi d’abocament escorrentia 
 Distància (km): 

 

Climatologia  

Mínima anual: ... Temperatura (ºC): 
 

Mitja anual: ... 
 

Pluviometria (mm):  ... 

 

Parcel·lació  

Tipologia espais parcel·lats Parcel·la de reduïda dimensió 
Actuació mixta de petita i gran 

     parcel·la 
Parcel·la plurifamiliar, industrial 

     o de gran dimensió 

% habitatge construït:  ... 

% superfície forestal no edificable:  ... 

 

Emplaçament  

SÍ NO 

Distància (km): ... 

Proximitat d’extraccions de material 
natural 
 

Estat: Aprofitable En vies d’esgotament 
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Morfologia 

Distribució de vials  Ramificada bàsic 

 Ramificada en bucle 

 Mallada 
 

 

 

Funcionalitat dels serveis existents 

 
Aigua 

% habitatge construït amb recollida     
separada de pluvials 

... 
 

Existència de xarxes separatives  Xarxa unitaria 

 Xarxa de residuals 

 Xarxa de pluvials 
 
Energia 
Núm E.T./ superfície de vial: … 

Distància connexió alta tensió/ màxima 
distància límits urbanització:  

… 

 
Enllumenat públic 

Potència instal·lada (kW): ... 

Consum elèctric anual (kWh): … 

 
Residus 

Recollida separativa al municipi: SÍ NO 
 

Sistema de recollida: Mecànic Hidràulic 
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BLOC III: DEFINICIÓ D’ALTERNATIVES 
 

Les xarxes que componen l’urbanització, i que han estat tractades de forma 
disgregada fins a aquest punt, s’agrupen a continuació en cinc grups 
d’urbanització per a la definició de les seves possibles seccions. Una vegada 
valorats, aquests grups seran els que posteriorment s’agruparan per configurar 
el catàleg de seccions alternatives de vials d’urbanització. Els conjunts definits 
són: pavimentació, xarxa de recol·lecció d’aigües, enllumenat públic, xarxes de 
serveis i altres serveis. 

La definició d’alternatives ve precedida, per a cada conjunt, d’un esbós de les 
consideracions generals, dinàmiques observades i possibles millores 
potenciables, que s’han considerat per a l’elecció de les alternatives. La 
conveniència efectiva d’aquestes dinàmiques i les alternatives que en resulten 
es contrastarà en el bloc següent, amb la valoració integral de les alternatives. 
 

PAVIMENTACIÓ 

Dinàmiques a potenciar 
 

El disseny de les xarxes viàries ha estat sotmès durant molts anys a esquemes 
d’estandarització, que han resultat en l’ús sistemàtic de materials amb grans 
demandes energètiques per a la confecció, i amb un deteriorament preocupant. 
Aquests esquemes han respost sovint a la necessitat de pavimentar 
ràpidament i amb el menor cost, i es mostra especialment evident en els casos 
d’urbanització que ens ocupen. 

És convenient, doncs, plantejar un conjunt de dinàmiques per a l’ús de 
materials alternatius, com la viabilitat d’aplicar solucions sovint limitades pel seu 
major cost o simplement per falta de tradició. Es tracta de proposar alternatives, 
la viabilitat dels quals es contrastarà en la següent fase d’aquest estudi, que 
aportin millores quant a manteniment i sostenibilitat, sempre dins de la 
legislació urbanística. 

Un dels elements recurrents en les urbanitzacions disperses és l’abús de 
productes cimentosos, especialment en voreres. Malgrat que existeixen 
materials alternatius per a totes les seves aplicacions (llevat de fixació de 
vorades i elements verticals), les mescles de ciment amb àrids (formigó, sòl-
ciment, grava-ciment i morter) són els materials més emprats en vies urbanes.  

Per tal de substituir aquests productes, es pot plantejar optar per ferms flexibles 
o articulats (opció vàlida per la majoria de requeriments de trànsit de les 
urbanitzacions) i substituir els prefabricats de formigó pels seus equivalents de 
canteres properes a l’àmbit d’actuació. 
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La reducció de productes del ciment també és aplicable a paviment de voreres, 
amb la simple pràctica d’emprar junta seca en substitució de la junta humida en 
la col·locació de peces. Així, tot i que és comú efectuar la recepció de qualsevol 
peça rígida amb morter i sobre solera de formigó en massa, a les 
urbanitzacions això suposa un elevat consum de ciment, clarament a evitar. 

La solució alternativa la podem buscar en el tradicIonal assentament de lloses 
o llambordins sobre llit de sorra, estès al seu torn sobre una base de tot-ú. 
Aquesta solució no tan sols suposarà un estalvi important dels components 
energètics, sinó que farà molt menys costós el manteniment de les 
canalitzacions soterrades, en ser molt més senzill l’aixecament del paviment i la 
posterior reposició de la mateixa peça. 

Pel que fa a les calçades, el predomini dels lligants bituminosos és 
pràcticament absolut en la pràctica actual. El motiu, en aquest cas, és l’impacte 
acústic de les alternatives per peces, així com la seva menor capacitat de 
càrrega. Això no obstant, l’omnipresència d’aquests productes respon 
principalment al seu baix valor de producció. 

La consideració de criteris més amplis, com els que tindrem en compte en la 
valoració, amplien el ventall de possibilitats als paviments de formigó o fins i tot 
als de peces (els tradicionals llambordins de pedra o els més moderns de 
formigó). L’aplicació d’enllosats queda limitada a aplicacions puntuals o zones 
d’usos específics. 

Finalment, una bona pràctica aplicable, quant a  reducció de l’impacte 
ambiental, seria la incorporació d’àrids marginals. Si bé no es tracta encara 
d’una pràctica habitual en el nostre país, les capes compostes per àrids 
reciclats a partir de runes i pneumàtics, i per deixalles mineres i industrials, 
tenen una aplicació contrastada en ferms. 

Per una banda, els àrids provinents de runes triturades són aplicables en 
l’execució de bases i subbases de ferms. Com a inconvenient presenten el 
requisit de major energia de compactació que els àrids naturals i de matxuca, 
així com el seu preu i cost de control. Mentre a països com Dinamarca i Suïssa 
s’han promogut programes de reducció de runes, el baix cànon d’abocament 
espanyol fa encara poc rentable el reciclatge. 

Per altra banda, els àrids reciclats provinents de la trituració de pneumàtics 
usats és emprable en la confecció de paviments de calçada. Amb ells 
s’elaboren el denominat asfalt cautxutat o asfalt modificat amb goma, mescla 
de betums o asfalts naturals amb àrids minerals i fins a un 15% de grànuls de 
pneumàtic. Aquesta tècnica, amb experiències als EUA i Alemanya, no tan sols 
permet donar sortida a un residu voluminós, sinó que presenta un millor 
comportament al desgast, un menor nivell sonor i un menor lliscament que els 
paviments asfàltics comuns. El seu principal inconvenient tècnic és un pitjor 
envelliment per a càrregues de trànsit elevat, cosa que no resultaria limitant en 
els casos objecte d’estudi. El problema és la seva difícil obtenció a Catalunya a 
dia d’avui. 
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Finalment, un aspecte de creixent rellevància degut al creixement del parc 
mòbil des de la creació de les urbanitzacions, però especialment per l’augment 
de la conscienciació social, és la sonoritat dels paviments. Segons 
l’experiència existent, el paviment més sorollós és l’adoquinat, seguit del 
formigó estriat, el formigó llis, els tractaments superficials, els paviments 
tradicionals asfàltics i, amb els millors resultats, les mescles obertes o poroses. 

En àrees especialment sensibles al soroll, es recomana l’ús de paviments 
bituminosos porosos o de textura oberta que, amb 40 mm d’espessor poden 
reduir el soroll de rodadura entre 3 o 4 dB. Els ferms especials antisoroll son 
eficaços en vies amb velocitats superiors a 60 km/h, motiu pel qual no es 
consideren necessaris en les actuacions urbanístiques de les quals és objecte 
aquest estudi. 
 

Definició d’alternatives 
 

La xarxa viària constarà, d’entrada, d’una decisió fonamental: la segregació o 
no d’espais destinats a trànsit rodat i a vianants. Com ja s’ha comentat, la 
construcció d’una plataforma unitària pot tenir clars avantatges quant a facilitat 
constructiva i a cost de construcció, però sovint no serà l’opció més vàlida 
quant a sostenibilitat o a manteniment. En efecte, el fet de sobredimensionar la 
base de l’espai destinat a vianants o el d’eradicar l’efecte canalitzador de 
pluvials de la calçada segregada, poden resultar contraproduents front a 
l’estalvi per simplificació.  

En qualsevol cas, deixarem que sigui el sistema de valoració dissenyat el que 
ens aclareixi la conveniència de segregar o no en cada cas, aplicant les 
amplades previstes tant a vorera com a calçada, i introduint la segregació com 
a variable en l’estudi de la xarxa de recol·lecció d’aigües. Així, les alternatives 
quant a seccions de xarxa vial, vindran donades pel material de pavimentació 
dels espais destinat a trànsit rodat, el dels espais per a vianants o voreres, 
i el material de l’encintat de la vorera (en cas d’existir com a espai segregat).  

Per tal de quantificar els costos tant d’instal·lació com ambientals de cada 
alternativa, s’ha associat una secció constructiva a cada tipus de paviment, 
assignant-los-hi les bases i subbases necessàries en cada cas, suposant una 
plataforma tipus E22. Evidentment, la validesa constructiva d’aquestes seccions 
és relativa, ja que dependran en gran mesura de l’estabilitat real del sòl de 
base. Es considera, però, que el fet de no considerar com a variable l’estabilitat 
de l’assentament no treu validesa a la comparació d’alternatives de paviment. 
En tractar-se d’un estudi per a urbanitzacions amb limitacions preexistents, no 
es contempla com a alternatives les diferents opcions d’aprofitament de terres i 

                                                           
2 En la classificació de categories d’explanades (E1, E2, E3), la categoria E2 correspon a l’existència en l’emplaçament 
en qüestió de sols “seleccionats” o simplement “adequats”. A nivell d’identificació visual, es caracteritza per sols amb 
continguts de sorres i graves  apreciables a simple vista i on e pas dels vehicles pesats no produeix una empremta 
massa apreciable.     
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moviments. Sí que es tindrà en compte, en canvi, la idoneïtat de cada 
alternativa per a repavimentació. 

Pel que fa als elements d’encintat de la vorera, vindran a computar, en certa 
manera, el sobrecost constructiu pel fet de segregar els usos de la via. 

  
 
 
 
 

 
Taula III-1: Alternatives de pavimentació a considerar 
 (amb codificació corresponents a les figures de la pàg. 45) 

 

 

_ Alternatives calçada: 

 

- Formigó (1 i 2) 

- Aglomerat asfàltic (3 i 4) 

- Peces de formigó (5) 

- Terra compactada (6) 

 

_ Alternatives vorera: 

 

- Formigó (1) 

- Aglomerat asfàltic (2) 

- Llambordí de formigó (3) 

- Llambordí de pedra natural (4) 

- Panot (rajola hidràulica) (5) 

- Tapissat de pedra natural (6) 

- Terratzo (7) 

- Tractament superficial + sauló (8) 

- Terra (9) 

 

_ Alternatives encintat: 

 

- Vorada de pedra natural 

- Vorada amb peces de formigó 

- Vorada de planxa d’acer 

 



 
BLOC III: Definició d’alternatives 

45 

 
 

  

Paviment de formigó Paviment de mescla bituminosa 

  

Paviment de peces de pedra natural Terra compactada 
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XARXES DE RECOL·LECCIÓ D’AIGÜES 
 

Dinàmiques a potenciar 
 

Com a norma general, als Plans d’Ordenació Urbana se sol dissenyar un 
sistema separatiu consistent en una xarxa de fecals i una altra de pluvials. En 
casos d’urbanització de baixa densitat com els que ens ocupen el cost 
d’implantació de tals sistemes pot ser inabastable o innecessari. De la mateixa 
manera, el baix número d’habitatges al qual dona servei la xarxa en aquests 
casos, derivarà en cabals petits i irregulars, que poden fer aconsellable, en el 
seu extrem, una xarxa unitària de pluvials i fecals per reduir la sedimentació, 
aportant un efecte de neteja natural de les canonades. 

En un extrem oposat, des del punt de vista ambiental, el sistema es podria 
millorar quant a estalvi d’aigua, dividint, en comptes d’unificant, la xarxa de 
fecals en dues xarxes separades. Una d’elles recolliria les aigües negres 
pròpiament dites, i l’altra les que provenen dels desaigües dels aparells 
sanitaris tals com banyeres, dutxes, lavabos, etc., que tot i no ser aptes per al 
consum humà, si que ho podrien ser per a altres usos com el reg de carrers, 
evacuació de sanitaris, etc. Desafortunadament, aquesta innovació requereix 
d’intervencions en la pròpia edificació i, per tant, és idònia per a la construcció 
de nous sectors d’urbanització, quedant altament limitada per al tipus 
d’urbanització objecte d’estudi. 

Així doncs, la xarxa d’evacuació d’aigües considerarà, ja sigui de forma 
conjunta o separada, dos efluents: 

• les aigües negres, que caldrà portar a l’EDAR per a la seva depuració; 

• les aigües pluvials (procedents directament de la pluja i de l’escorrentia), el volum de les 
quals es podria destinar al reg de les zones verdes o enjardinades. 

La xarxa d’aigües negres (o xarxa de sanejament) durà aquelles aigües que, 
pel seu alt contingut de substàncies nocives, no son aptes per a cap ús, i per 
tant han de ser evacuades i depurades convenientment. 

La xarxa de pluvials, en canvi, dona més versatilitat de sortides, i més en un 
entorn natural com el que rodeja la majoria d’urbanitzacions de baixa densitat. 
Si existeix una llera natural propera, es procurarà dur aquestes aigües a 
aquesta llera natural o, en el seu defecte, a un embassament, llac, o similar. 
Per altra banda, també és convenient efectuar la recàrrega dels aqüífers de la 
zona, probable font d’aigua corrent de la urbanització. 

Si no es dona cap de les situacions anteriors, es plantejarà la connexió amb la 
xarxa d’aigües regenerades per al seu ús en reg de zones verdes o, depenent 
de la distància a la depuració, s’optarà directament per un sistema unitari. 
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El procés de rentat inicial és un fenomen addicional a tenir en compte. Es tracta 
de la càrrega contaminant que és arrossegada principalment en els primers 
moments de precipitació, i que es presenta d’una forma especialment important 
a en climes com el mediterrani i especialment en el de la zona de Barcelona, 
amb pluges de tipus orogràfic i convectiu, seguides de llargs períodes secs. En 
generl es parla de rentat inicial quan un 80% de la càrrega contaminant és 
transportada pel primer 20% de la càrrega d’escorrentia generada en el procés 
de pluja. 

Les aigües procedents del rentat inicial constitueixen un afluent amb una 
important càrrega de sòlids en suspensió i metalls pesats, així com una càrrega 
orgànica considerable. Caldrà fomentar, per tant, una reducció dels residus 
acumulats a les canonades en periodes secs, així com una reducció dels 
residus sòlids acumulats en superfície mitjançant filtres i altres dispositius, però 
també amb l’elecció correcta de ferms i conductors d’aigua en superfície.  

Pel que fa als materials dels conductes, la tendència en xarxes de sanejament 
és l’aplicació de tubs de polipropilè o de formigó. La majoria de fonts 
recomanen evitar al màxim l’ús de canalitzacions de PVC, en tractar-se d’un 
material controvertit a l’actualitat, principalment quant a la seva toxicitat. 
Malgrat tot, aquestes consideracions en fan descartable l’ús en xarxes 
d’abastament d’aigua, però no tan radicalment en xarxes de sanejament i 
drenatge. 

Degut a les mateixes consideracions de perill de sedimentació que hem al·legat 
per tenir en compte la xarxa unitària com a alternativa, caldrà incloure dintre de 
les alternatives de materials, materials llisos que ens permetin donar servei als 
vials amb baix pendent.  

Definició d’alternatives 
 

Donat que la conveniència d’un tipus de xarxa o altra depèn en gran mesura 
dels condicionants físics externs a la xarxa, sembla convenient tenir en compte 
les diferents alternatives de composició de la xarxa. El fet diferencial més bàsic 
vindrà donat per l’organització i interacció de les dues xarxes de 
recol·lecció d’aigües. Així, caldrà distingir entre xarxes separatives o unitàries. 
Per tal de fer aquesta distinció, i partint de la base que la presencia d’una xarxa 
de clavegueram és obligada, però pot ja existir, es consideraran tres 
alternatives base: xarxa unitària, xarxa exclusivament de residuals i xarxa 
exclusivament de pluvials. En cas de ser necessàries les dues xarxes i optar 
per una xarxa separativa, la valoració s’obtindrà per la suma de les dues xarxes 
exclusives. 

Aquest serà evidentment, el principal factor diferencial, ja que cada tipus de 
xarxa porta associats de forma genèrica, i a falta del traçat concret per a cada 
urbanització, una sèrie d’elements singulars com cambres de descàrrega, 
embornals, etc., que en definiran el cost més enllà de les distincions evidents 
quant a les dimensions i naturalesa del conducte. 
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Partint d’aquesta distinció base, però, es plantegen alternatives addicionals 
que, tot i no ser tan determinants com la definició del tipus de xarxa, poden fer 
una alternativa més adient que l’altra per les seves repercussions sobre els 
indicadors. Una de les més evidents, pot ser la tipologia de la xarxa de 
pluvials, podent-se contemplar en superfície (mitjançant cunetes o canals, o 
directament per superfície) o soterrada. Un altre factor de certa transcendència 
quant a costos és la ubicació de les canalitzacions soterrades (siguin quines 
siguin): distingirem entre canalitzacions sota vorera o sota calçada.  

Finalment, una variable de transcendència menys rellevant serà el material 
dels conductes, podent-se optar, tenint en compte totes les alternatives 
estrictament disponibles, per conductes de formigó en massa, de fosa, de gres 
o de plàstics (PVC o polietilè/polipropilè). 

 

 
Taula III-2: Alternatives de sistemes de recol·lecció d’aigües a considerar 

 

 

_ Alternatives sistema: 

 

- Xarxa unitaria 

- Xarxa exclusivament de residuals 

- Xarxa exclusivament de pluvials 

 

_ Alternatives tipologia pluvials: 

 

- En superfície 

- Soterrada 

 

_ Alternatives ubicació conductes soterrats: 

 

- Sota calçada 

- Sota vorera 

 

_ Alternatives materials: 

 

- Formigó en massa 

- Fosa 

- Gres 

- PVC 

- Polipropilè 
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 Canonada de formigó 

  
Tubs de PVC Tub de polipropilè 

  
Tubs de fosa dúctil Tubs de gres 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

Dinàmiques a potenciar 
 

La finalitat primera de tot enllumenat és permetre la continuïtat de l’activitat 
humana durant l’horari nocturn, tot proporcionant nivells de confort visual i 
sensacions de seguretat suficients en la població de l’àrea residencial. Més 
enllà d’aquests aspectes funcionals, l’enllumenat públic té evidentment una 
funció de conformació de l’espai públic i de definició d’espais i usos, que cal 
tenir en compte en cada estudi concret d’il·luminació de vials. 

