
 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 100 - 
  

7 GUIA TÈCNICA D’APLICACIÓ 
 
7.1 OBJECTIUS DE LA GUIA 
 
En molts dels nostres municipis s’està generant un creixement, a vegades excessiu, de la 
perifèria urbana i això porta lloc en moltes ocasions en l’oblit del casc urbà històric. 
Aquesta situació xoca amb el que s’anomena “desenvolupament sostenible”. També és 
un fet que els materials que s’han utilitzat fins ara no compleixen molts requisits 
mediambientals ni de reciclatge, ni en definitiva sostenibles. 
 
La present Guia d’Aplicació en Projectes d’Urbanització Sostenible a la ciutat de 
l’Hospitalet de Llobregat té com objectiu definir uns criteris d’actuació a considerar en 
la redacció dels Projectes d’urbanització en noves àrees dins de la ciutat i en la 
remodelació o adequació d’espais urbans ja existents. La ciutat ha experimentat canvis 
molt importants, tots ells planificats i programats  en la transformació urbana global de 
la ciutat propugnada per l’Ajuntament a través del Pla L’Hospitalet 2010. Aquests 
canvis han suposat la creació noves zones residencials, generant  projectes de nova 
urbanització dins de la pròpia ciutat.  
 
Donat que es pretén que la present Guia es converteixi en un document de consulta en 
tota la ciutat de l’Hospitalet, es tracta d’un document obert i en el que tindran cabuda 
totes aquelles propostes realistes que vagin encaminades a facilitar que la ciutat pugui 
ser urbanitzada o reurbanitzada en criteris de sostenibilitat. És a dir “...construir ciutat 
de forma que es garanteixi la qualitat de vida de la generació actual sense comprometre 
la de les generacions posteriors” (Departament de Medi Ambient i Habitatge, Llei de 
9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat, 2003). 
 
Aqueta Guia pretén partir del Pla Director de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet del 2002, 
on a grans trets classifica els carrers en quatre tipologies ben diferenciades en funció de 
la seva secció transversal. Aquesta classificació permet estructurar de forma molt 
concisa les actuacions i canvis que s’han de realitzar en cada zona de la ciutat, ja que la 
presència d’un tipus o altre de carrer bé lligada per la zona urbana on ens trobem.  
 
 
7.2 DESTINATARIS 
 
Aquesta Guia va dirigida a totes aquelles persones que d’alguna manera intervenen en el 
procés urbanitzador de la ciutat, des dels tècnics projectistes competents en aquesta 
matèria, tècnics directors d’obres i responsables municipals (polítics, tècnics i jurídics), 
fins als ciutadans, ja siguin o no propietaris del terreny a urbanitzar, que individualment 
o a través d’una Associació Ciutadana exerceixin el seu dret de participació durant els 
períodes d’exposició pública. 
 
Actualment un pes molt important de la urbanització és la reurbanització i les 
operacions de reparació i implementació de nous serveis. La present Guia pretén donar 
les pautes necessàries per dotar la zona d’actuació amb els materials i accessoris 
adequats que es plantegen dins del marc de la sostenibilitat. 
 



 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 102 - 
  

• Redistribució dels recursos i serveis sobre el territori i dins de la ciutat, 
fomentant els processos d’autosuficiència i intercomunicació per reduir l’avanç 
de la “petjada ecològica”. 

 
La petjada ecològica és un concepte que sintetitza l'impacte de l'activitat humana sobre el 
medi mitjançant un valor de superfície, expressant les hectàrees de terreny que és 
necessari cultivar per proveir-nos d'aliments, per tenir una vivenda, per escalfar-nos, per 
desplaçar-nos al lloc de treball/estudi o de vacances, per consumir tot tipus de productes, 
etc.”(Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient. Recursos naturals: consum de la UB, 
2006).  

 
La descentralització de serveis i equipaments, amb una adequada jerarquització, i la 
creació de xarxes de serveis i informació que contribueixin a reduir els 
desplaçaments, són només alguns dels mecanismes destinats a aconseguir aquest 
objectiu. 
 
•  L’habitabilitat dels espais tant interiors com exteriors, com un factor clau per 

fomentar el benestar, la salut i la integració social. La separació entre espai 
públic i privat, entre exterior i interior. Tot això s’engloba dins d’una concepció 
més àmplia i orgànica que considera el metabolisme de la ciutat com un conjunt. 

 
• El retorn del protagonisme als vianants  que ha anat perdent durant els últims 

50 anys. La motorització i l’evolució capitalista de les ciutats ha comportat que 
les ciutats hagin deixat en un segon pla els vianants. S’entén que ha d’existir un 
marc que retorni el protagonisme al ciutadà i desplaci la coexistència del vehicle 
a parts que estiguin especialment planificades pel seu ús preferencial. La relació 
social i la seguretat ciutadana dins d’un nucli urbà és quelcom que mai s’hagués 
hagut d’oblidar. 
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7.4 ELEMENTS 
 
7.4.1 PAVIMENTACIÓ 
 
La construcció de ferms urbans es caracteritza per l’ús casi exclusiu de productes d’alt 
cost energètic, com el ciment, de productes no renovables, com els lligants biutminosos, 
i de productes extrets de paratges naturals d’alt valor paisatgístic, com els jaciments 
d’àrids en marges fluvials. A més a més de basar les seves solucions en aquests 
productes, aquests són empleats de forma bastant generosa, sent habitual el 
sobredimensionat de capes de ferms pricipalment per tres raons: 
 

• Premiar únicament la rapidesa de les obres, raó que porta a augmentar espessors 
de bases i subbases en lloc de procedir a la millora d’esplanades naturals, acció 
que permet reduir a gruixos estrictes aquestes capes, mitjançant processos físics 
o químics (estabilització amb calç, ciment o cendres). 

• Per falta d’un estudi geotècnic del terreny, que a més d’identificar les 
característiques de les esplanades, informe sobre la qualitat dels sòls aprofitables 
per a bases, subbases i terraplens en el propi àmbit; raó que fa freqüent el 
sobredimensionat de ferms per obtenir seccions vàlides per a quasi qualsevol 
esplanada. 

• Per falta d’un adequat estudi de càrregues de tràfic, raó que converteix en norma 
el sobredimensionament de ferms per obtenir seccions vàlides per a quasi 
qualsevol intensitat de tràfic urbà, amb l’únic afany que pugui determinar-se 
posteriorment qualsevol règim de circulació.  

 
L’elecció de materials és molt important a l’hora d’urbanitzar de forma sostenible. Els 
materials utilitzats han de ser sans, no tòxics i si és possible naturals, que no danyin al 
medi ambient. L’ideal seria que fossin autòctons, d’aquesta manera minimitzaríem el 
cost ecològic del transport, que en ocasions és mol elevat. 
 

Els ferms admeten la utilització d’àrids marginals en la seva construcció, i han estat 
àmpliament assajades les capes compostes per àrids reciclats a partir de deixalles 
pneumàtiques i per deixalles mineres i industrials, com escòries, cendres o inerts miners 
(Molina, Criterios para reducir el impacto ambiental asociado a la Urbanización, 2000). 

 
1 Ferms 
 
Es defineixen diferents tipus de caixa de paviment en funció del trànsit a suportar, 
d’acord amb el Pla Director de Mobilitat Sostenible. Aquest separa els carrers en funció 
de quatre seccions tipus, que depenen de la secció transversal de pas.  
 
a) Carrers sectors industrials, carrers vertebrals i carrers articulars: 
 
La presència de vehicles pesats en els sectors industrials, juntament amb el pas 
d’autobusos en els carrers vertebrals i articulars condiciona el paquet de materials en la 
secció del ferm. Dins d’aquest grup es distingeixen dos tipus de seccions: ferm per a 
tràfic pesat i ferm per a tràfic mig. 
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a.1) Ferm per a tràfic pesat 
 

- Coronació d’esplanada amb 40 cm. de sols seleccionats 
- Base de 20 cm. de gruix de tot-u artificial 
- Base de 25 cm. de gruix de formigó HM-20 
- Capa d’aglomerat de 7 cm. de gruix tipus S-20 (betum modificat) 
- Capa d’aglomerat de 5 cm. de gruix tipus D-12 (betum modificat) 

 
a.2) Ferm per a tràfic mig 
 

- Coronació d’esplanada amb 40 cm. de sols seleccionats 
- Base de 15 cm. de gruix de tot-u artificial 
- Base de 20 cm. de gruix de formigó HM-20 
- Capa d’aglomerat de 7 cm. de gruix tipus S-20 (betum modificat) 
- Capa d’aglomerat de 5cm de gruix tipus D-12 (betum modificat) 

 
Per tal de reduir el màxim possible la contaminació sonora produïda sobretot en els 
carrers amb gran intensitat de vehicles, el mercat  ofereix materials asfàltics porosos i 
microaglomerats. En general l’asfalt porós és més eficaç en l’atenuació del soroll que 
els microaglomerats, però requereixen d’un manteniment periòdic per mantenir les 
seves propietats acústiques.  
 