En termes més materials, però, hi ha una dinàmica a generalitzar: el projecte 
d’enllumenat ha d’incloure consideracions de manteniment i gestió. És 
convenient que els materials utilitzats tinguin rendiments lumínics i energètics 
eficients i canviables. Aquest objectiu és fàcilment assolible quant als elements 
propis de l’enllumenat, com lluminàries i suports, donada la gran varietat de 
models al mercat, que s’adapten als requisits de qualsevol indret. 

En termes generals, les tendències a fomentar són les següents: 

• Estalvi i eficiència en l’enllumenat 

• Reducció de la contaminació lumínica 

La partida d’iluminació urbana ha estat sempre una font important de despeses 
per als ajuntaments, i el màxim estalvi en aquest sentit s’ha perseguit 
tradicionalment amb mitjans com: 

• Desconnexió de les línies en zones poc poblades o poblades estacionalment  

• Encesa d’un de cada dos punts de llum, duplicant les línies de subministrament 

 

Però aquestes i altres mesures tenen efectes indesitjats com: 

• Desequilibris a la xarxa trifàsica 

• Aparició de punts foscos on la làmpada no està encesa 

• Disparada intempestiva de proteccions, etc 

 

A més, les variacions en les tensions de línia poden ser prou importants com 
per produir l’extinció de l’arc per baixades de tensió en làmpades esgotades, o 
un sobreconsum per augment de la tensió d’alimentació. Aquests dos punts 
repercutissin negativament en la vida de la làmpada i en l’energia facturada. 
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Molt més convenient seria la instal·lació d’elements reguladors al conjunt de la 
xarxa com equips d’estalvi d’energia de doble nivell a les lluminàries (per evitar 
desdoblar les làmpades) o l’optimització del sistema d’encesa i apagada de la 
instal·lació (amb interruptors crepusculars i horaris astronòmics, per exemple). 

L’altre factor a considerar, la pol·lució lumínica és l’efecte directe del creixement 
que ha experimentat l’enllumenat exterior en els països desenvolupats. Els 
seus efectes negatius s’entenen a les repercussions sobre l’hàbitat animal i 
vegetal, les molèsties als veïns en penetrar la llum a les vivendes, els efectes 
sobre el paisatge nocturn, i el més que evident malbaratament energètic. 

Així, la contaminació lumínica total és la suma del total del flux  directe que 
s’emet sobre l’horitzontal, el flux que es reflexa al paviment i parets i el flux que 
es refracta a les partícules de l’aire i la pol·lució. Totes aquestes magnituds 
estan limitades per llei. De manera que la dinàmica a potenciar és directament 
el compliment de les normatives en aquest sentit. 
 

Definició d’alternatives 
 

La regulació de l’enllumenat a Catalunya en tots els sentits esmentats és prou 
concreta i estricta a dia d’avui com per donar lloc a poques variacions. Les 
possibilitats d’instal·lació queden emmarcades entre els mínims exigits a nivell 
funcional i els màxims imposats per consideracions mediambientals, 
fonamentalment de contaminació lumínica. A aquestes instàncies, el reglament 
82/2005, de 3 de maig i la Llei 6/2001,de 31 de maig, que aquest aprova,  
imposen límits quant a l’ordenació. ambiental de l’enllumenament i per a la 
protecció del medi nocturn segons les valors que s’exposen a continuació: 
 

Il·luminació mitjana en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de 
vianants, expressada en lux 
 

 I: il·luminació en 
zona de vehicles

V: il·luminació en  
zona de vianants 

Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 

 
 

D’acord amb l’article 5.4 del decret 82/2005, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge comunicar a cada ajuntament la zonificació del seu terme municipal 
segons el grau de protecció a la contaminació lluminosa i, aquest disposarà 
d’un any per comunicar-li les propostes raonades de modificació de la 
zonificació del seu municipi. De manera que serà aquesta classificació, en 
primer ordre, la que determini el nivell d’il·luminació a proporcionar, 
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Pel que fa al tipus de làmpades, la normativa imposa les làmpades de vapor de 
sodi en les zones de major protecció i les recomana en tota la resta, de manera 
que a efectes pràctics es considera convenient la instal·lació d’aquest tipus de 
làmpades arreu. 
 

Tipus de làmpades segons l’indret on estan situades 
 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 VSBP/VSAP VSBP/VSAP 
E2 Preferentment VSBP/VSAP VSBP/VSAP 
E3 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP 
E4 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP 

 
 

Per altra banda, la comparació entre les làmpades de baixa pressió i les d’alta 
pressió fa optar clarament per les segones, per motius de rendiment de color i 
flux lluminós. En el primer cas, la llum és monocromàtica groga, amb un elevat 
rendiment lluminós (fins a 178 lúmens/W) i una llarga vida (5000 hores). El seu 
ús es limita a aquells casos en els quals no té una gran importància la 
discriminació de colors. El sodi d’alta pressió, en canvi, permet ampliar 
l’espectre de llum, donant una llum blanca-daurada, tot conservant un alt 
rendiment lluminós (de 78 a 118 lum/W), que el capaciten per un enllumenat 
públic i industrial. Per aquest motiu, no es contemplarà el tipus de làmpada com 
a variable per a la segona fase d’estudi, i es prendrà com a estàndard la de 
vapor de sodi d’alta pressió. 

La resta d’elements, pel seu compte, donen lloc a més diversitat de materials, 
tot i que l’elevat grau d’estandarització resta sentit a considerar-los tots com a 
alternatives reals. Les llumeneres es poden classificar segons el seu tipus 
(simètriques o asimètriques) i segons el material del que està composta 
(normalment de foneria d’alumini i/o plàstics diversos). El material de 
composició també es pot considerar com una variable per a l’elecció dels 
suports i dels armaris per a quadres de comandament. Els conductors i les 
canalitzacions es consideraran prefixades. 

En definitiva, l’estudi d’implantació d’enllumenat és un cúmul se decisions 
difícils d’estandaritzar, on pren gran importància l’ajust a les necessitats de 
cada cas particular. És difícil discernir un ordre de decisions entre l’elecció de la 
potència de les làmpades, l’alçada dels suports, la disposició dels punts de 
llum, etc. que compleixin requisits d’il·luminància i uniformitat, ja que formen 
part d’un procés conjunt d’ajust. Per aquest motiu, i a falta d’un estudi concret 
per a cada urbanització, s’escolliran alguns d’aquests paràmetres com a 
variables (el nivell d’iluminació i la disposició dels punts de llum), i es deixaran 
la resta de paràmetres com a franges de validesa (es definiran mitjançant  
càlculs pel mètode “dels dotze punts”, els intervals d’alçada i separació de 
suports, així com amplada de vials, per als quals es donen els nivells 
d’il·luminància per a cada disposició de lluminàries). 
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És evident que el nivell de precisió d’aquests dissenys serà força somer, a 
resultes de la simplificació introduïda. Cal ressaltar, una vegada més, que la 
seva finalitat és fer possible la comparació de seccions a nivell de decisió, i no 
pretenen en cap cas substituir l’estudi prescriptiu per a cada projecte 
d’urbanització. 
 

 
Taula III-3: Alternatives de sistemes d’enllumenat públic a considerar 

_ Alternatives nivell d’il·luminació i uniformitat: 
 

- N: 10-25;  U>0,40 

- N: 6-15; U>0,40 

- N: 5-10; U>0,30 

 

  _ Alternatives reguladors: 
 

        -  En capçalera 

        -  A cada punt de llum 

 

_ Alternatives disposició punts de llum: 
 

- Unilateral 

- Portell 

- Bilateral 

- Central 

 

_  Alternatives tipologia i materials llumeneres: 
 

- Asimètrica tancada de foneria d’alumini 

- Asimètrica tancada de materials plàstics 

- Simètrica esfèrica 

 

_ Alternatives materials suports: 
 

- Fusta 

- Metàl·lic 

 

_ Alternatives materials armaris per a quadres de comandament: 
 

- Plàstic 

- Metàl·lic (acer inoxidable/ galvanitzat) 
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 Lluminària asimètrica de foneria i 
simètrica esfèrica 

  
Disposició unilateral Disposició a portell 

 

 
 
 

 
Lluminària esfèrica Quadre de comandament d’acer galvanitzat. Font: arelsa 
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XARXES DE SERVEIS 
 

Dinàmiques a potenciar 
 

Les xarxes de serveis més comuns, l’explotació i manteniment de les quals 
correspon a companyies operadores, es consideraran conjuntament en aquest 
apartat degut al seu elevat grau d’interacció. Es tracta de les xarxes d’aigua 
potable, d’energia elèctrica, de telecomunicacions i de gas. 

En efecte, aquestes xarxes comparteixen un factor comú quant a alternatives, 
com es veurà a l’apartat següent: la decisió principal serà la opció per el 
soterrament dels serveis (opcional en el cas de les xarxes d’energia elèctrica 
de baixa tensió i d’enllumenat) i en algun cas la seva pròpia implantació (xarxa 
de gas). I la possibilitat d’optar per una millora en la implantació dependrà en 
gran mesura de la combinació de xarxes escollida i de les dimensions de 
l’espai destinat a vials.  

La limitació principal serà la separació mínima entre conductes exigida per la 
normativa actual i per les polítiques de les companyies distribuidores, un resum 
de les quals es mostra a la taula adjunta. Tot sovint, i tal com s’apunta a [5], les 
restriccions per incompatibilitat espacial venen donades en els creuaments de 
vials i no per les exigències de separació de conductes en els trams on 
discorren paral·lels. 
 
 

 Clavegueram Aigua Potable Baixa Tensió Mitja Tensió Enllumenat 
Públic Gas Telèfon 

 

 P C P C P C P C P C P C P C 

Aigua potable - - 0.20 0.10   - - - - - - - - 

Clavegueram - - 0.50 0.20       - - - - 

Baixa Tensió 0.20 ↑ 0.20 0.20 0.25 0.25     - - - - 

Mitja Tensió 0.25 ↑ 0.20 0.20 0.25 0.25 0.20 0.25   - - - - 

Enllumenat  0.20 ↑ 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.08 0.08 - - - - 

Gas A,pressió 0.40 0.20↑ 0.40 0.20 0.40 0.20 0.40 0.20 0.40 0.20 0.20 0.10 - - 

Gas B.pressió 0.20 0.10↑ 0.20 0.10 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.20 0.10 - - 

Telecom. 0.30 0.30↑ 0.30 0.30↑ 0.20 0.20 0.25 0.25 0.20 0.20 0.30 0.30↓ - - 

Distàncies lliures exigides entre serveis. Font: [3] 

 

En casos extrems, on sigui imperativa la instal·lació d’una xarxa i l’espai 
disponible sigui insuficient, la llei disposa la possibilitat d’exercir els drets de 
pas en parcel·la, fins i tot sense arribar a l’expropiació. 
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Entrant ja a les tendències a implementar en cada xarxa en concret, per al cas 
d’urbanitzacions de baixa densitat, la xarxa d’abastament d’aigua dona poc 
espai a innovacions. D’entrada és recomanable la conversió progressiva de les 
xarxes ramificades en xarxes mallades, tal com s’ha apuntat prèviament en 
aquest estudi. Amb aquesta conversió, s’assegura no tan sols el 
subministrament en cas d’averia, sinó també una millor distribució del règim de 
pressions (garantia de velocitats mínimes de circulació en tots els trams que 
redueixen els riscos sanitaris per decloració de l’aigua). 

Pel que fa als materials, els més comuns són el polietilè d’alta densitat (conegut 
com a PEAD) i la fosa dúctil (FD). El primer té un rang d’ús (canonades de 
diàmetres inferiors a 160 mm) més acord amb el tipus d’urbanització que ens 
ocupen que els metàl·lics, reservats a diàmetres més grans. També són 
habituals les d’acer (d’ús estès en xarxes d’alimentació amb diàmetres 
superiors als 600 mm) i les de formigó armat (que admeten camisa d’acer). Les 
canonades de fibrociment, presents a certes urbanitzacions, han quedat 
totalment prescrites en nova construcció per la seva salubritat.  

El PEAD avantatja a aquestes canonades i a les de PVC per la seva flexibilitat i 
la facilitat de posada en obra sense juntes en trams de més de 100 m. A més, 
presenta una gran seguretat davant de fugues gràcies a les juntes soldades. La 
fossa dúctil ha desplaçat la grisa per la seva resistència i estalvi de material. 
Per altra banda, presenta com a requisits juntes pròximes (cada 8 metres, 
màxim), degut a la seva rigidesa. A més, els seus conductes han d’anar 
revestits interior i exteriorment amb materials de protecció resistents a 
l’agressivitat de l’aigua (pH<5-6) i del terreny, i per això se solen usar ciments, 
betums o vernissos especials. 

Quant a xarxes de distribució d’energia, la xarxa de distribució en mitja tensió 
no té gran complicació, ja que es tracta d’un conjunt de transformadors units 
entre sí i derivats de la xarxa d’alta tensió. La xarxa sol ser mallada entre 
transformadors, i tota la xarxa té una secció de 3x240 mm2. 

La xarxa de baixa tensió serà imperativa segons el Reglament en el tipus 
d’urbanització que estem tractant. És previsible que les potències estimades 
unitàries per parcel·la siguin inferiors als 50 Kw, potència per sota de la qual el 
Reglament assenyala la necessitat de xarxa de baixa tensió. 

Aquesta xarxa s’inicia en les ET amb línies de quatre cables (tetrapolars: tres 
fases i el neutre). En la disposició aèria amb palometes subjectes a la façana 
(pràctica difícil d’implementar en no estar disposades en alineació de vial) o en 
pals, el cable se solia disposar despullat; pràctica a evitar pel perill de contacte 
que comporta. El més convenient és emprar cables protegits amb recobriments 
de diverses capes de materials plàstics amb armadura interna, que es poden 
disposar en contacte entre ells, i són comuns a disposicions aèries o 
soterrades. 
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La xarxa de distribució de gas, absent a la majoria d’urbanitzacions d’estudi, es 
pot considerar com una millora a implementar. La decisió d’incorporar-la o no 
es pot supeditar al cost d’oportunitat que porti associat, de manera que la 
instal·lació del gas serà considerada com a alternativa.  

La instal·lació d’una xarxa de gas anirà precedida, com en altres xarxes de 
subministrament, per una avaluació prèvia de la demanda, per a la qual 
s’adopten dotacions mitges de consums, en aquest cas mesurades en termes 
de potència calorífica (tèrmies/hora) dels diferents equips de gas –una tèrmia 
equival a 1000 kcal-. Una gasificació complerta d’un habitatge a nivell mitjà 
suposa una previsió d’unes 30 th/h, que ascendeixen a 35-40 th/h en 
urbanització dispersa. 

L’estalvi energètic per vivenda que aporta una instal·lació de gas és evident, i 
encara més en vivendes unifamiliars com les que ens ocupen. Ara bé, el 
nombre de vivendes implica precisament una amortització menor de la 
instal·lació en urbanització. El dubte radica en la confrontació entre l’estalvi 
energètic i el cost d’instal·lació per part de l’entitat urbanitzadora, ja que 
precisament pel baix nombre d’habitatges el grau de finançament aportat per 
l’empresa explotadora no serà elevat. La comparació pot ser doncs objecte 
d’aquest estudi tot considerant dues alternatives: la construcció o no de la 
xarxa de distribució de gas. 

Finalment, les consideracions quant a xarxa de telecomunicacions poden anar 
en dues direccions: l’acondicionament de la xarxa telefònica, normalment ja 
present però en instal·lació aèria, o la reconversió en soterrada, per tal de 
proporcionar serveis addicionals de distribució d’informació.  

A dia d’avui hi ha tres tipus de xarxes de transmissió per cable, al servei de 
diferents tecnologies de transmissió de senyal: xarxa de parells de coure, que 
és la convencional; xarxa híbrida de fibra òptica i cable coaxial, i xarxa de fibra 
òptica fins a l’abonat. Tots tres sistemes presenten una infraestructura 
pràcticament idèntica quant a organització de la xarxa, canalitzacions i 
elements de derivació; motiu pel qual no farem distincions entre els tres. 

Per altra banda, l’avenç en les infraestructures de transmissió d’ones converteix 
aquest sistema, ja a dia d’avui, en una alternativa a considerar. Aquest sistema, 
ja experimentat en certs medis urbans, requeriria la instal·lació d’un cert 
nombre de repetidors en funció de la superfície a servir i l’abast de la cobertura. 
La dicotomia actual es presenta doncs entre la instal·lació d’un sistema de 
comunicacions, amb una instal·lació de canalitzacions onerosa, o l’ús pioner de 
tecnologies per ones que no semblen adaptades a la urbanització dispersa. En 
qualsevol cas, la proliferació de la telefonia mòbil i els avenços d’aquesta 
tecnologia cap elevades capacitats de transmissió d’informació, fan de la xarxa 
física de comunicacions un servei menys indispensable.  
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Definició d’alternatives 
 

La xarxa d’abastament d’aigua és un dels serveis mínims a prestar en 
urbanització, i com a tal és present en la pràctica totalitat de les urbanitzacions 
estudiades. Caldrà considerar-ne la construcció, per tant, en els trams que 
tanquin malles o submalles, o la reposició en aquells trams amb problemes 
d’estanqueïtat. L’elecció de material anirà per tant condicionada, en gran 
mesura, per aquell de la xarxa preexistent; tot i això es considera com a 
variable de projecte per a comptabilitzar-ne el diferent cost (tant econòmic com 
ambiental) en reposició. L’altra gran variable, que incidirà especialment sobre la 
qualitat de l’aigua i de garantia de servei, és si es fa efectiu el mallatge de la 
xarxa o no. 

A la resta de xarxes, no prendrà tanta importància la tipologia concreta de 
materials de construcció, com la solució genèrica adoptada: soterrades/aèries, 
presents/absents.  

A banda de la parametrització de costos d’una i altra opció per a cada xarxa, 
caldrà tenir en compte la interacció de totes elles. La conveniència, però també 
la possibilitat material, de soterrar unes o altres xarxes dependrà en gran 
mesura d’alguns dels factors d’urbanització llistats a l’apartat anterior, el més 
evident dels quals serà l’amplada de vial. De fet aquest és el motiu principal de 
considerar-los de forma conjunta, de manera que s’establirà, a banda de les 
taules d’alternatives per a cada xarxa de servei i els seus costos, una de 
conjunta amb els paràmetres més determinants per acceptar o rebutjar una 
combinació de serveis soterrats. 

Amb aquest objectiu, i prenent com a base els serveis mínims soterrats (SM; 
abastament d’aigua i clavegueram), contemplarem les combinacions possibles 
amb el soterrament d’un o més serveis no prescriptius o de soterrament no 
obligatori, segons les consideracions expressades anteriorment en aquest 
estudi: xarxa elèctrica de baixa tensió (BT), xarxa elèctrica de mitja tensió (MT), 
telecomunicacions (T) i gas (G) –l’enllumenat públic, en cas d’estar present, es 
considerarà que no ocupa una secció, en anar canalitzat a ran de vorera-. Per a 
cadascuna d’elles es considerarà la combinació òptima espacialment per fer 
front a les limitacions de la urbanització dispersa. L’interès rau en que es poden 
definir solucions amb un aprofitament major de la vorera que la simple 
concatenació costat a costat, aprofitant les diferents profunditats de 
soterrament exigides per a cada xarxa. 
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Taula III-4: Alternatives de xarxa d’abastament d’aigua proposades 

 

 
_ Alternatives materials abastament aigua 

 

- Fibrociment (a evitar) 

- PVC (a evitar) 

- Polietilè alta densitat (PEAD) 

- Fosa dúctil (FD) 

- Fosa grisa (FG) 
 

_ Alternatives formals abastament aigua 
- Mallada o amb submalles 

- Ramificada 
 

_ Alternatives disposició mitja tensió: 
- Soterrada 

- Aèria 
 

_ Alternatives disposició baixa tensió: 
- Soterrada 

- Aèria 
 

_ Alternatives desplegament gas: 
- Implementació 

- No implementació 
 

_ Alternatives disposició xarxes comunicacions: 
- Implementació soterrada telefonia+banda ampla 

- Implementació aèria telefonia 

- Implementació banda ampla per ones 

- No implementació 
 

_ Alternatives presència i soterrament: 
- SM 

- SM + G 

- SM + T 

- SM+ BT 

- SM + MT + BT 

- SM + G +T 

- SM + G + BT 

- SM + G + BT + MT 

- SM + T + BT 

- SM + T+ BT + MT 

- SM + G + T + BT + MT 
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Tub de PEAD 

  

 

 
 
 

 
 
Tub de fosa grisa 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
Cablejat elèctric B.T. 
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 Proposta de configuració de rases sota 
voreres estretes. Font: [4] 

 

  

Pals de fusta per a suport de cablejat Acumulació de suports i arbrat 

   
Obra de canalització de xarxa elèctrica Conductes de canalització de cablejat elèctric 
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ALTRES SERVEIS 
 

Dinàmiques a potenciar 
 

En aquest últim grup de xarxes agruparem aquelles de menor necessitat, on 
sovint la disjuntiva principal és la seva pròpia instal·lació. Es tractarà doncs de 
serveis amb una importància menor d’implantació, però que poden tenir 
conseqüències considerables quant a manteniment o sostenibilitat. En molts 
casos, a més, presentaran un nivell d’innovació rellevant, que les fa d’especial 
interès per a aquest estudi. Concretament s’estudiarà la implantació de 
sistemes de recollida de residus sòlids urbans, de jardineria i de senyalització. 

El primer d’aquests serveis, la recollida de residus sòlids urbans (RSU), 
genera sovint molèsties als vials, per la ubicació dels contenidors. Avui en dia, 
la presència de contenidors segregats per a la recollida selectiva pràcticament 
imperativa i, si bé no obligada per llei, si que està gravada amb cànons, que es 
retornen als municipis amb bones pràctiques. (veure l'Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, i de l'Avantprojecte de llei 
sobre finançament d'infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus). 

Per altra banda, quant a la disposició d’aquests contenidors, tot i estar destinats 
als vianants, hauran de disposar-se de forma que siguin igualment accessibles 
directament des dels vehicles. Aquesta consideració pren especial rellevància 
en urbanitzacions de baixa densitat, motiu pel qual caldrà acondicionar, en la 
majoria de casos, un lloc per la localització de contenidors i d’un tram de 
calçada, perquè la possible detenció de vehicles no pertorbi la circulació 
rodada.  

La novetat quan a la reducció de molèsties pel creixent nombre de contenidors 
radica en la incorporació de contenidors soterrats. Aquesta alternativa està 
veient una gran expansió en sectors de nova urbanització o en centres urbans, 
per reduir la ocupació de l’espai i les molèsties. Tot plegat fa que la seva 
aplicació en reurbanització sigui cada vegada més versemblant, amb l’abaixada 
de costos i major disponibilitat de distribuïdors, maquinària i operadors.  

El segon dels serveis complementaris a tractar, la jardineria, pot adoptar gran 
diversitat de formes, i amb tal, les dinàmiques a potenciar no apunten en una 
única direcció. Un fet és ben clar en el tipus d’urbanització que ens ocupa: en la 
majoria de casos la implantació d’arbrat d’alineació als vials es pot substituir 
per una preservació d’espais verds d’origen no edificables o pel manteniment 
de vorals esbrossats selectivament, que reduiran enormement el cost de 
manteniment i d’implantació, donant resultats tan vàlids com una intervenció 
estructurada. 
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Si, malgrat tot, s’opta per la implantació d’un arbrat trasplantat, ja sigui per la 
manca o mal estat de la vegetació autòctona, o per motius d’ordenació estètica 
dels vials, hi ha un conjunt de normes de bona pràctica que es considera 
convenient seguir per a les plantacions: 

• emprar espècies autòctones  

• emprar espècies xeròfiles (de baixes necessitats hídriques) 

• substituir la gespa per espècies tapissants que  requereixin menys manteniment i usar 
encoixinats orgànics i sintètics que limiten les pèrdues d'aigua 

A banda d’això, com és evident, caldrà que els arbres tinguin unes 
determinades característiques (alçada, edat, diàmetre, etc.) que garanteixin el 
seu posterior arrelament i l’èxit de la plantació. Els diversos estudis científics 
sobre la vegetació mediterrània ens mostren les diverses estratègies de les 
plantes per adaptar-se al medi, de les quals n’hi ha dues que es mostren 
especialment importants pel que fa referència a l’adaptació a viure als entorns 
urbanitzats de l’àrea de Barcelona: la capacitat per aprofitar la llum i la fulla 
composta. 

Pel que fa al primer aspecte existeixen uns models proposats per Horn (1971-
79) en que distingeix entre els arbres Monocapa i Multicapa segons les capes 
efectives de fulles de que disposa un arbre per tal de captar la llum. En les 
condicions de clima mediterrani i no competència entre espècies en alineació 
de vial, els multicapa dispersen millor la calor resultant de la llum no utilitzada 
en la fotosíntesi, perquè tenen fulles petites i distribuïdes en diverses capes, el 
que els requereix un menor consum d’aigua.  

Pel que fa als arbres de fulla composta disposen d’una excel·lent relació 
superfície assimiladora/volum la qual cosa facilita elevades taxes 
fotosintètiques a la vegada que també elevades taxes de transpiració. Es tracta 
doncs d’espècies que disposen de fulles econòmiques, fàcilment caduques i 
que tenen la possibilitat de cobrir més ràpidament més espai en les èpoques de 
condicions favorables (Primavera i tardor) i a la vegada adopten el model 
multicapa. 
 

Espècies idònies Espècies no idònies i motiu 
 
Multicapa amb fulla composta 
Sophora japonica 
Tipuana tipu 
Robinia pseudoacacia "Casque Rouge" 
Gleditsia triacanthos skyline 
Acer negundo 
Koelereuteria paniculata 
Albizia julibrissin 
Melia acedarach 
Ailanthus altissima 
Fraxinus angustifolia 
Pterocarya fraxinifolia 
 

 
Multicapa amb fulla composta 
 d’adaptació climàtica no òptima 
Parkinsonia 
Acacia 
Schinus 
 
Multicapa sense fulla composta 
Gingkos       Cedrus 
Pinus           Quercus 
 
Monocapa 
Platanus sp     Acer platanoides 
Tilia                 Aesculus 
Carpinus         Liriodendron 
Liquidambar 
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De totes aquestes consideracions se’n desprèn que una bona part dels arbres 
que millor viuen als nostres carrers i que menys ens costen de mantenir formen 
part dels arbres multicapa de fulla composta. I d’altres com la Parkinsonia, 
Acacia o Schinus … que es troben al límit climàtic pel que fa a les temperatures 
hivernals. Altres espècies amb característiques dels multicapa i sense fulla 
composta tenen també una bona adaptació com arbrat d’alineació, com 
exemples podem citar els Gingkos. També estan dins el grup dels multicapa 
molts dels arbres típics dels nostres boscos com els Pinus, Cedrus i Quercus, 
malgrat que no són els més recomanables per a alineació viària per altres 
problemes. D’altra banda les espècies monocapa es comporten bé en zones 
que disposen d’aigua abundant, sigui per un freàtic elevat o per que estan 
situades en parcs i places en zones de praderies. La seva adaptació és molt 
més problemàtica al carrer i les que s’adapten millor com els plàtans és a costa 
de desenvolupar un sistema radicular molt potent, que acaba malmetent les 
voreres. 
 

Definició d’alternatives 
 
La xarxa de recollida de residus sòlid urbans consta, per a l’abast d’aquest 
estudi, d’una sola disjuntiva: contenidors de superfície o contenidors 
soterrats. Com a alternativa addicional, i per a la comparació de costos, es pot 
considerar el sistema de recollida porta per porta, que s’adapta millor en 
experiències en cascs antics sense espai per contenidors; en urbanitzacions 
disperses es tractaria d’un servei de luxe i amb pocs incentius quant a la 
separació de residus, quedant fora d’aquest estudi. 
 
Quant a la jardineria, la principal variable serà la plantació o no d’espècies 
vegetals, i la tipologia d’aquestes espècies: arbres o matolls. Considerant les 
dues alternatives de forma segregada es podrà contemplar la seva combinació 
(poc probable degut a la limitació de l’espai) o la seva alternància segons la 
tipologia de via. En un estudi més detallat de la jardineria, es podria considerar 
l’espècie concreta de vegetació a plantar; però per als casos que ens ocupa es 
consideren suficients les ressenyes ja apuntades, que en qualsevol cas no són 
limitants, motiu pel qual la varietat és il·limitada. 
 
Més enllà de la tipologia concreta d’arbres i matolls, però, una variable més 
fàcilment parametritzable i de gran transcendència pot ser la procedència 
d’aquests elements. Caldrà distingir en aquest sentit entre espècies procedents 
de vivers o d’espècies del propi entorn mantingudes amb esbrossada del seu 
entorn. En el primer cas, es pot fer encara una distinció segons el contenidor: 
escossells, parterres, o sense contenidor (apte per a voreres no pavimentades). 
Finalment, l’alternativa definitiva la constitueix el sistema de reg, ja sigui per la 
instal·lació de sistemes de degoteig o aspersors en els parterres o sota 
escossells, per reg manual (sistema més rar en urbanitzacions disperses) o 
sense reg, contemplant l’autosuficiència de certes espècies de baixa demanda 
hídrica (cas més probable en voreres no pavimentades o vorades especials per 
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a jardineria, amb major capacitat d’absorció i menys limitades per la 
impermeabilització del sol). 

 
Taula III-5: Alternatives a considerar quant a altres la resta de serveis 

 

 

 

 

 

 

 

_ Alternatives recollida RSU: 

 

- Contenidors comuns en superfície 

- Contenidors comuns soterrats 

- Contenidors soterrats amb sistema d’elevació 

 

_ Alternatives jardineria: 

 

- Sense plantacions 

- Arbrat 

- Arbustives 

- Tapissat gespa 

 

_ Disposició arbrat: 

 

- Escossells 

- Parterres 

- Vorades naturals esbrossades parcialment 

 

_ Sistema de reg: 

 

- Sense reg 

- Instal·lació de degoteig o aspersors 

- Manual 
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Font: Equinord, S.L. Contenidor tradicional en 
superfície 

 

  

Plicació en urbanització de contenidors soterrats Obra de soterrament de contenidors 

  

Arbrat d’alineació sense escossells Plantacions arbustives en parterre 
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BLOC IV: VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 

En el present apartat es presenten les taules de resultats per a la comparació 
de les diferents solucions alternatives per a cada xarxa. Mitjançant el 
procediment de valoració i factors exposats en el primer bloc d’aquest estudi, 
s’han valorat els costos integrals –cost d’implantació, cost de manteniment i 
cost ambiental- de les alternatives llistades al tercer bloc. Aquestes alternatives 
s’han agrupat en les taules que segueixen en unitats que representin opcions 
rellevants d’urbanització, i s’ha associat a cada taula aquells paràmetres entre 
els exposats al segon bloc que aporten criteris tècnics o tecnicoeconòmics de 
selecció per idoneïtat d’unes alternatives o altres. 

El valor d’aquestes taules radica en que, gràcies al seu grau de sintetització, 
constitueixen en sí mateixes una eina de decisió a nivell de planejament de les 
urbanitzacions, a més de quedar obertes a la inclusió de solucions 
innovadores. Més enllà d’aquest valor orientatiu, però, constitueixen la base del 
que seran els resultats finals del present estudi: per una banda, un protocol de 
previsió de costos en millores del grau d’urbanització, del qual es presenta un 
exemple d’aplicació al Bloc V; per altra banda, el catàleg de seccions aplicables 
a urbanitzacions disperses, presentat al Bloc VI com a resultat final, i per al 
qual el present el present apartat és la base de valoració. 

Els resultats de les valoracions es presenten en el format de taula següent: 

 
 

Solucions constructives (escollides entre la llista 
d’alternatives elabora al BLOC III) 

Paràmetres (escollits entre la 
llista elaborada al BLOC II) Solució 1 Solució 2 Solució 3 

Cost posada en obra (€/m2)    

Cost manteniment (€/m2)    

Cost ambiental (€/m2)    

Paràmetre addicional 1    

Paràmetre addicional 2    

 

Per a un seguiment més detallat del procediment que s’ha seguit per a 
l’elaboració de les taules, es pot consultar l’Annex II: Taules de valoració, que 
contenen els valors base dels costos. A partir d’aquests valors s’ha aplicat la 
metodologia exposada al Bloc I,  a l’apartat de criteris de valoració. 
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PAVIMENTACIÓ 

Pavimentació de la calçada 
 

Solució constructiva per paviments 

        

Codi 1 2 3 4 5 6 7 

Tipologia Formigó Aglomerat asfàltic Peces de formigó Terra 
compactada

Cost posada en 
obra (€/m2) 21,13 19,44 20,83 18,70 37,65 34,72 5,30 

Cost manteniment 
(€/m2) 63,38 58,33 41,66 40,32 51,20 47,22 80,48 

Cost ambiental 
(€/m2) 19,14 17,42 31,73 39,53 33,55 27,14 18,04 

% Pendent del 
carrer (màxim 
admissible) 

25  25  8   8 -   - -  

Número de 
parcel·les d'accés 

(màxim admissible) 
300 100 300 100 100 50 20 

% habitatge 
construït (mínim 

admissible) 
25 15 30 20 75 50 - 

% vehicles pesats 
(màxim admisible) 10 7 10 7 10 7 5 
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Pavimentació de la vorera 
 

Solució constructiva per voreres 

          

Codi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tipologia Formigó Aglomerat 
asfàltic 

Llambordí 
de formigó 

Llambordí 
natural Panot 

Tapissat 
pedra 
natural 

Terratzo Tract. 
superficial 

Terra 
compact.

Cost posada en obra 
(€/m2) 18,33 10,09 28,89 43,33 26,34 117,55 29,69 10,19 2,65 

Cost manteniment 
(€/m2) 54,99 20,18 39,29 58,93 37,33 159,87 42,07 84,90 80,48 

Cost ambiental 
(€/m2) 5,56 16,03 24,41 4,63 11,06 4,04 14,29 8,76 3,61 

% Pendent del 
carrer (mínim i 

màxim admissibles) 
25 8 - - - - - 20 - 

% habitatge 
construït (mínim 

admissible) 
15 20 40 40 25 80 35 20 20 

Temperatura mínima 
(mínim admissible) - - -10 -10 -5 -5 -5 -15 -15 

Distància màxima 
cantera/gravera* 

(km) 
- - - 65 - 15 - 50 50 

          
          
*Distància per la qual els avantatges ambientals del material front a peces equivalents de formigó 
queden igualades a la contaminació i consum energètic per transport 
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Encintat i segregació de la vorera 
 

Solució constructiva per encintat i costos de neteja lligats 

         

Tipologia Peces Formigó Peces pedra Metàl·lica Rigola 

Disposició Segregat 
amb rigola 

Segregat 
sense 
rigola 

Segregat 
amb rigola 

Segregat 
sense 
rigola 

Segregat 
amb rigola 

Segregat 
sense 
rigola 

Vialitat de 
convivència 

Cost posada en 
obra (€/m2) 31,35 22,51 40,02 31,18 40,39 31,55 8,84 

Cost 
manteniment 

(€/m2)* 
91,25 182,50 91,25 182,50 91,25 182,50 127,75 

Cost ambiental 
(€/m2) 13,91 11,51 5,55 3,16 3,11 3,11 2,40 

Distància 
màxima cantera 

(km) 
- - 28 28 - - 

  
        

*Es refereix al cost de neteja del vial associat a la segregació / unificació del paviment; el 
cost de reposició de l'encintat es considera negligible per un periode de 25 anys, i el seu 
manteniment es limitaria a enrasar-ne el nivell amb el del paviment, en cas de reposició 
d'aquest últim. 
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XARXES DE RECOL·LECCIÓ D’AIGÜES 
 

Solució constructiva per recollida d'aigües 

             

Tipologia Exclusivament residuals Unitaria Exclusivament pluvials 

Ubicació Sota vorera Sota calçada Sota vorera Sota calçada En superfície Soterrada 

Material Formigó 
en massa Plàstics Formigó 

en massa Plàstics Formigó 
en massa Plàstics Formigó 

en massa Plàstics 
Cuneta 
sense 
revest. 

Cuneta 
revest. 

de 
formigó 

Formigó 
en massa Plàstics 

Cost posada en 
obra (€/m) 52,25 24,86 65,43 38,04 78,42 46,30 98,92 68,00 8,53 13,66 92,87 61,95 

Cost manteniment 
(€/m) 167,52 179,95 167,52 186,54 261,75 284,90 261,75 295,75 217,50 161,50 167,52 198,50 

Cost ambiental 
(€/m) 25,03 35,85 30,44 41,26 44,83 77,79 52,69 86,14 5,40 10,56 50,29 83,74 

% habitatge 
construït amb 
separació de 

pluvials (mínim 
admissible)* 

40,00 15,00 40,00 15,00 - - - - - - - - 

% Pendent del 
carrer (mínim i 

màxim 
admissibles) 

0,8-25 0,2-20 0,8-25 0,2-20 0,7-18 0,1-15 0,7-18 0,1-15 2-10 1-10 0,5-18 0,1-15 

Amplada vorera 
(mínim 

admisible)** 
1,25 1,25 - - 1,50 1,50 - - 1,50 1,50 - - 

Distància al medi 
d'abocament (km) - - - - - - - - 2,00 2,00 1,00 1,00 

Recollida d'aigua 
de conques 

exteriors 
- - - - 

No 
(S<1,3 

ha) 

No 
(S<1,3 

ha) 

No 
(S<1,3 

ha) 

No 
(S<1,3 

ha) 

No 
(S<2,2 

ha) 

No 
(S<2,2 

ha) 
Sí Sí 

Temperatura 
mínima (mínim 

admissible) 
-15,00 0,00 -15,00 0,00 -15,00 0,00 -15,00 0,00 -10,00 -10,00 -15,00 0,00 

             
             

*Valors per als quals el sobrecost d'inversió per a construir una xarxa separativa s'amortitza en 8 anys en 
concepte d'estalvis en el cost de tractament d'aigua 

**Suposant dotació de serveis mínima i inexistència d'arbrat d'alineació en la vorera en qüestió; si hi ha 
arbrat es recomana directament implantació sota calçada, ja que la distància recomanada per no 
interferència amb les arrels és de 3m. 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

Solució constructiva per enllumenat públic 

             

Tipologia 5-10 lux 

Disposició Unilateral Portell Bilateral 

Lluminària Asimetrica alumini Simètrica esfèrica Asimetrica alumini Simètrica esfèrica Asimetrica alumini Simètrica esfèrica

Alçada H=4m H=6m H=4m H=6m H=4m H=6m H=4m H=6m H=4m H=6m H=4m H=6m 

Cost posada en 
obra (€/m) 61,31 52,20 57,49 50,41 63,03 54,25 69,24 58,43 104,29 86,07 96,65 82,50 

Cost manteniment * 
(€/m) 34,82 22,98 27,86 19,50 36,21 24,38 36,21 24,38 69,64 45,96 55,71 39,00 

Cost ambiental 
(€/m) 40,15 29,28 5,03 5,88 41,76 31,05 6,54 7,35 40,15 29,28 5,03 5,88 

Categoria de vial Interior / Cul-de-sac 

Sentits de circulació 1 o 2 2 

Amplada vial 
(calçada)** 2,5 - 4,0 4,0 - 6,0 2,5 - 4,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 6,0 - 9,0 4,0 - 6,0 6,0 - 9,0 4,0 - 8,0 6,0 - 12 4,0 - 8,0 6,0 - 12

Interdistància 
màxima lluminàries 20 30 25 36 19 29 19 29 10 15 13 18 

 
 * Els costos contemplats són amb instal·lació de regulador en capçalera. La opció d’instal·lar 
reguladors en cada punt de llum s’ha valorat, però s’ha desestimat per no ajustar-se als 
paràmetres considerats. La conveniència d’optar per aquesta instal·lació vindria condicionada 
pel número de punts de llum associats a un quadre de comandament: per a menys de 50 
lluminàries per quadre de comandament, els reguladors puntuals serien avantatjosos quant a 
cost d’implantació, sempre i quan es tractés d’una nova instal·lació. Per a instal·lacions amb 
punts de llum preexistents i mantenibles, es recomana la implantació de reguladors en 
capçalera. El cost de manteniment seria assimilable entre reguladors en capçalera i puntuals 
quant a consum elèctric, mostrant-se lleugerament més car el segon per motius de revisió i 
reposició. 
 
** Xifres orientatives i generalitzades a nivell de presa de decisions; no pretenen substituir 
l'estudi luminotècnic ajustat a les necessitats de cada cas concret 
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Tipologia 6-15 lux 

Disposició Unilateral Portell Bilateral 

Lluminària Asimetrica alumini Simètrica esfèrica Asimetrica alumini Simètrica esfèrica Asimetrica alumini Simètrica esfèrica 

Alçada H=4m H=6m H=8m H=4m H=6m H=8m H=4m H=6m H=8m H=4m H=6m H=8m H=4m H=6m H=8m H=4m H=6m H=8m

Cost posada 
en obra (€/m) 73,16 62,25 56,07 67,28 56,14 51,28 77,17 65,36 58,51 75,42 69,89 61,83 127,99 106,12 93,82 116,24 93,96 84,25 

Cost 
manteniment 

(€/m) 
51,15 34,65 25,58 41,25 27,23 20,63 55,28 37,13 27,23 55,28 37,13 27,23 102,30 69,30 51,15 82,50 54,45 41,25 

Cost ambiental 
(€/m) 67,05 48,59 36,33 6,29 6,93 5,63 71,87 52,06 38,67 7,17 9,45 7,43 67,05 48,59 36,33 6,29 6,93 5,63 

Categoria de 
vial Distribució 

Sentits de 
circulació 1 o 2 2 

Amplada vial 
(calçada)* 

2,5 - 
4,0 

4,0 - 
6,0 

5,5 - 
8,0 

2,5 - 
4,0 

4,0 - 
6,0 

5,5 - 
8,0 

4,0 - 
6,0 

6,0 - 
9,0 

8,0 -
12 

4,0 - 
6,0 

6,0 - 
9,0 

8,0 - 
12 

4,0 - 
8,0 

6,0 - 
12 

8,0 - 
16 

4,0 - 
8,0 

6,0 - 
12 

8,0 -
16 

Interdistància 
màxima 

lluminàries 
16 24 32 20 30 40 15 22 30 15 22 30 8 12 16 10 15 20 

 

Tipologia 15-25 lux 

Disposició Unilateral Portell Bilateral 

Lluminària Asimetrica 
alumini 

Simètrica 
esfèrica 

Asimetrica 
alumini 

Simètrica 
esfèrica 

Asimetrica 
alumini 

Simètrica 
esfèrica 

Alçada H=6m H=8m H=6m H=8m H=6m H=8m H=6m H=8m H=6m H=8m H=6m H=8m 

Cost posada en 
obra (€/m) 79,15 71,11 67,25 60,66 86,45 76,66 85,15 75,56 139,98 123,89 116,18 103,01 

Cost manteniment 
(€/m) 66,96 50,89 54,91 41,52 75,00 56,25 75,00 54,91 133,93 101,79 109,82 83,04 

Cost ambiental 
(€/m) 111,78 85,52 8,67 7,02 125,19 94,53 11,84 9,51 111,78 85,52 8,67 7,02 

Categoria de vial Accés principal 

Sentits de 
circulació 1 o 2 2 

Amplada vial 
(calçada)* 

4,0 - 
6,0 

5,5 - 
8,0 

4,0 - 
6,0 

5,5 - 
8,0 

6,0 - 
9,0 

8,0 - 
12 

6,0 - 
9,0 

8,0 - 
12 

6,0 - 
12 8,0 -16 6,0 - 

12 8,0 -16 

Interdistància 
màxima 

lluminàries 
20 26 24 32 18 24 18 24 10 13 12 16 
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XARXES DE SERVEIS 

Xarxa d’abastament d’aigua 
 

Solució constructiva per subministrament d'aigua 

          

Tipologia Mallada Ramificada 

Material Fosa dúctil PEAD Fosa dúctil PEAD 

Cost posada en 
obra (€/m) 66,74 48,46 48,55 32,35 

Cost manteniment 
(€/m) 30,34 37,93 45,97 57,47 

Cost ambiental 
(€/m) 38,23 27,01 25,91 13,13 

Distribució de vials 
Mallada / 

Ramificada en 
bucle 

Mallada / 
Ramificada en 

bucle 

Ramificada 
bàsic 

Ramificada 
bàsic 

 

Xarxa de telecomunicacions 
 

Solució constructiva per xarxa de telecomunicacions 

    
 

Tipologia Soterrada Aèria 

Serveis / 
Materials 

Sense banda 
ample Amb banda ample Pals formigó Pals fusta 

Cost posada en 
obra (€/m) 33,31 52,23 28,30 14,37 

Cost ambiental 
(€/m) 28,31 48,89 14,49 9,51 
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 Xarxa elèctrica de baixa tensió 
 

Solució constructiva per subministrament elèctric de baixa tensió 

    

Tipologia Soterrada Aèria 

Materials Proteccions 
polietilè Pals formigó Pals fusta 

Cost posada en 
obra (€/m) 50,84 48,77 36,53 

Cost manteniment 
(€/m) 23,32 10,11 12,49 

Cost ambiental 
(€/m) 31,50 29,15 14,49 

 

Xarxa elèctrica de mitja tensió 
 

Solució constructiva per subministrament elèctric de mitja tensió 

    

Tipologia Soterrada Aèria 

Materials  Proteccions 
polietilè Pals formigó Pals metàl·lics 

Cost posada en 
obra (€/m) 77,22 74,49 73,44 

Cost manteniment 
(€/m) 26,94 10,11 14,68 

Cost ambiental 
(€/m) 45,26 22,07 30,75 

Distància 
connexió alta 

tensió / màxima 
distància límits 

urbanització 
(màxim 

recomanat) 

0,66 - - 
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Xarxa d’abastament de gas 
 

Solució constructiva per subministrament de gas 

      

Tipologia Soterrada 

Cost posada en obra (€/m) 72,86 

Cost ambiental (€/m) 12,16 

Parcel·la 
petita o 

plurifamiliar 
68 % habitatge 

construït 
(mínim 

recomanable)* Parcel·la 
gran o 
mitjana 

90 

Parcel·la 
petita o 

plurifamiliar 
55 

% habitatge 
construït 
(mínim 

admisible)** Parcel·la 
gran o 
mitjana 

72 

   

 
* Valor per al qual la inversió necessària és amortitzada en concepte d'estalvi 
energètic en un periode de 8 anys, suposant un consum elèctric anual de 
3300kWh/habitatge dels quals un 20% reduïble amb instal·lacions de gas. 

** Anàlogament, per un periode de 10 anys 
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ALTRES SERVEIS 

Senyalització 
 

Solució constructiva per senyalització 

    

Tipologia 
Separació de carrils, 
passos de vianants i 
senyalització vertical 

Passos de vianants i 
senyalització vertical 

Separació de carrils i 
passos de vianants 

Cost posada en 
obra (€/m) 4,93 4,08 2,12 

Cost manteniment 
(€/m) 9,11 6,68 4,25 

Cost ambiental 
(€/m) 1,27 0,85 0,84 

 
 
 

Mobiliari urbà 
 

Solució constructiva per mobiliari urbà en espais lliures 

      

Tipologia  Bancs de fusta, papereres Bancs de planxa, papereres 

Cost posada en obra 
(€/m2) 6,63 4,42 

Cost manteniment 
(€/m2) 3,07 1,67 

Cost ambiental 
(€/m2) 1,09 1,72 
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Arbrat 
 

Solució constructiva per plantacions d'alineació 

  

Tipologia Arbrat 

Disposició Escossells Parterres Vorada natural 
esbrossada parcialment

Sistema de reg Sense 
reg 

Reg per 
instal·lació de 

degoteig 

Reg 
manual 

Sense 
reg 

Reg per 
instal·lació 
d'aspersors

Reg 
manual 

Sense 
reg 

Reg 
manual 

Cost posada en 
obra (€/m) 10,99 21,52 10,99 18,55 27,74 18,55 4,94 4,94 

Cost manteniment 
(€/m) 25,90 37,42 299,65 25,90 37,42 299,65 25,90 299,65 

Cost ambiental 
(€/m) 2,59 4,85 2,59 2,39 3,90 2,39 0,59 0,59 

         

Tipologia Arbustives (matoll) Tapissat gespa 
 

Disposició Parterres Vorada natural 
esbrossada parcialment Parterre 

 

Sistema de reg Sense 
reg 

Reg per 
instal·lació 
d'aspersors 

Reg 
manual 

Sense 
reg 

Reg 
manual 

Reg per 
instal·lació 
d'aspersors 

Reg 
manual 

 
Cost posada en 

obra (€/m) 13,04 24,50 13,04 2,52 2,52 26,03 11,73 
 

Cost manteniment 
(€/m) 21,50 44,54 340,88 21,50 340,88 15,24 365,00 

 
Cost ambiental 

(€/m) 0,91 2,43 0,91 0,04 0,04 5,06 3,55 
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Recollida de RSU 
 

Solució constructiva per recollida de RSU 

     

Tipologia Conjunt de 4 contenidors 
Recollida selectiva en superfície 

Conjunt de 4 contenidors                        
Recollida selectiva soterrats 

Sistema Sense mecanisme Plataforma elevadora Sense mecanisme 

Cost posada en 
obra (€/u) 1.200,00 24.000,00 17.000,00 

Cost 
manteniment 

(€/u) 
28.825,88 48.043,13 72.064,69 

Cost ambiental 
(€/u) 565,85 1.136,98 1.677,23 

Sistema de  
camions de 
recollida al 

municipi 

Mecànic / Hidràulic Hidràulic Mecànic grua 
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TAULES AUXILIARS 
 

Coeficients urbanització/reurbanització 
 

Coeficients a imputar als costos de pavimentació segons l'estat actual  

   

Urbanització Reurbanització 

Pavimentació inexistent Pavimentació malmesa*        
(a reparar) 

Pavimentació en mal estat       
(a aixecar i substituir) 

1,0 1,2 1,5 

   
*Aquestes consideracions fan referència als trams en els quals cal actuar; els 
trams on la pavimentació és existent i en bon estat ja s'han comptabilitat en 
l'anàlisi de paràmetres per vial 

 
 

Afectacions segons soterrament de serveis 
 

Amplada d'aixecament i reposició de paviment en cas de no repavimentar completament 
segons combinació de serveis soterrada 

   
   

Amplada mínima vorera 
Combinació de serveis 

Clavegueram sota calçada Clavegueram sota vorera 

SM 0,50 1,25 

SM + G 0,90 1,60 

SM + T 0,85 1,55 

SM + BT 1,25 2,00 

SM + MT + BT 2,00 2,75 

SM + G + T 1,30 2,05 

SM + G + BT 1,80 2,50 

SM + G + BT + MT 2,60 3,40 

SM + T + BT 1,70 2,40 

SM + T + BT + MT 2,50 3,25 

SM + G + T + BT + MT 2,90 3,50 

   
A aquesta superfície caldrà aplicar-hi el coeficient de pavimentació en mal estat 
   

 



 
BLOC V: Exemple d’aplicació 

81 

BLOC V: EXEMPLE D’APLICACIÓ 
 

En el plantejament d’un projecte d’urbanització té gran rellevància la 
particularització de les solucions a la realitat concreta de cada cas. Això no 
obstant, la motivació inicial d’aquest estudi ha estat la d’assolir un cert grau 
d’estandarització en el procés de planejament i en la previsió de costos, sense 
perdre la possibilitat d’un cert ajust a cada urbanització particular. En aquesta 
línea, es presenta un exemple d’aplicació dels resultats de l’apartat precedent, 
en forma de protocol de valoració de les seccions de vial propostes en 
l’avantprojecte d’urbanització de la Masia del Solà, a Monistrol de Calders. 

Aquesta urbanització, que s’ajusta a la tipologia objecte d’aquest estudi, en 
haver proliferat a mitjans del segle XX sense estar sotmesa a una ordenació 
concreta, donant com a resultat una densitat d’edificació variable. L’entorn, 
responent a l’estereotip habitual exposat amb anterioritat, és eminentment 
forestal, però la integració entre urbanització i entorn és millorable. 

El procediment de valoració proposat respondrà a les fases que s’exposen a 
continuació:  

FASE i: RECOLLIDA DE DADES DE LA URBANITZACIÓ 

Prenent com a patró els llistats de paràmetres proposats al Bloc II, s’han recollit les 
característiques generals més rellevants de la urbanització en conjunt. Per altra banda, s’han 
anotat, a peu de carrer, les característiques bàsiques de cada eix omplint els llistats 
corresponents. 

Subseqüentment, s’ha classificat els vials segons la jerarquia identificada respecte la mobilitat 
del conjunt (vial principal d’accés, de distribució o interior), i s’han agrupat les dades recollides 
en forma de taula de serveis existents segons jerarquia de vials. 

FASE ii: DEFINICIÓ DE LES PREMISSES  

Aquesta fase consisteix en el tràmit d’identificar quins serveis es consideren indispensables per 
a cada nivell de servei, i d’assignar a cada jerarquia de vial un d’aquests nivells de servei. Amb 
posterioritat a la valoració i, segons els resultats obtinguts, es podria tornar enrere per ajustar 
aquestes premisses. 

FASE iii: PROPOSTA DE SECCIONS DE VIAL 

Una vegada establerts els antecedents, es configura la proposta de secció per a cada jerarquia, 
ajustant-se al nivell de servei fixat, i verificant que els paràmetres tècnics de les solucions 
escollides s’ajustin als registrats en la urbanització estudiada. Es tabulen els percentatges 
d’urbanització i reurbanització que requereix la proposta a partir de la urbanització preexistent. 

FASE iv: VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

Finalment, a partir dels valors de les taules de valoració de les alternatives (estandaritzades al 
seu cost en euros per metre lineal mitjançant les taules auxiliars), es resol el cost estimat total 
del procés d’urbanització. A partir d’aquest valor, s’assigna la puntuació final a la proposta. En 
cas que aquesta puntuació no respongui als requisits, es pot retornar a la FASE iii per 
configurar una secció alternativa que s’ajusti a les necessitats. 
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FASE I: RECOLLIDA DE DADES DE LA URBANITZACIÓ 
 
Serveis existents segons jerarquia de vials3    
          

  Xarxa Tipologia 

% 
Presència 
mantenible

% 
Reparable 

% A 
renovar 

Principal Pavimentació calçada Asfalt/Formigó/Sauló 45/0/0 6/27/6 12/0/0 

Pavimentació vorera Formigó(in situ)/ Panot 0/0 0/0 11/3 

Sanejament - 0     

Enllumenat Unilateral 0     

X. Baixa Tensió Aèria 10     

X. Aigua Fosa 0     

X. Telecomunicacions Aèria 0     

X. Gas - 0     

Senyalització Vertical 100     

Arbrat - 0     

Mobiliari urbà - 0     
L= 4730 m   
A=8 m Recollida RSU - 0     

Distribució Pavimentació calçada Asfalt/Formigó/Sauló 4/4/0 0/5/20 66/0/0 

Pavimentació vorera Formigó(in situ)/ Panot 0/0 0/0 11/6 

Sanejament - 0     

Enllumenat Unilateral 0     

X. Baixa Tensió Aèria 0     

X. Aigua Fosa 0     

X. Telecomunicacions Aèria 20     

X. Gas - 0     

Senyalització Vertical 100     

Arbrat - 0     

Mobiliari urbà - 0     L= 1857 m    
A=8 m Recollida RSU - 0     

Interior Pavimentació calçada Asfalt/Formigó/Sauló 10/0/0 2/0/41 0/0/0 

Pavimentació vorera Formigó(in situ)/ Panot 0/0 0/0 15/7 

Sanejament - 0     

Enllumenat Unilateral 0     

X. Baixa Tensió Aèria 0     

X. Aigua Fosa 0     

X. Telecomunicacions Aèria 0     

X. Gas - 0     

Senyalització Vertical 100     

Arbrat - 0     

Mobiliari urbà - 0     L= 1339 m    
A=8 m Recollida RSU - 0     

                                                           
3 Els formularis amb les dades recollides a la urbanització, que s’han emprat per confeccionar aquesta taula, es 

presentena l’Annex II. 
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Fig.V-1. Plànol d’emplaçament dels eixos i identificació de la jerarquia de vials 
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FASE II: DEFINICIÓ DE LES PREMISSES 
 
Serveis desitjats segons nivell de servei  

    

Necessària? 

Xarxa Mínim Estàndard Superior 

Pavimentació calçada No Sí Sí 

Pavimentació vorera No Sí Sí 

Segregació trànsit No No Sí 

Sanejament Sí Sí Sí 

Enllumenat No Sí Sí 

X. Baixa Tensió Sí Sí Sí 

X. Aigua Sí Sí Sí 

X. Telecomunicacions No Sí Sí 

X. Gas No No No 

Senyalització No Sí Sí 

Arbrat No No No 

Mobiliari urbà No No No 

Recollida RSU No No Sí 

 
Nivells de servei desitjats per a cada jerarquia  

    

  Mínim Estàndard Superior 

Principal       

Distribució       

Interior       
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FASE III: PROPOSTA DE SECCIONS DE VIAL 
 
Proposta secció i intervencions resultants segons jerarquia de vials   

          

  Xarxa Tipologia 
% 
Implantació 

% 
Reparació 

% 
Reposició 

Principal Pavimentació calçada M. Bitum. 4 6 45 

Pavimentació vorera Panot 86 0 14 

Sanejament X.Residuals+X.Pluvials 100     

Enllumenat Unilateral 100     

X. Baixa Tensió Soterrada 100     

X. Mitja Tensió Soterrada 100     

X. Aigua Mallada, PEAD 100     

X. Telecomunicacions Soterrada, Telefonia 100     

X. Gas - 0     

Senyalització Horitzontal 100     

Arbrat - 0     

Mobiliari urbà - 0     L= 4730 m   
Ac= 5,5 m 
Av= 1,25 m Recollida RSU En superfície 100     

Distribució Pavimentació calçada M. Bitum. 5 0 91 

Pavimentació vorera Panot 83 0 17 

Sanejament X.Residuals+X.Pluvials 100     

Enllumenat Unilateral 100     

X. Baixa Tensió Soterrada 100     

X. Mitja Tensió Soterrada 100     

X. Aigua Mallada, PEAD 100     

X. Telecomunicacions Soterrada, Telefonia 100     

X. Gas - 0     

Senyalització Horitzontal 100     

Arbrat - 0     

Mobiliari urbà - 0     L= 1857 m    
Ac= 5 m     
Av= 1,5 m Recollida RSU En superfície 0     

Interior Pavimentació calçada M. Bitum. 88 2 0 

Pavimentació vorera Panot 78 0 22 

Sanejament X.Residuals+X.Pluvials 100     

Enllumenat Unilateral 100     

X. Baixa Tensió Soterrada 100     

X. Mitja Tensió Soterrada 100     

X. Aigua Mallada, PEAD 100     

X. Telecomunicacions Soterrada, Telefonia 100     

X. Gas - 0     

Senyalització Horitzontal 100     

Arbrat - 0     

Mobiliari urbà - 0     L= 1339 m    
Ac= 5 m    
Av= 1,5 m Recollida RSU En superfície 0     
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Fig. V-2. Seccions proposades per a cada tipus de vial: itinerari principal per als de tipus principal, i prioritat 
invertida per als de distribució i interiors 
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FASE IV: VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Valoració de les seccions proposades    

             
  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. Amidament 
Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 5,5*(0,04*1+0,06*1,2+0,45*1,5)

Pav. vor. m2 Panot 26,34 37,33 11,06 2,5*(0,86*1+0,14*1,5)

Encintat m 
Peces form., segregat, 
rigola 31,35 91,25 13,91 2

Sanej. m X.Residuals+X.Pluvials 158,30 335,04 114,18 1
Enllum. m Unilateral, 15-25 lux 71,11 50,89 85,52 1
X. BT m Soterrada 66,74 30,34 38,23 2
X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 1
X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 1
X. Telec. m Soterrada, Telefonia 50,84 0,00 31,50 1
X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 0
Senyal. m Horitzontal 2,12 4,25 0,84 1
Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 0
Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 0

L= 4730 m   
Ac= 5,5 m   
Av= 1,25 m Rec. RSU U. Separat., en superfície 1.200,00 28.825,88 565,85 1/4730

  TOTAL m   765,11 984,50 575,62  
Distribució Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 5*(0,04*1+0,95*1,5)

Pav. vor. m2 Panot 26,34 37,33 11,06 3,204
Encintat m Rigola 8,84 127,75 2,40 3
Sanej. m X.Residuals+X.Pluvials 158,30 335,04 114,18 1
Enllum. m Unilateral, 6-15 lux 56,07 25,58 36,33 1
X. BT m Soterrada 66,74 30,34 38,23 2
X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 1
X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 1
X. Telec. m Soterrada, Telefonia 50,84 0,00 31,50 1
X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 0
Senyal. m Horitzontal 2,12 4,25 0,84 1
Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 0
Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 0

L= 1857 m    
Ac= 5 m     
Av= 1,5 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 0

  TOTAL m   791,34 1300,32 607,19  
Interior Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 5*(0,47*1+0,43*1,5)

Pav. vor. m2 Panot 26,34 37,33 11,06 3*(0,78*1+0,22*1,5)
Encintat m Rigola 8,84 127,75 2,40 3
Sanej. m X.Residuals+X.Pluvials 158,30 335,04 114,18 1
Enllum. m Unilateral, 5-10 lux 52,20 22,98 29,28 1
X. BT m Soterrada 66,74 30,34 38,23 2
X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 1
X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 1
X. Telec. m Soterrada, Telefonia 50,84 0,00 31,50 1
X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 0
Senyal. m Horitzontal 2,12 4,25 0,84 1
Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 0
Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 0

L= 1339 m    
Ac= 5 m      
Av= 1,5 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 0

  TOTAL m   752,99 1227,62 545,44  
         

 
TOTAL 
URB. m   769,21 1099,56 577,92  

 VALORACIÓ /5   2,5 2,9 2,5  
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BLOC VI: CATÀLEG DE SECCIONS TIPUS 
 

Sota aquest títol s’enquadra finalment un conjunt de propostes de secció  
dissenyades a partir de l’experiència de l’estudi que les precedeix. La seva 
finalitat és tant de servir de mostra per a la incorporació de certs elements 
innovadors al disseny dels vials d’urbanització, com per establir referències per 
al sistema de valoració desenvolupat. 

Així, les seccions proposades es presenten amb la seva corresponent 
valoració, i classificades segons les tipologis definides en el primer Bloc. Els 
paràmetres o premisses d’agrupació seran doncs: la tipologia del vial (en 
funció de la seva jerarquia en la xarxa viària de la urbanització), el tipus 
d’actuació (nova urbanització o reurbanització)4 i el nivell de serveis a assolir 
(mínim, estàndard o superior). 

Per tal d’assignar una puntuació a cadascun dels costos, s’ha aplicat una 
distribució normal als valors econòmics obtinguts. Aquesta distribució permet, 
no tan sols discernir amb més facilitat entre la franja mitja de valors, sinó que  a 
més deixa obert el sistema de puntuació a qualsevol proposta futura de 
seccions o materials innovadors, ja que els extrems no superaran la franja de 
puntuació. 

Les transformacions aplicades als valors resultat per tal d’obtenir la puntuació 
final són les que segueixen: 

 

Valoració inversió 750
140

·5
−

−
=

InversióCost

e  

Valoració manteniment 1100
300

·5
−

−
=

tMantenimenCost

e  

Valoració ambiental 560
115

·5
−

−
=

AmbientalCost

e  

 

 

Els resultats obtinguts es simbolitzen en gràfiques que permetrien, en el cas 
desitjat, contrastar de forma visual si la solució proposada s’ajusta als 
estàndards exigibles per a cada cas d’aplicació. 

                                                           
4 En tractar-se d’un catàleg d’aplicació genèrica, i no la valoració d’un cas concret, el tipus d’actuació es representa pels 
seus extrems. Això és: s’ha suposat reurbanització total per als exemples de reurbanització –és a dir preexistència total 
de paviments a aixecar- i inexistència total en el cas d’urbanització nova. 
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Índex 
Les seccions es presenten codificades segons la taula definida a l’apartat Les 
variables del catàleg, al Bloc de definició d’objectius. L’ordre de presentació és: 

 

1. PNM-39: Principal, nova construcció. nivell mínim 

2. PNE-37: Principal, nova urbanització, nivell estàndard 

3. PNS-38: Principal, nova urbanització, nivell superior 

4. PRM-39: Principal, reurbanització. nivell mínim 

5. PRE-32: Principal, reurbanització, nivell estàndard 

6. PRS-37: Principal, reurbanització, nivell superior 

7. DNM-89: Distribució, nova construcció. nivell mínim 

8. DNE-35: Distribució, nova urbanització, nivell estàndard 

9. DNS-35: Distribució, nova urbanització, nivell superior 

10. DRM-80: Distribució, reurbanització. nivell mínim 

11. DRE-31: Distribució, reurbanització, nivell estàndard 

12. DRS-35: Distribució, reurbanització, nivell superior 

13. INM-70: Interior, nova construcció. nivell mínim 

14. INE-25: Interior, nova urbanització, nivell estàndard 

15. INS-25: Interior, nova urbanització, nivell superior 

16. IRM-80: Interior, reurbanització. nivell mínim 

17. IRE-22: Interior, reurbanització, nivell estàndard 

18. IRS-67: Interior, reurbanització, nivell superior 

 
Els quadres de valoració que acompanyen a cadascuna de les seccions 
proposades especifica el tipus de solucions i alternatives aplicades per a 
paviments i xarxes. 
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Terra 5,30 80,48 18,04 

Encintat m Segregat 0,00 182,50 0,00 

Sanej. m X. Residuals, sc, plast, cuneta sr. 33,39 397,45 41,25 

Enllum. m Unilateral, 15-25 lux 71,11 50,89 85,52 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 

X. Aigua m Ramificada, PEAD 32,35 57,47 13,13 

X. Telec. m Aèria, Telefonia, fusta 14,37 0,00 9,51 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m - 0,00 0,00 0,00 

Arbrat m Vorada nat esbr pcial, sense reg 4,94 25,90 0,59 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5 m   
Av= 2/0,5 m Rec. RSU U. Separat., en superfície 1.200,00 28.825,88 565,85 
         

 TOTAL m   452,70 1253,96 462,14 

 VALORACIÓ /5   4,2 2,4 3,4 
 

C OS T OS  A S S OC I A T S

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Terratzo 29,69 42,07 14,29 

Encintat m Segregat, peces form,, rigola 31,35 91,25 13,91 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Bilateral, 6-15 lux, 6m 139,98 133,93 111,78 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 0,85 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 2x2,75 m   
Av= 2 m Rec. RSU U. Separat., en superfície 1.200,00 28.825,88 565,85 

             

 TOTAL m   741,61 1189,60 632,25 

 VALORACIÓ /5   2,6 2,6 2,1 
 

C OS T OS  A S S OC I A T S

0
1

2
3

4

5
INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Sauló 10,19 84,90 8,72 

Encintat m Segregat, peces naturals, rigola 40,02 91,25 5,55 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Portell, 15-25 lux, 8m 76,66 56,25 94,53 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m Soterrada 72,86 0,00 12,16 

Senyal. m Passos vianants, carrils i vertical 4,93 9,11 1,27 

Arbrat m Arbrat+gespa, parterre, reg aspersors 54,04 52,66 8,96 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5,5 m   
Av= 1,5 m Rec. RSU U. Separat., soterrats 24.000,00 48.043,13 1.677,23 

             

 TOTAL m   783,84 1214,06 604,54 

 VALORACIÓ /5   2,4 2,5 2,3 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4

5
INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Terra 5,30 80,48 18,04 

Encintat m Segergat, metàl., rigola 40,39 91,25 3,11 

Sanej. m X. Unitària, F.M. 98,92 261,75 52,69 

Enllum. m Unilateral, 15-25 lux 71,11 50,89 85,52 

X. BT m Aèria, fusta 36,53 12,49 14,49 

X. MT m Aèria, formigó 74,49 10,11 22,07 

X. Aigua m Ramificada, Fosa D. 48,55 45,97 25,91 

X. Telec. m Aèria, Telefonia, fusta 14,37 0,00 9,51 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m - 0,00 0,00 0,00 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5 m   
Av= 1,25 m Rec. RSU U. Separat., en superfície 1.200,00 28.825,88 565,85 

             

 TOTAL m   637,62 991,47 536,66 

 VALORACIÓ /5   3,2 3,4 2,8 
 

C OS T O S  A S S O C I A T S

0
1
2

3

4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL

 



 
BLOC VI: Catàleg de seccions tipus 

95 

 

 

 
 
 
 

  
 

  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Aglom. asfàltic 10,09 20,18 16,03 

Encintat m Segregat, peces pedra 31,18 182,50 3,16 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Portell, 15-25 lux, 8m 76,66 56,25 94,53 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 

X. Aigua m Ramificada, PEAD 32,35 57,47 13,13 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 0,85 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 6 m   
Av= 1 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 
             

 TOTAL m   705,39 1285,24 710,08 

 VALORACIÓ /5   2,8 2,2 1,6 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Terratzo 29,69 42,07 14,29 

Encintat m Segregat, peces formigó 31,18 182,50 3,16 

Sanej. m X. Pluvials s.v., X. Residuals, plastics 86,81 378,45 119,59 

Enllum. m Portell, 15-25 lux, 8m 76,66 56,25 94,53 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m Soterrada 77,22 26,94 45,26 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m Soterrada 72,86 0,00 12,16 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 0,85 

Arbrat m Arbustives, parterres, reg aspersors 24,50 44,54 2,43 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5,5 m   
Av= 1,25 m Rec. RSU U. Separat., soterrats 24.000,00 48.043,13 1.677,23 

             

 TOTAL m   875,93 1357,24 715,18 

 VALORACIÓ /5   1,9 2,0 1,6 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Sauló 10,19 84,90 8,76 

Pav. vor. m2 Terra 5,30 80,48 18,04 

Encintat m Segregat, metàl·lic 40,39 91,25 3,11 

Sanej. m Unitària, sc, FM 98,92 261,75 52,69 

Enllum. m Unilateral, 6-15 lux, 6m 62,25 34,65 48,59 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Ramificada, PEAD 32,35 57,47 13,13 

X. Telec. m Aèria, Telefonia, fusta 14,37 0,00 9,51 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m - 0,00 0,00 0,00 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5 m   
Av= 1,25 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   454,55 1259,61 282,04 

 VALORACIÓ /5   4,2 2,3 4,6 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Panot 26,34 37,33 11,06 

Encintat m Segregat, rigola 8,84 127,75 2,40 

Sanej. m 
X. Pluvials, X. Residuals, s.c., 
plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Unilateral, 6-15 lux, 6m 62,25 34,65 48,59 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m Passos vianants, línies i vertical 4,93 9,11 1,27 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m Bancs de fusta, papereres 6,63 3,07 1,09 
Ac= 4,5 m   
Av= 2/1 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   547,69 1122,30 475,05 

 VALORACIÓ /5   3,7 2,9 3,3 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Panot/Sauló 18,27 61,12 9,91 

Encintat m Segregat, peces naturals, rigola 40,02 91,25 5,55 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Portell, 15-25 lux, 8m 76,66 56,25 94,53 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m Soterrada 72,86 0,00 12,16 

Senyal. m Passos vianants, carrils i vertical 4,93 9,11 1,27 

Arbrat m Tapissat gespa, reg aspersors 26,03 15,24 5,06 

Mob. urbà m Bancs de fusta, papereres 6,63 3,07 1,09 
Ac= 5 m   
Av= 2/1,5 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   718,67 1208,88 561,88 

 VALORACIÓ /5   2,8 2,5 2,6 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Sauló 10,19 84,90 8,76 

Pav. vor. m2 - 0,00 0,00 0,00 

Encintat m Uniforme 0,00 127,75 2,40 

Sanej. m Residuals s.v. F.M.+cuneta rev. 65,91 329,02 35,59 

Enllum. m Unilateral, 6-15 lux, 6m 62,25 34,65 48,59 

X. BT m Aèria, fusta 36,53 12,49 14,49 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Ramificada, Fosa D. 48,55 45,97 25,91 

X. Telec. m Aèria, Telefonia, fusta 14,37 0,00 9,51 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m - 0,00 0,00 0,00 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 6,5 m   
Av= 0 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   363,49 1114,22 236,39 

 VALORACIÓ /5   4,6 2,9 4,8 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Formigó en massa 18,33 54,99 5,56 

Encintat m Segregat, peces pedra 31,18 182,50 3,16 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Unilateral, 6-15 lux, 6m 62,25 34,65 48,59 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 0,85 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5 m   
Av= 1,25 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 
             

 TOTAL m   637,09 1272,62 557,92 

 VALORACIÓ /5   3,2 2,3 2,7 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 20,83 41,66 31,73 

Pav. vor. m2 Panot 26,34 37,33 11,06 

Encintat m Segregat, rigola 8,84 127,75 2,40 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Unilateral, 5-10 lux, 6m 52,20 22,98 29,28 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 0,85 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5 m      
Av= 1,25 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 
             

 TOTAL m   621,24 1235,05 560,12 

 VALORACIÓ /5   3,3 2,4 2,7 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Terra 5,30 80,48 18,04 

Pav. vor. m2 - 0,00 0,00 0,00 

Encintat m Uniforme 0,00 127,75 2,40 

Sanej. m Residuals s.v. F.M. 52,25 167,52 25,03 

Enllum. m Unilateral, 5-10 lux, 6m 52,20 22,98 29,28 

X. BT m Aèria, fusta 36,53 12,49 14,49 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Ramificada, Fosa D. 48,55 45,97 25,91 

X. Telec. m Aèria, Telefonia, fusta 14,37 0,00 9,51 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m - 0,00 0,00 0,00 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 7 m   Av= 
0 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   277,56 952,56 247,39 

 VALORACIÓ /5   4,8 3,5 4,7 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 18,70 40,32 39,53 

Pav. vor. m2 Panot 26,34 37,33 11,06 

Encintat m Segregat, rigola 8,84 127,75 2,40 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Unilateral, 5-10 lux, 6m 52,20 22,98 29,28 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 0,85 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5 m      
Av= 1,25 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   525,60 1228,35 505,97 

 VALORACIÓ /5   3,8 2,5 3,1 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 18,70 40,32 39,53 

Pav. vor. m2 Panot 26,34 37,33 11,06 

Encintat m Segergat, peces form./rigola 31,35 91,25 13,91 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plastics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Unilateral, 5-10 lux 52,20 22,98 29,28 

X. BT m Soterrada 50,84 23,32 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m Soterrada 72,86 0,00 12,16 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 4,25 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 2,5 m   
Av= 3/0,75 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 
             

 TOTAL m   516,60 831,31 431,07 

 VALORACIÓ /5   3,9 4,0 3,6 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Sauló 10,19 84,90 8,76 

Pav. vor. m2 - 0,00 0,00 0,00 

Encintat m Uniforme 0,00 127,75 2,40 

Sanej. m Residuals s.v. F.M. 52,25 167,52 25,03 

Enllum. m Unilateral, 5-10 lux, 6m 52,20 22,98 29,28 

X. BT m Aèria, fusta 36,53 12,49 14,49 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Ramificada, Fosa D. 48,55 45,97 25,91 

X. Telec. m Aèria, Telefonia, fusta 14,37 0,00 9,51 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m - 0,00 0,00 0,00 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 7 m   Av= 
0 m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 
             

 TOTAL m   347,43 983,50 213,09 

 VALORACIÓ /5   4,6 3,4 4,8 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Aglom. asfàltic 18,70 40,32 39,53 

Pav. vor. m2 Aglom. asfàltic 10,09 20,18 16,03 

Encintat m Segregat, peces form, rebass. 31,18 182,50 3,16 

Sanej. m X. Pluvials s.v., X. Residuals, plastics 86,81 378,45 119,59 

Enllum. m Unilateral, 5-10 lux, 6m 52,20 22,98 29,28 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m - 0,00 0,00 0,00 

Senyal. m Passos vianants i vertical 4,08 6,68 0,85 

Arbrat m - 0,00 0,00 0,00 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 4 m   Av= 
1,5m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   546,51 1130,40 583,70 

 VALORACIÓ /5   3,7 2,8 2,5 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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  Xarxa U. Tipologia C. Impl. C. Mant. C. Amb. 

Principal Pav. Calç. m2 Peces formigó 34,72 47,22 27,14 

Pav. vor. m2 Terratzo 29,69 42,07 14,29 

Encintat m Segregat, rigola 31,35 91,25 13,91 

Sanej. m X. Pluvials, X. Residuals, s.c., plàstics 99,99 385,04 125,00 

Enllum. m Unilateral, 6-15 lux, 6m 62,25 34,65 48,59 

X. BT m Soterrada 50,84 48,77 31,50 

X. MT m - 0,00 0,00 0,00 

X. Aigua m Mallada, PEAD 48,46 37,93 27,01 

X. Telec. m Soterrada, telefonia 33,31 0,00 28,31 

X. Gas m Soterrada 72,86 0,00 12,16 

Senyal. m Passos vianants, carrils i vertical 4,93 9,11 1,27 

Arbrat m Arbrat, escossells, reg degoteig 21,52 37,42 4,85 

Mob. urbà m - 0,00 0,00 0,00 
Ac= 5 m      Av= 1 
m Rec. RSU U. - 0,00 0,00 0,00 

             

 TOTAL m   888,52 1195,68 598,34 

 VALORACIÓ /5   1,8 2,6 2,4 
 
 
 

COSTOS ASSOCIATS

0
1
2
3
4
5

INVERSIÓ

MANTENIMENTAMBIENTAL
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BLOC VII: CONCLUSIONS  
 
 
No era objecte d’aquest treball l’obtenció de conclusions formals, sinó la 
posada en joc d’un conjunt d’elements sovint menystinguts per tal que siguin 
considerats en els processos d’urbanització en baixa densitat. De fet, partint de 
la idea de proposar solucions d’urbanització per a creixements residencials 
dispersos, i de la constatació que el problema s’havia d’encarar de forma 
complerta amb consideracions ambientals i de manteniment, n’ha sorgit una 
eina d’ús més potent i amb una vigència extensible: la metodologia de valoració 
de costos. Així doncs, si bé la pròpia metodologia definida és el veritable 
resultat final, de les diferents fases del procés d’elaboració se’n deriven 
conclusions que es recullen en aquest apartat final. 
 
 
En primera instància, la recerca d’informació per definir l’estat de la qüestió de 
les urbanitzacions disperses i les solucions actualment aplicades ha permès 
identificar una sèrie de tendències a corregir o a potenciar. Així, per exemple, hi 
ha un llarg camí a recórrer en la recerca de paviments sostenibles, on una 
major incorporació de bases reciclades o d’acabats amb pedra natural pot 
representar una solució, sempre supeditada a la disponibilitat de 
subministradors propers. En les xarxes de clavegueram, solucions d’evident 
eficiència en entorns urbans com la separació en dues (o fins i tot tres) xarxes 
segregades, poden ser contraproduents en entorns de molt baixa densitat. De 
forma similar el subministrament de certs serveis, com el gas natural, es pot 
revelar inviable si no conflueixen condicionants tècnics favorables i una densitat 
suficient d’usuaris. 
 
En resum, la presència de factor físics, d’ubicació i, en definitiva, les 
característiques pròpies de cada urbanització, treuen sentit a la definició de 
solucions ideals generalitzables. Al contrari, s’han de dissenyar mètodes 
d’anàlisi i línies d’actuació flexibles, que permetin incorporar les particularitats 
de cada cas. 
 
 
En una segona fase, i seguint la línia de disseny indicada, s’ha definit la 
metodologia de valoració de propostes des del punt de vista de costos 
materials, de manteniment i ambientals. La principal dificultat ha estat marcada 
per la manca de precedents i la poca predicació de l’anàlisi transversal en els 
instruments de planejament. En un sector on cada vegada es preveu una major 
rellevància del terme sostenibilitat, encara és pràcticament impossible trobar 
indicadors sintètics que permetin una primera aproximació a la problemàtica 
dels impactes ambientals. De la mateixa manera, tot just ara es comença a 
prendre consciència que el balanç entre costos de manteniment i inversió inicial 
ha de ser considerat de forma més explícita. 
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El protocol de valoració definit, per tant, ha patit successius processos de 
simplificació i selecció dels paràmetres més determinants –en base als valors 
obtinguts-, per tal d’obtenir-ne una eina aplicable. Dos voluntats principals han 
regit aquest procés: per una banda, els valors definits havien de ser 
completament actualitzables, objectiu que s’ha assolit fonamentant el sistema 
en bancs de dades oficials; per l’altra, el protocol havia de ser fàcilment 
implementable informàticament en un futur, labor feta possible gràcies als 
esforços de sistematització i que farà possible una comparació més directa de 
les alternatives aplicables a cada urbanització concreta.  
 
 
Serveixi finalment el catàleg de seccions com a mostra de com l’anàlisi de 
costos es pot integrar, de forma plàstica, per consolidar-se com a eina de 
decisió en els plans de millora d’urbanitzacions disperses. Malgrat la proposta 
de seccions aplicables a dia d’avui, la vocació de modernitat d’aquest catàleg 
és donar cabuda a qualsevol nova proposta que es consideri oportuna, 
sotmetent-la a valoració per verificar les millores aportades.  
 
Lluny de limitar els projectes valorables a una combinació de les alternatives 
tabulades, el sistema dissenyat queda obert a la incorporació de solucions 
futures, amb materials punters per a paviments o conduccions, o amb noves 
formes de gestió dels serveis. El protocol de valoració dels costos, així com la 
selecció de condicionants tècnics, han estat sistematitzats per tal que qualsevol 
proposta alternativa s’hi pugui sotmetre amb facilitat. La intenció és que els 
límits vinguin donats pel marc normatiu de cada moment, i no per les 
limitacions del sistema de valoració. 
 
 
En definitiva, si una cosa és clara és que la consideració complerta de costos 
prendrà rellevància amb el temps, en constatar-se la necessitat de preveure 
costos futurs i d’incorporar solucions sostenibles. Per tal de subsanar dèficits 
del passat, així com per evitar-ne de futurs, els òrgans de gestió hauran de 
dotar-se d’eines d’optimització de costos com l’aquí aventurada, i n’hauran de 
fer ús des de les primeres fases de planejament d’urbanització. 
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ANNEX I: NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 

 

Tal com s’apunta al BLOC I, la llista de normativa que regula les condicions 
d’urbanització pot ser infinita. A més de les referències bàsiques que han servit 
de base per a delimitar les alternatives (tabulades a la pàgina 11, a l’apartat de 
Normativa Aplicable), el present treball proposa el llistat complementari, extret 
de diversos plecs de condicions tècniques d’organismes públics i publicacions 
com les esmentades a l’apartat corresponent: 

• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 
de juny de 2000 (LCAP) i tota la legislació complementària. 

• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre 
no s’oposi al que estableix la LCAP. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que 
no s’oposi al que estableix la LCAP. 

• RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot 
allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, 
urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

• NTE, Normes Tecnològiques de l’edificació. 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials 
de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als 
documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes 
UNE vigents. 

• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís 
Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, 
sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual 
es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

• Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 
02). 

• Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, 
de 19 de novembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 
149, de 23 de juny de 1986. 

• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE 
núm 120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, 
del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 
1988). 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 

• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 
d’abril, sobre residus industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984. 

• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de 
Catalunya. 

• Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual 
s’aprova el catàleg de residus. 

• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als 
abocadors controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener 
de 1985. 

• Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 
833 de 29 d’abril de 1987. 

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

• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de 
textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i 
eliminació dels olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es 
modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de 
març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern. 

• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als 
residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de 
transposar-se al dret intern). 

• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes”. 
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• Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 

• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i 
ponts del MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors 
modificacions. 

• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de 
carreteres de 12 de febrer de 1998. 

• OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de 
Carreteres y Puentes relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març) 

• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, 
aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de 
desembre). 

• OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 

• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” 
aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989. 

• OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de 
formigó. 

• OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 

• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento, en aquells punts no especificats al present 
Plec o a les Instruccions Oficials. 

• Instrucción para la recepción de cementos RC-03 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les 
obres de construcció (RY - 85). 

• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades 
de formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

• Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 

• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo 
Torroja, juny de 1980) 
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• Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de 
poblacions de la vigent instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 
NÚM. 228 de 23/091986). 

• Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament 
d’aigua (Ordre de 28 de juliol de 1974). 

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, 
aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, 
aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

• Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l‘agua per al consum humà 

• Norma NBI-CPI/96 

• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra 
Incendis complementaris de la NBI-CPI/91” 

• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les 
companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, 
telèfon i gas). 

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 
de novembre. 

• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i 
instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 
842/2002 de 2 d’agost. 

• Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, 
publicades al DOGC. 

• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi ambient. 

• Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi 

• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 
12. 

• Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 
2642/1985 de 18 de desembre. 
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• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament 
d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954). 

• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

• Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 

• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

• Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 

• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, 
aprovat per l’Ordre del Ministeri d’indústria de 18 de novembre de 1974. 

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 
1960, OMV de 4 de juny de 1973. 

• Codi de circulació vigent. 

• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i 
per a les barreres de seguretat. 

• OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, abalisament i defensa 
de les carreters en referència als materials 

• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de 
Seguridad Minera”. 

• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 
(BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias 
del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 

• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) 
“Reglamento de explosivos”. 

• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 

• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el 
compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del 
Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 
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ANNEX II: TAULES DE VALORACIÓ 

 

Els valors presentats al BLOC IV són només els resultats finals d’un procés de 
valoració complert, amb la consideració dels costos associats a cadascun dels 
elements propis de cada xarxa. En aquest annex s’adjunten les taules auxiliars, 
amb les partides considerades i els valors associats quant a costos d’inversió i 
ambiental. 
 
         
PAVIMENTACIÓ 
         
Pavimentació de la calçada      
         
m2  1. Paviment formigo sobre E2, freqüència alta de trànsit      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
0,20 F9G1D2G2  m3  Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa 

de resistència a flexotracció i consistència 
plàstica, escampat amb transport interior 
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat 
reglejat  

84,23 

1689,24 153,18 55,19 14,42 

    21,13 365,82 32,57 20,05 5,24 

         

m2  2. Paviment formigo sobre E2, freqüència baixa de trànsit      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
0,18 F9G1D2G2  m3  Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa 

de resistència a flexotracció i consistència 
plàstica, escampat amb transport interior 
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat 
reglejat  

84,23 

1689,24 153,18 55,19 14,42 

    19,44 332,04 29,50 18,94 4,95 

         

m2  3. Paviment asfàltic sobre E2, freqüència alta de trànsit      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
0,18 F935191J m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i 

piconatge del material al 98 % del PM 
38,09 

402,18 33,59 89,65 23,42 
0,18 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 

calent de composició densa D-20 amb granulat 
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall 

49,67 

2036,00 291,74 26,29 6,87 
1,00 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa 

catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 
0,55 

44,10 6,48 0,80 0,21 

    20,83 519,09 68,14 30,78 8,04 
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m2  4. Paviment asfàltic sobre E2 , freqüència baixa de trànsit                                                                               

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM 

29,18 

186,50 12,88 66,64 17,41 
0,14 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 

calent de composició densa D-20 amb granulat 
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall 

49,67 

2036,00 291,74 26,29 6,87 
0,14 F9H19212 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 

calent de composició semidensa S-25 amb 
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, 
estesa i compactada al 96 % de l'assaig 
marshall 

47,11 

1860,00 265,85 26,29 6,87 
1,00 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa 

catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 
0,55 

44,10 6,48 0,80 0,21 
1,00 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa 

aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 
0,41 

44,10 6,48 0,80 0,21 

    18,70 653,82 91,84 18,85 4,93 

         

m2  5. Paviment de llambordins de formigo sobre base E2, freqüència alta de trànsit    

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,20 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
0,20 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge 

del material al 98% del PM 
29,18 

186,50 12,88 66,64 17,41 
1,00 F9F2K121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma 

irregular amb cares corbes, de gruix 10 cm, 
preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de 
gruix, rebliment de junts amb sorra fina i 
compactació del paviment acabat 

26,10 

570,64 54,41 2,43 0,64 

    37,65 645,24 59,56 27,77 7,26 

         

m2  6. Paviment de llambordins de formigó sobre E2, freqüència baixa de trànsit     

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
0,20 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge 

del material al 98% del PM 
29,18 

186,50 12,88 66,64 17,41 
1,00 F9F2J121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma 

irregular amb cares corbes, de gruix 8 cm, preu 
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, 
rebliment de junts amb sorra fina i compactació 
del paviment acabat 

24,61 

453,34 43,19 2,43 0,64 

    34,722 518,615 47,698 24,7685 6,4755 

         

m2  7. Paviment de terra compactada      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,30 F9A1401F m3 Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

17,68 

302,18 16,11 69,93 18,27 

    5,30 18,04 18,04 18,04 18,04 
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Pavimentació de la vorera      
         
 1. Formigó       

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
0,16 F9G12432 m3 Paviment de formigó sense additius HM-

30/B/20/I+E de consistència tova, grandària 
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de 
camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat 

87,81 

453,34 43,19 2,43 0,64 

    18,33 100,51 8,84 9,40 2,46 

         

 2. Aglom. Asfàltic      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM 

29,18 

186,50 12,88 66,64 17,41 
0,12 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 

calent de composició densa D-20 amb granulat 
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall 

49,67 

2036,00 291,74 26,29 6,87 

    10,09 262,12 35,48 13,02 3,40 

         

 3. Llambordi formigo      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
1,00 F9F2J121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma 

irregular amb cares corbes, de gruix 8 cm, preu 
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, 
rebliment de junts amb sorra fina i compactació 
del paviment acabat 

24,61 

453,34 43,19 2,43 0,64 

    28,89 481,32 45,12 11,44 2,99 

         

 4. Llambordi natural      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
1,00 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 

cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb 
rebliment de junts amb sorra fina i compactació 
del paviment acabat 

38,05 

47,27 5,20 2,43 0,64 

    42,33 75,25 7,13 11,44 2,99 
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 5. Panot        

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
1,00 F9E11104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 

20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, 
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment 
pòrtland 

22,06 

169,24 19,96 0,35 0,05 

    26,34 197,22 21,89 9,36 2,40 

         

         

 6. Tapissat pedra nat.      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
1,00 F9B4UA50 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, 

de 50 mm de gruix, col.locada amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 

113,27 

2,82 0,52 31,82 4,64 

    117,55 30,80 2,45 40,83 6,99 

         

 7. Terratzo       

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % del PM 

28,54 

186,50 12,88 60,07 15,69 
1,00 F9C21324 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 

30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta 
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l, per a ús exterior 

25,41 

241,20 25,39 0,22 0,03 

    29,69 269,18 27,32 9,23 2,39 

         

 8. Tractament superficial      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,20 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM 

30,76 

184,02 12,88 69,93 18,27 
1,00 F9K11B80 m2 Tractament superficial per mitjà de reg 

monocapa simple amb barreja de granulats de 
materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2 

4,04 

78,30 11,48 16,31 4,26 

    10,19 115,10 14,06 30,30 7,91 



 
ANNEX II: Taules de valoració 

123 

 
         
Encintat      
         
 1. Peces formigó amb rigola      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, 
amb secció normalitzada per a vianants A1 de 
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent 
a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre 
base de formigó HM-20/ 

22,51 

212,59 25,67     
1,00 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de 

morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 
cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

8,84 

38,38 3,67     

    31,35 250,97 29,34   

         

 2. Peces formigó      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, 
amb secció normalitzada per a vianants A1 de 
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent 
a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre 
base de formigó HM-20/ 

22,51 

212,59 25,67     
    22,51 212,59 25,67 

  

         

 3. Peces pedra natural amb rigola      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 F961AP57 m Vorada recta de pedra granítica escairada, 
buixardada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre 
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm 
d'alçària, i rejuntada amb morter 

31,18 

45,12 9,02     
1,00 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de 

morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 
cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

8,84 

38,38 3,67     

    40,02 83,50 12,69   

         

 4. Peces pedra natural      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 F961AP57 m Vorada recta de pedra granítica escairada, 
buixardada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre 
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm 
d'alçària, i rejuntada amb morter 

31,18 

45,12 9,02     
    31,18 45,12 9,02   
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 5. Metàl·lica amb rigola      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de 
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements 
metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa, 
col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I 

31,55 

48,45 8,27     
1,00 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de 

morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 
cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

8,84 

38,38 3,67     

    40,39 86,83 11,94   

         

 6. Metàl·lica       

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de 
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements 
metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa, 
col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I 

31,55 

48,45 8,27     
    31,55 48,45 8,27 

  

         

 7. Rigola        

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 F97422A9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de 
morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 
cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

8,84 

38,38 3,67     
    8,84 38,38 3,67 
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X. RECOL·LECCIÓ AIGÜES 
         
Residuals i pluvials      
         
 1. Exclusivament residuals, sota vorera, formigó en massa      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,04 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,82 

   60,13 15,71 
0,18 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
1,00 FD757315 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, 

rejuntat interiorment amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i 
argollat amb formigó HM-20/P/20/I 

42,00 

276,18 39,17 36,20 9,21 

    52,25 276,18 39,17 108,96 28,22 

         

 2. Exclusivament residuals, sota vorera, plàstics      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,04 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,82 

   60,13 15,71 
0,18 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
0,07 F2285SS0  m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
mixt formigó-ceràmica, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant  

35,45 

    82,77 21,62 
1,00 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de 

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons 
de la rasa 

12,13 

493,74 72,88     

    24,86 493,74 72,88 78,55 20,52 

         

 3. Exclusivament residuals, sota calçada, formigó en massa      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,26 F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb retroexcavadora amb martell trencador 

10,19 

   69,38 18,12 
0,88 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
1,00 FD757315 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, 

rejuntat interiorment amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i 
argollat amb formigó HM-20/P/20/I 

42,00 

276,18 39,17 36,20 9,21 

    65,43 276,18 39,17 174,75 45,39 
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 4. Exclusivament residuals, sota calçada, plàstics      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,26 F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb retroexcavadora amb martell trencador 

10,19 

   69,38 18,12 
0,88 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
0,07 F2285SS0  m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
mixt formigó-ceràmica, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant  

35,45 

    82,77 21,62 
1,00 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de 

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons 
de la rasa 

12,13 

493,74 72,88     

    38,04 493,74 72,88 144,34 37,70 

         

 5. Unitària, sota vorera, formigó en massa      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,50 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,82 

   60,13 15,71 
0,35 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
1,00 FD75B375 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, 

rejuntat interiorment amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i 
argollat amb formigó HM-20/P/20/I 

62,46 

557,97 77,17 44,08 11,15 

    78,43 557,97 77,17 154,73 40,06 

         

 6. Unitària, sota vorera, plàstics      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,50 F2225422 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,82 

   60,13 15,71 
0,35 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
0,09 F2285SS0  m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
mixt formigó-ceràmica, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant  

35,45 

    82,77 21,62 
1,00 FD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de 

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons 
de la rasa 

27,14 

1143,83 168,83     

    46,30 1143,83 168,83 118,09 30,85 
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 7. Unitària, sota calçada, formigó en massa      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,50 F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb retroexcavadora amb martell trencador 

10,19 

   69,38 18,12 
1,75 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
1,00 FD75B375 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, 

rejuntat interiorment amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i 
argollat amb formigó HM-20/P/20/I 

62,46 

557,97 77,17 44,08 11,15 

    98,92 557,97 77,17 250,40 65,04 

         

 8. Unitària, sota calçada, plàstics      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,50 F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb retroexcavadora amb martell trencador 

10,19 

   69,38 18,12 
1,85 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
0,09 F2285SS0  m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
mixt formigó-ceràmica, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant  

35,45 

    82,77 21,62 
1,00 FD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de 

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons 
de la rasa 

27,14 

1143,83 168,83     

    68,00 1143,83 168,83 219,61 57,36 

         

 9. Exclusivament pluvials, superficial, cuneta sense revestir      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,13 F2225A22 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

8,53 

65,68 17,16     
    

1,11 8,54 2,23   

 
        

 10. Exclusivament pluvials, superficial, cuneta revestida de formigó     

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària 
i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim 
de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a compressió, inclòs 
excavació de terreny no classificat, refinat, 
càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants 

13,66 

145,51 24,38 16,02 4,18 
    

13,66 145,51 24,38   
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 11. Exclusivament pluvials, soterrada, formigó en massa      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,50 F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb retroexcavadora amb martell trencador 

10,19 

   69,38 18,12 
1,25 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
1,00 FD75B375 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, 

rejuntat interiorment amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, 
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i 
argollat amb formigó HM-20/P/20/I 

62,46 

557,97 77,17 44,08 11,15 

    92,87 557,97 77,17 221,19 57,41 

         

 12. Exclusivament pluvials, soterrada, plàstics      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,50 F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb retroexcavadora amb martell trencador 

10,19 

   69,38 18,12 
1,35 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 

0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 % PM 

12,10 

   58,43 15,26 
0,09 F2285SS0  m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
mixt formigó-ceràmica, en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant  

35,45 

    82,77 21,62 
1,00 FD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de 

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons 
de la rasa 

27,14 

1143,83 168,83     

    61,95 1143,83 168,83 190,40 49,73 
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ENLLUMENAT VIARI 
         
Llumeneres, columnes, cablejat, quadre de comandament i regulador    
         
 1. 5-10 lux, unilateral, asimètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,10 FHN32231 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 50 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

132,92 

12499,35 1837,45     
0,10 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0008 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

61,31 1343,05 193,22 16,64 4,35 

         
 2. 5-10 lux, unilateral, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,07 FHN32231 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 50 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

132,92 

12499,35 1837,45     
0,07 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0006 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

52,20 915,47 130,38 60,99 15,93 
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 3. 5-10 lux, unilateral, simètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,08 FHN84221 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 50 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,08 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0007 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

57,49 162,38 20,50 13,31 3,48 

         
 4. 5-10 lux, unilateral, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,06 FHN84221 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 50 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,06 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0005 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

50,41 138,32 16,77 51,75 13,52 
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 5. 5-10 lux, portell, asimètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,10 FHN32231   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 50 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

132,92 

12499,35 1837,45     
0,10 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0009 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

63,03 1396,78 200,95 17,30 4,52 

         
 6. 5-10 lux, portell, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,07 FHN32231   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 50 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

132,92 

12499,35 1837,45     
0,07 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0006 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

54,25 970,96 138,28 64,69 16,90 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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 7. 5-10 lux, portell, simètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,10 FHN84221 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 50 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,10 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0009 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

69,24 211,09 26,65 17,30 4,52 

         
 8. 5-10 lux, portell, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,07 FHN84221   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 50 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,07 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0006 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

58,43 172,90 20,97 64,69 16,90 
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 9. 5-10 lux, bilateral, asimètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,20 FHN32231 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 50 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

132,92 

12499,35 1837,45     
0,20 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0017 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

104,29 2686,11 386,45 33,27 8,69 
    

     

 10. 5-10 lux, bilateral, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,13 FHN32231   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 50 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

132,92 

12499,35 1837,45     
0,13 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0011 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

86,08 1830,94 260,76 121,99 31,86 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
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 11. 5-10 lux, bilateral, simètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,16 FHN84221 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 50 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,16 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0013 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

96,66 324,75 41,01 26,62 6,95 
    

     

 12. 5-10 lux, bilateral, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,11 FHN84221   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 50 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,11 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0009 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

82,50 276,63 33,55 103,51 27,04 
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 13. 6-15 lux, unilateral, asimètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,13 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,13 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0010 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

73,22 2246,32 324,95 20,80 5,43 
    

     

 14. 6-15 lux, unilateral, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,08 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,08 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0007 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

62,22 1546,51 222,00 77,63 20,28 
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 15. 6-15 lux, unilateral, asimètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,06 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,06 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0005 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

56,07 1162,16 165,41 57,30 14,97 
    

     

 16. 6-15 lux, unilateral, simètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,10 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,10 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0008 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

67,28 202,97 25,63 16,64 4,35 
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 17. 6-15 lux, unilateral, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,07 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,07 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0006 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

56,14 163,02 19,77 60,99 15,93 
    

     

 18. 6-15 lux, unilateral, simètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,05 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,05 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0004 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

51,29 140,18 16,23 46,21 12,07 
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 19. 6-15 lux, portell, asimètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,13 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,13 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0011 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

77,18 2408,05 348,35 22,29 5,82 
    

     

 20. 6-15 lux, portell, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,09 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,09 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0008 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

65,36 1656,97 237,86 83,17 21,73 
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 21. 6-15 lux, portell, asimètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,07 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,07 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0006 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

58,51 1237,13 176,08 60,99 15,93 
    

     

 22. 6-15 lux, portell, simètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,12 FHN84521 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,12 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0010 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

75,60 237,47 29,99 19,46 5,08 
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 23. 6-15 lux, portell, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,09 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,09 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0008 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

69,89 222,29 26,96 83,17 21,73 
    

     

 24. 6-15 lux, portell, simètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,07 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,07 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0006 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

61,83 185,04 21,42 60,99 15,93 



 
ANNEX II: Taules de valoració 

141 

 
         
 25. 6-15 lux, bilateral, asimètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,25 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,25 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0021 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

128,12 4492,64 649,91 41,59 10,86 
    

     

 26. 6-15 lux, bilateral, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,17 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,17 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0014 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

106,12 3093,01 444,00 155,26 40,55 
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 27. 6-15 lux, bilateral, asimètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,12 FHN32531   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

142,26 

17039,35 2504,83     
0,12 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0010 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

93,82 2324,31 330,82 114,60 29,93 
    

     

 28. 6-15 lux, bilateral, simètrica, 4m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,20 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,20 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

232,78 

931,19 94,79 166,36 43,45 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0017 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

116,24 405,94 51,26 33,27 8,69 
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 29. 6-15 lux, bilateral, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,13 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,13 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0011 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

93,96 326,03 39,54 121,99 31,86 
    

     

 30. 6-15 lux, bilateral, simètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,10 FHN84521   Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport 

192,65 

1098,50 161,50     
0,10 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0008 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

84,25 280,36 32,46 92,42 24,14 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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 31. 15-25 lux, unilateral, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,10 FHN32C31   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

227,91 

35199,35 5174,35     
0,10 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0008 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

79,15 3657,08 531,24 92,42 24,14 
    

     

 32. 15-25 lux, unilateral, asimètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,08 FHN32C31   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

227,91 

35199,35 5174,35     
0,08 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0006 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

71,11 2804,74 405,64 70,24 18,35 
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 33. 15-25 lux, unilateral, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,08 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i allotjament per a equip, acoblada al 
suport 

216,33 

1121,20 164,84     
0,08 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0007 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

67,25 204,40 24,83 75,78 19,79 
    

     

 34. 15-25 lux, unilateral, simètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,06 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i allotjament per a equip, acoblada al 
suport 

216,33 

1121,20 164,84     
0,06 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0005 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

60,67 175,23 20,33 57,30 14,97 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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 35. 15-25 lux, portell, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,11 FHN32C31   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

227,91 

35199,35 5174,35     
0,11 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0009 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

86,45 4095,93 594,99 103,51 27,04 
    

     

 36. 15-25 lux, portell, asimètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,08 FHN32C31   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

227,91 

35199,35 5174,35     
0,08 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41   Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0007 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

76,66 3099,97 448,34 77,63 20,28 
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 37. 15-25 lux, portell, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,11 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i allotjament per a equip, acoblada al 
suport 

216,33 

1121,20 164,84     
0,11 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0009 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

85,15 279,18 33,92 103,51 27,04 
    

     

 38. 15-25 lux, portell, simètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,08 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i allotjament per a equip, acoblada al 
suport 

216,33 

1121,20 164,84     
0,08 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0007 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

75,69 237,41 27,54 77,63 20,28 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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 39. 15-25 lux, bilateral, asimètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,20 FHN32C31   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

227,91 

35199,35 5174,35     
0,20 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0017 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

139,98 7314,16 1062,47 184,83 48,28 
    

     

 40. 15-25 lux, bilateral, asimètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,15 FHN32C31   Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, 
tancada i acoblada al suport 

227,91 

35199,35 5174,35     
0,15 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0013 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

123,89 5609,48 811,29 140,47 36,69 
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 41. 15-25 lux, bilateral, simètrica, 6m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,16 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i allotjament per a equip, acoblada al 
suport 

216,33 

1121,20 164,84     
0,16 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

316,21 

1371,44 138,02 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0014 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

116,18 408,79 49,67 151,56 39,59 
    

     

 42. 15-25 lux, bilateral, simètrica, 8m      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,12 FHN84C31 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de 
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 
alta de 150 W, de preu superior, amb bastidor 
metàl.lic i allotjament per a equip, acoblada al 
suport 

216,33 

1121,20 164,84     
0,12 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 

troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de 
formigó 

402,47 

1705,10 163,06 924,16 241,39 
1,00 GG31B766 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 
mm2, col.locat en tub 

8,96 

103,59 11,32     
1,00 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 

mm2, muntat superficialment 
6,92 

51,29 5,03     
0,26 G2221P41 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

9,39 

    66,61 17,40 
0,0010 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb regulador en capçalera, 
amb 6 sortides, doble nivell i programació per 
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, 
connectat i provat, s´inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge 

7700,00 

472,45 82,03 3,60 0,52 
        

103,01 350,46 40,66 114,60 29,93 
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X. SERVEIS 
         
Abastament d'aigua      
         
 1. Mallada, fosa dúctil      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,40 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,12 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
1,00   m Malla de protecció i senyalització, col·locada 1,52 

        
1,00 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre 

nominal interior, segons la norma ISO 2531, 
unió de campana amb anella elastomèrica per a 
aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

52,25 

751,85 60,86     
0,01 FM211438 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 

70 mm de diàmetre i de 6" de diàmetre de 
connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

1059,30 

3909,43 314,40     

    66,74 771,40 62,43 31,58 8,25 

         

 2. Mallada, PEAD      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,40 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,12 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
1,00   m Malla de protecció i senyalització, col·locada 1,52 

        
1,00 FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 

mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al 
fons de la rasa 

33,97 

394,98 58,30     
0,01 FM211438 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 

70 mm de diàmetre i de 6" de diàmetre de 
connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

1059,30 

3909,43 314,40     

    48,46 414,53 59,87 31,58 8,25 
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 3. Ramificada, fosa dúctil      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,40 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,12 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
1,00   m Malla de protecció i senyalització, col·locada 1,52 

        
1,00 FF32A795 m Tub de fosa dúctil de 60 mm de diàmetre 

nominal interior, segons la norma ISO 2531, 
unió de campana amb anella elastomèrica per a 
aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

34,06 

485,69 39,18     
0,01 FM211438 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 

70 mm de diàmetre i de 6" de diàmetre de 
connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

1059,30 

3909,43 314,40     

    48,55 505,24 40,75 31,58 8,25 

 
 

 
      

 4. Ramificada, PEAD      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,40 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,12 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
1,00   m Malla de protecció i senyalització, col·locada 1,52 

        
1,00 FFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm 

de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al 
fons de la rasa 

17,86 

161,77 23,88     
0,01 FM211438 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 

70 mm de diàmetre i de 6" de diàmetre de 
connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

1059,30 

3909,43 314,40     

    32,35 181,32 25,45 31,58 8,25 
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Abastament de gas      
         
 1. Soterrada       

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,40 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,22 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
1,00   m Malla de protecció i senyalització, col·locada 1,52 

        
1,00 FF21A215 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 

diàmetre nominal 2"1/2, segons la norma DIN 
EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

58,30 

197,42 14,82     
0,01 BNG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall 

de gas natural, del tipus NC (normalment 
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb 
connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 
500 mbar 

314,78 

        

    72,86 197,42 14,82 39,86 10,41 
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X. de baixa tensió      
         
 1. Soterrada       

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,42 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,12 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
1,00 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 

capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte 
de 40 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització  

4,67 

313,37 46,25     
1,00   m Subministrament i col.locació de placa de 

polietilè amb l'anagrama de la companyia per a 
senyalització per a circuit de mt/bt 

2,34 

        
4,00 FG327906 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, 

unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub 
9,00 

50,72 5,09     

    50,84 516,25 66,61 32,66 8,53 

         

 2. Aèria, pals formigó      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,04 FGF24F41 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 4 kN 
d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb 
dau de formigó 

544,18 

7672,90 770,30 1875,56 488,65 
3,00 FG327906 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, 

unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub 
9,00 

50,72 5,09     

    48,77 459,08 46,08 75,02 19,55 

         

 3. Aèria, pals fusta      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,04 FGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç 
a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col.locat 
encastat a terra 

238,18 

363,29 10,49 1929,27 503,93 
3,00 FG327906 m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, 

unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub 
9,00 

50,72 5,09     

    36,53 166,69 15,69 77,17 20,16 
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X. de mitja tensió      
         
 1. Soterrada       

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,75 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,12 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
2,00 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 

capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte 
de 40 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització soterrada 

4,67 

313,37 46,25     
1,00   m Subministrament i col.locació de placa de 

polietilè amb l'anagrama de la companyia per a 
senyalització per a circuit de mt/bt 

2,34 

        
1,00 FGK2N6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de 

composició 3x1x240 mm2, constituïda per 
cables unipolars de designació UNE HEPRZ1 
18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de 
secció, amb conductor d'alumini, aïllament 
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils 
de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior 
de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada 

46,06 

        
0,001 BGG11AB0 u Transformador trifàsic reductor de tensió 

(MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i 
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 
21320, de 800 kVA de potència, tensió 
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de 
sortida de 400 V entre fases en buit o de 
230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 
Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al 
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció 
pròpia del transformador amb termòmetre, per 
instal.lació interior o exterior, cisterna d'aletes, 
refrigeració natural (ONAN), commutador de 
regulació maniobrable sense tensió, passatapes 
MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 
2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa 
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de 
característiques i placa de seguretat e 
instruccions de servei 

9076,21 

        

    77,22 626,74 92,50 50,52 13,20 
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 2. Aèria, pals formigó      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,02 FGF2AG51 u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 6,3 
kN d'esforç en punta, per a 5 cables i muntat 
amb dau de formigó 

967,85 

19265,63 1841,06 1919,50 499,31 
1,00 FGK2N6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de 

composició 3x1x240 mm2, constituïda per 
cables unipolars de designació UNE HEPRZ1 
18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de 
secció, amb conductor d'alumini, aïllament 
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils 
de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior 
de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada 

46,06 

        
0,001 BGG11AB0 u Transformador trifàsic reductor de tensió 

(MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i 
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 
21320, de 800 kVA de potència, tensió 
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de 
sortida de 400 V entre fases en buit o de 
230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 
Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al 
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció 
pròpia del transformador amb termòmetre, ... 

9076,21 

        

    74,49 385,31 36,82 38,39 9,99 

         

 3. Aèria, pals metàl·lics      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,02 FGF152D1 u Columna d'acer de 10 m d'alçària, de 5,6 kN 
d'esforç en punta, de forma tubular, per a 4 
cables i muntat amb dau de formigó 

914,96 

16324,34 1395,07 16324,34 1395,07 
1,00 FGK2N6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de 

composició 3x1x240 mm2, constituïda per 
cables unipolars de designació UNE HEPRZ1 
18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 240 mm2 de 
secció, amb conductor d'alumini, aïllament 
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils 
de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior 
de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada 

46,06 

        
0,001 BGG11AB0 u Transformador trifàsic reductor de tensió 

(MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i 
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 
21320, de 800 kVA de potència, tensió 
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de 
sortida de 400 V entre fases en buit o de 
230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 
Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al 
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció 
pròpia del transformador amb termòmetre... 

9076,21 

        

    73,44 326,49 27,90 326,49 27,90 
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X. de telecomunicacions      
         
 1. Soterrada, sense banda ample      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,64 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,22 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
0,15 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I 

59,96 

1076,56 183,71     
2,00 BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 12 J, 
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de 
gruix 

3,01 

115,67 17,07     
0,01 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat 

vibrat, tipus HF-II per a instal.lacions de 
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, 
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I 
de 15 cm de gruix 

519,37 

180,86 30,86     

    33,309 390,32636 61,27026 52,8462 13,806 
         

 2. Soterrada, amb banda ample      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,12 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb 
mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

7,81 

   54,12 14,14 
0,22 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 

0,6 m, amb sorra procedent de material reciclat 
de formigó de residus de la construcció, en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 

37,92 

   82,77 21,62 
0,21 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I 

59,96 

1076,56 183,71     
4,00 BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 12 J, 
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de 
gruix 

3,01 

115,67 17,07     
0,02 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat 

vibrat, tipus HF-II per a instal.lacions de 
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, 
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I 
de 15 cm de gruix 

519,37 

180,86 30,86     

    52,229 694,52792 107,84372 78,8238 20,5932 
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 3. Aèria, pals formigó      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,05 FGF24F91 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 4 kN 
d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat 
amb dau de formigó 

565,99 

7672,90 770,30 2017,70 525,78 

    28,3 383,645 38,515 100,885 26,289 

 
    

    

 4. Aèria, pals fusta      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,05 FGF34C92 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç 
a 25 cm de la punta, per a cable trenat i 
col.locat encastat a terra 

287,44 

470,39 13,55 2108,27 550,68 

    14,37 € 23,5195 0,6775 105,4135 27,534 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
 

158 

 
         
ALTRES SERVEIS 
         
Senyalització      
         
 1. Separació carrils, passos vianants, senyalització vertical      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 
10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de 
vidre, amb màquina autopropulsada 

0,85 

4,91 0,69 1,58 0,41 
0,03 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 

d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, 
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 

92,90 

210,54 16,94     
0,03 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 

50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat 
19,44 

151,74 13,57 0,29 0,04 
0,15 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, 

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 

8,48 

48,98 6,88     

    4,93 21,31 2,48 1,59 0,41 

         

 2. Passos vianants, senyalització vertical      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,03 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, 
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 

92,90 

210,54 16,94     
0,03 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 

50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat 
19,44 

151,74 13,57 0,29 0,04 
0,15 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, 

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 

8,48 

48,98 6,88     

    4,08 16,40 1,79 0,01 0,00 

         

 3. Separació de carrils i passos de vianants      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

1,00 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 
10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de 
vidre, amb màquina autopropulsada 

0,85 

4,91 0,69 1,58 0,41 
0,15 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, 

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 

8,48 

48,98 6,88     

    2,12 12,26 1,72 1,58 0,41 
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Jardineria      
         
 1. Arbrat escossells, sense reg      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,05 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 
a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un 
pendent inferior al 25 % 

19,27 

    243,45 63,59 
0,05 FR45VJQ0 u Subministrament alzina (Quercus ilex) de 20 a 

25 cm de circumferència, amb pa de terra 
protegit amb malla metàl.lica i guix 

147,06 

84,45 2,63     
0,05 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 

1x1x1 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les 
terres sobrants mecànica sobre camió, en un 
pendent inferior al 25 % 

11,14 

    76,08 19,87 
0,05 F9917515 u Escossell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 

4 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, 
amb un cantell rom, rejuntades amb morter de 
ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 
165 l i col.locat sobre base de formigó HM-
20/P/10/I 

42,29 

419,69 49,25 0,02 0,00 
        

10,99 25,21 2,59 15,98 4,17 

         

 2. Arbrat escossells, amb reg      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,05 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 
a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un 
pendent inferior al 25 % 

19,27 

    243,45 63,59 
0,05 FR45VJQ0 u Subministrament alzina (Quercus ilex) de 20 a 

25 cm de circumferència, amb pa de terra 
protegit amb malla metàl.lica i guix 

147,06 

84,45 2,63     
0,05 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 

1x1x1 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les 
terres sobrants mecànica sobre camió, en un 
pendent inferior al 25 % 

11,14 

    76,08 19,87 
0,05 F9917515 u Escossell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 

4 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, 
amb un cantell rom, rejuntades amb morter de 
ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 
165 l i col.locat sobre base de formigó HM-
20/P/10/I 

42,29 

419,69 49,25 0,02 0,00 
0,05 FJS4A010 u Ruixador emergent per a instal.lacions de reg 

per a un abast de 4,5 m a 2 bar, instal.lat amb 
tobera 

11,34 

        
0,00 FJSAA010 u Programador electrònic per a 2 zones de reg, 

amb doble programa, amb pantalla LCD en 
muntatge superficial, instal.lat 

158,20 

        
1,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
1,00 FFA16545 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

8,23 

25,49 3,76     
        

21,52 50,70 6,35 25,11 6,55 
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 3. Arbrat parterre, sense reg      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,05 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 
a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un 
pendent inferior al 25 % 

19,27 

    243,45 63,59 
0,05 FR45VJQ0 u Subministrament alzina (Quercus ilex) de 20 a 

25 cm de circumferència, amb pa de terra 
protegit amb malla metàl.lica i guix 

147,06 

84,45 2,63     
1,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
0,10 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria 

vegetal adobada, a granel, amb mitjans 
manuals 

88,97 

118,80 6,34     
        

18,55 16,10 0,77 21,30 5,56 
         

 4. Arbrat parterre, amb reg      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,05 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 
a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un 
pendent inferior al 25 % 

19,27 

    243,45 63,59 
0,05 FR45VJQ0 u Subministrament alzina (Quercus ilex) de 20 a 

25 cm de circumferència, amb pa de terra 
protegit amb malla metàl.lica i guix 

147,06 

84,45 2,63     
1,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
0,10 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria 

vegetal adobada, a granel, amb mitjans 
manuals 

88,97 

118,80 6,34     
0,05 FJS4A010   Ruixador emergent per a instal.lacions de reg 

per a un abast de 4,5 m a 2 bar, instal.lat amb 
tobera 

11,34 

        
0,00 FJSAA010   Programador electrònic per a 2 zones de reg, 

amb doble programa, amb pantalla LCD en 
muntatge superficial, instal.lat 

158,20 

        
0,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
1,00 FFA16545 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

8,23 

25,49 3,76     
        

27,75 41,59 4,53 21,30 5,56 
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 5. Arbrat, vorada natural esbrossada parcialment      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,03 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 
a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un 
pendent inferior al 25 % 

19,27 

    243,45 63,59 
0,03 FR45VJQ0 u Subministrament alzina (Quercus ilex) de 20 a 

25 cm de circumferència, amb pa de terra 
protegit amb malla metàl.lica i guix 

147,06 

84,45 2,63     
0,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
2,00 FR115021 m2 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de 

capçal de serra, per a una alçària de brossa de 
40 a 70 cm, i un pendent inferior al 25 % 

0,39 

    0,10 0,01 
        

4,94 2,11 0,07 6,28 1,62 

         

 6. Matoll parterre, sense reg      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,50 FR661211 u Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 

4,44 

        
0,50 FR4CJ310 u Subministrament ginestera (Spartium junceum) 

d'alçària 0,6 a 0,8 m, en contenidor 
2,50 

2,77 0,10     
0,50 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
0,10 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria 

vegetal adobada, a granel, amb mitjans 
manuals 

88,97 

118,80 6,34     
        

13,04 13,27 0,68 4,57 1,19 
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 7. Matoll parterre, amb reg      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,50 FR661211 u Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 

4,44 

        
0,50 FR4CJ310 u Subministrament ginestera (Spartium junceum) 

d'alçària 0,6 a 0,8 m, en contenidor 
2,50 

2,77 0,10     
0,50 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
0,10 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria 

vegetal adobada, a granel, amb mitjans 
manuals 

88,97 

118,80 6,34     
0,25 FJS4A010   Ruixador emergent per a instal.lacions de reg 

per a un abast de 4,5 m a 2 bar, instal.lat amb 
tobera 

11,34 

        
0,00 FJSAA010   Programador electrònic per a 2 zones de reg, 

amb doble programa, amb pantalla LCD en 
muntatge superficial, instal.lat 

158,20 

        
0,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
1,00 FFA16545 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

8,23 

25,49 3,76     
        

24,50 38,76 4,44 4,57 1,19 

         

 8. Matoll, vorada natural esbrossada parcialment      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,25 FR661211 u Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % 

4,44 

        
0,25 FR4CJ310 u Subministrament ginestera (Spartium junceum) 

d'alçària 0,6 a 0,8 m, en contenidor 
2,50 

2,77 0,10     
0,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
2,00 FR115021 m2 Esbrossada del terreny amb esbrossadora de 

capçal de serra, per a una alçària de brossa de 
40 a 70 cm, i un pendent inferior al 25 % 

0,39 

    0,10 0,01 
        

2,52 0,69 0,02 0,19 0,03 
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 9. Tapissat gespa      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

2,00 FR721300 m2 Hidrosembra en dues fases 1,08 
14,06 0,80 9,28 2,42 

0,50 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 
0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
0,10 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria 

vegetal adobada, a granel, amb mitjans 
manuals 

88,97 

118,80 6,34     
0,50 FJS4A010   Ruixador emergent per a instal.lacions de reg 

per a un abast de 4,5 m a 2 bar, instal.lat amb 
tobera 

11,34 

        
0,00 FJSAA010   Programador electrònic per a 2 zones de reg, 

amb doble programa, amb pantalla LCD en 
muntatge superficial, instal.lat 

158,20 

        
0,00 FR2GLB91 m Excavació de rasa de plantació de dimensions 

0,6x0,6 m, amb minicarregadora sobre 
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 
a 60 cm d'amplària de treball i escampada de 
les terres sobrants mecànicament al costat de la 
rasa de plantació, en un pendent inferior al 25 
% 

1,34 

    9,13 2,38 
1,00 FFA16545 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa 

8,23 

25,49 3,76     
        

26,02 65,49 5,99 23,13 6,03 
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Mobiliari urbà      
         
 1. Bancs de fusta, papereres      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,01 FQ11AFP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, 
de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 
2,5x5,2 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i 
suports de passamà, ancorat amb daus de 
formigó de 20x20x20 cm 

420,04 

724,00 68,77 0,36 0,05 
0,01 FQ211112 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de 

planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base 
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada 
amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm 

77,53 

985,22 85,08 0,59 0,09 

    6,63 22,79 2,05 0,01 0,00 

         

 2. Bancs de planxa, papereres      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

0,01 FQ123L01 u Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat 
pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub 
rodó, ancorat amb daus de formigó de 
20x20x20 cm 

253,82 

1781,07 145,24 0,36 0,05 
0,01 FQ211112 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de 

planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base 
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada 
amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm 

77,53 

985,22 85,08 0,59 0,09 

    4,42 36,88 3,07 0,01 0,00 
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Recollida de RSU      
         
 1. Separatiu, 4 contenidors en superfície      

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

4,00   u Contenidor per a recollida separada de RSU, de 
càrrega lateral, inclòs transport i col·locació en 
emplaçament definitiu 

300,00 

3143,12 235,84     

    1200,00 12572,48 943,36   

         

 2. Separatiu, 4 contenidors soterrats sense mecanisme elevador     

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

4,00   u Contenidor per a recollida separada, per a 
col·locació soterrada i aixecament amb ploma 
tipus sotkono similar, inclosos transport i col·locació, bústia en 
superfície i revestiment  

4220,00 

8463,12 685,91     
10,00 F2229622 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

més de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

12,24 

    114,43 29,89 

    17000,00 33852,48 2743,64 1144,30 298,90 

         

 3. Separatiu, 4 contenidors soterrats amb mecanisme elevador     

Quant Codi U. Descripcio Preu 

Cost energètic 
constitutius 
materials (MJ) 

Emissions de 
gasos 
constitutius 
materials (kg) 

Cost energètic 
maquinària 
posta en obra 
(MJ) 

Emissions de 
gasos maquinària 
posta en obra (kg) 

4,00   u Contenidor per a recollida separada, per a 
col·locació soterrada tipus equinord o similar, inclosos 
transport i col·locació, bústia en superfície, revestiment i 
mecanisme d'elevació 

5960,00 

8463,12 685,91     
12,00 F2229622 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

més de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, 
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del 
material excavat 

12,24 

    114,43 29,89 

    ##### 33852,48 2743,64 1373,16 358,68 
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ANNEX III: TAULES DE DADES DE L’EXEMPLE 
 
En aquest últim annex s’adjunten els formularis omplerts a peu de carrer a la 
urbanització Masia del Solà, a Monistrol de Calders. Són aquestes taules les 
que han servit per configurar la taula de partida de l’apartat d’exemple de 
metodologia, al BLOC V. 
 
Generalitats i esquema d’urbanització 

Geologia i hidrologia 

Escarificabilitat del terreny  Roca 

 Fàcilment excavable amb sols tolerables 

 Fàcilment excavable amb sols 

      inadequats 
 

Recollida d’aigua de conques exteriors  SÍ NO 

SÍ NO Possible medi d’abocament escorrentia 
 Distància (km):0,5 

 

Climatologia  

Mínima anual: -5 Temperatura (ºC): 
 

Mitja anual: 13,5 
 

Pluviometria (mm):  908 

 

Parcel·lació  

Tipologia espais parcel·lats Parcel·la de reduïda dimensió 
Actuació mixta de petita i gran 

     parcel·la 
Parcel·la plurifamiliar, industrial 

     o de gran dimensió 

% habitatge construït:  22,1 

% superfície forestal no edificable:  17,5 
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Emplaçament  

SÍ NO 

Distància (km): 33 

Proximitat d’extraccions de material 
natural 
 

Estat: Aprofitable En vies d’esgotament 
 

Morfologia 

Distribució de vials  Ramificada bàsic 

 Ramificada en bucle 

 Mallada 
 

 

Funcionalitat dels serveis existents 

Aigua 

% habitatge construït amb recollida     
separada de pluvials 

40 
 

Existència de xarxes separatives  Xarxa unitaria 

 Xarxa de residuals 

 Xarxa de pluvials 
 
Energia 

Distància connexió alta tensió/ màxima 
distància límits urbanització:  

0,5 

 
Enllumenat públic 

Potència instal·lada (kW): 15 

 
Residus 

Recollida separativa al municipi: SÍ NO 
 

Sistema de recollida: Mecànic Hidràulic 

 



 
ANNEX III: Taules de dades de l’exemple 

169 

Eix 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 1695

Calçada 3729

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 5424

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 m 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,25

Longitud total 678

Pendent promig 2

Pendent màxim 13

Pendent mínim 0

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 5

Núm. habitatges accés 124

Distància promitja façana-límit parcel·la 9

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

80 20  

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 3

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  60

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 60

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 4672

Calçada 10280

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 14952

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 m 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,25

Longitud total 1869

Pendent promig 7

Pendent màxim 22

Pendent mínim 3

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2.5

Núm. habitatges accés 65

Distància promitja façana-límit parcel·la 4

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

28 
- 

- 
52 

20 
- 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

18
7

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  14

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 70

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 2530

Calçada 5566

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 8096

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 m 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,25

Longitud total 1012

Pendent promig 12

Pendent màxim 18

Pendent mínim 1

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 37

Distància promitja façana-límit parcel·la 3,5

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
 

174 

 
 
Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

40 
- 

- 
32 

20 
- 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

- - 
 

9

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  28

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 50

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 55

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 330

Calçada 726

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 1056

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 m 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,25

Longitud total 132

Pendent promig 8

Pendent màxim 15

Pendent mínim 3

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 37

Distància promitja façana-límit parcel·la 3,5

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

25 
 

- 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

25  

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 720

Calçada 1584

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 2304

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 m 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,25

Longitud total 288

Pendent promig 4

Pendent màxim 15

Pendent mínim 1

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 5

Núm. habitatges accés 124

Distància promitja façana-límit parcel·la 6

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
 

178 

 
 
Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

90 
 

10 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 16

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  100

Telefonia Aèria  

Soterrada 

10  

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 1878

Calçada 4130

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 6008

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,25

Longitud total 751

Pendent promig 6

Pendent màxim 20

Pendent mínim 5

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 7,5

Núm. habitatges accés 90

Distància promitja façana-límit parcel·la 2

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

50 
- 
 

15 
35 

 

- 
- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

6
2

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  90

Telefonia Aèria  

Soterrada 

60 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 750

Calçada 1250

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 2000

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 250

Pendent promig 6

Pendent màxim 17

Pendent mínim 2

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 4

Distància promitja façana-límit parcel·la 6

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

100 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

12
8

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  80

Telefonia Aèria  

Soterrada 

90 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 90

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 129

Calçada 215

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 344

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 43

Pendent promig 8

Pendent màxim 8

Pendent mínim 8

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 0

Núm. habitatges accés 3

Distància promitja façana-límit parcel·la 2

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
 

184 

 
 
Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

100 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

10
50

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 2364

Calçada 3940

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 6304

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 788

Pendent promig 4

Pendent màxim 17

Pendent mínim 1

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 0

Núm. habitatges accés 24

Distància promitja façana-límit parcel·la 2

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

- 
 

100 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

8
8

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat - 100 

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions - 100 

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 1200

Calçada 2000

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 3200

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 400

Pendent promig 6

Pendent màxim 20

Pendent mínim 4

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 4

Distància promitja façana-límit parcel·la 2

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
- 

5 
95 

- 
- 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

- - 
 

15

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  20

Telefonia Aèria  

Soterrada 

80 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 80

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 249

Calçada 415

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 664

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 83

Pendent promig 12

Pendent màxim 12

Pendent mínim 12

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 7,5

Núm. habitatges accés 1

Distància promitja façana-límit parcel·la 10

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

- 
 

100 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 1263

Calçada 2105

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 3368

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 421

Pendent promig 3

Pendent màxim 6

Pendent mínim 2

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 11

Distància promitja façana-límit parcel·la 4

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

- 
 

100 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

30
4

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  60

Telefonia Aèria  

Soterrada 

20 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 360

Calçada 600

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 960

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 120

Pendent promig 2

Pendent màxim 2

Pendent mínim 2

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 6

Distància promitja façana-límit parcel·la 5

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

80 
 

20 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

12
25

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

20 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 80

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 222

Calçada 370

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 592

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 74

Pendent promig 15

Pendent màxim 17

Pendent mínim 15

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 10

Distància promitja façana-límit parcel·la -

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

100 
 

- 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

100 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 279

Calçada 395

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 674

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 79

Pendent promig 10

Pendent màxim 18

Pendent mínim 6

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 10

Distància promitja façana-límit parcel·la 2

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

100 
 

- 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

25
30

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

100 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 40

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 351

Calçada 585

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 936

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 117

Pendent promig 10

Pendent màxim 5

Pendent mínim 2

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 10

Distància promitja façana-límit parcel·la 2

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
- 
 

- 
70 

30 
- 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

- - 
 

25

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

70 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 66

Calçada 110

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 176

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 22

Pendent promig 12

Pendent màxim 12

Pendent mínim 12

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 1

Distància promitja façana-límit parcel·la 5

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

100 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 1173

Calçada 1955

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 3128

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 391

Pendent promig 5

Pendent màxim 16

Pendent mínim 1

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 1

Distància promitja façana-límit parcel·la 5

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

50 
 

- 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

 

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

50 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 948

Calçada 1580

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 2528

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 316

Pendent promig 5

Pendent màxim 15

Pendent mínim 1

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 19

Distància promitja façana-límit parcel·la 0

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
aplicables en creixements urbans dispersos (“urbanitzacions”) 
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

- 
 

- 
 

100 
 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

10
10

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  100

Telefonia Aèria  

Soterrada 

10 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0
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Eix 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques 

Superficies  
 

 m2 
Voreres/zones de vianants 322

Calçada 460

Superfície Verda 0

Carril bicicleta 0

Total Vial 782

 

Amplades, longituds i pendents de vial 

 M 
Amplada promig 8

Amplada mínima 8

Amplada mínima vorera 1,5

Longitud total 92

Pendent promig 3

Pendent màxim 7

Pendent mínim 2

 

Trànsit 

Vehicles pesats/ dia (%) 2,5

Núm. habitatges accés 2

Distància promitja façana-límit parcel·la 1

Morfología present del vial  Cul de sac  

 Entramat 

 Accés principal a la urbanització  

Sentits de circulació presents al vial  1 sentit 

 2 sentits 



 
Estudi comparatiu de tipologies d’urbanització  
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Nivell d’urbanització existent 
 

Xarxa Tipologia existent % existent 
 

PAVIMENTACIÓ  En bon 
estat 

Malmesa En mal 
estat 

Pavimentació 
calçada 

Formigó  

Mescles bituminoses 

Peces 

Terra o granulats 

50 
- 

- 
40 

10 
- 

Pavimentació 
vorera 

Formigó (in situ) 

Aglomerat asfàltic 

Peces naturals 

Plaques de formigó 

Panot 

Terratzo 

Sauló  

Terra  

-
-

- 
- 

25
-

SERVEIS     

Aigua potable Mallada  

Ramificada 

   

Clavegueram i 
recol·lecció 

Unitaria  

Separativa soterrada        

Separativa parcialment en 
superfície  

 

Enllumenat -  

Telefonia Aèria  

Soterrada 

 

Telecomunicacions -  

Baixa tensió  Aèria  

 Soterrada 

 100

Gas - 0 0 0

Reg - 0 0 0

Arbrat - 0 0 0

Contenidors - 0 0 0

Senyalització - 100 0 0

 
 