S’ha de tenir present que el soroll de tràfic en la ciutat té dos orígens, la rodadura 
(contacte pneumàtic-paviment) i el motor. Es considera que el soroll del motor 
predomina fins a 50Km/h, velocitat a partir de la qual el soroll de rodadura és el més 
important (Estudi PDMU de Terrassa, 2005). En conseqüència si es compleixen els 
límits de velocitat en la ciutat, l’aportació del soroll de rodadura semblaria poc 
significativa. 
És per això que en els carrers vertebrals es col·locarà una capa d’aglomerat 
sonoreductor (mescla discontinua) de 3 cm. de gruix, tipus F8. 
 
b) Carrers veïnals 
 
Pertanyen a carrers que conformen les xarxes internes dels barris que asseguren 
l’accessibilitat a tot el teixit urbà. Aquest nivell es divideix en dos tipus de carrers: els 
de vianants i els de prioritat invertida. Ambdós tipologies consten d’una plataforma 
única per a tot el carrer. Tot el carrer s’anivella a la cota de les voreres, per la qual cosa 
quan un cotxe hi accedeixi des de qualsevol altre tipus de carrer haurà de pujar un gual 
(veure figura 51).  
 
El pas de vehicles pesats i autobusos no està permès. 
 
b.1) Carrers veïnals amb pas de vehicles 
 

- Coronació esplanada amb 40 cm. de sòl seleccionat 
- Base de 20 cm. de gruix de tot-u artificial 
- Base de formigó HM-20 de 18 cm 
- Capa de morter M450 de 4 cm. de gruix (betum modificat) 
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- Llamborda de 8 cm. de gruix (mínim) de mides màximes 30x20 (recomanable 
20x10) les juntes seran obertes i rejuntades amb morter pobre o sorra. 

 

 
 

Figura 51. Fitxa tipus per al ferm de carrer veïnal.  
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Font: Elaboració pròpia, 2008 
b.1) Carrers veïnals sense de vehicles. Carrers de prioritat invertida. 
 

- Coronació esplanada amb 40 cm de sòl seleccionat 
- Base de 20 cm. de gruix de tot-u artificial 
- Base de formigó HM-20 de 18 cm 
- Capa d’aglomerat D12/Va de 6cm de gruix (betum modificat) 

 
Reforç de ferms 
 

- Recobriments amb aglomerat tipus V.a de 5 cm de gruix 
- En carrers vertebrals es col·locarà una capa de 3 cm de microaglomerat tipus F8, 

per tal de reduir la contaminació sonora. 
 
2 Encintats 
 
Actualment no existeix una normativa específica per descriure els materials òptims des 
del punt de vista de la sostenibilitat, però existeixen informes on apunten la idoneïtat 
d’alguns materials i evitar-ne d’altres. Segons l’Institut de Bioconstrucció i Energies 
Renovables (IBER), constituït en 1998, existeix una idoneïtat dels materials utilitzats, i 
es poden classificar en tres grups: 
 
Materials idonis 
 
Són aquells que reuneixen les següents característiques: són renovables, naturals, 
autòctons, de baix consum d’energia en la seva obtenció i contenen una major 
durabilitat. Aquests materials es resumeixen en: 
 

• Guixos naturals 
• Ceràmica 
• Aïllaments naturals (suro, llim, fibres vegetals, cel·lulosa, etc.) 
• Morters de calç 
• Fusta amb garantia de procedència 
• Pintures, vernissos naturals, etc. 

 
Materials tolerables 
 
Són aquells que reuneixen algunes de les característiques del materials idonis. Entren en 
aquest grup els següents materials: 
 

• Vidre i ferro 
• Acer i coure 
• Plàstics ecològics (PP, PE, PB) 

 
Materials a evitar 
 
Són aquells que no són renovables, no són naturals i no són autòctons. Durant la seva 
obtenció es requereix un gran consum d’energia, i aquesta porta associada un 
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deteriorament del medi ambient. A la vegada, són tòxics. Aquest materials es 
resumeixen en: 
 

• PVC i alumini 
• Derivats de la fusta que continguin resines sintètiques i formaldehids 
• Pintures plàstiques i sintètiques 
• Ciments pòrtland i formigons convencionals 
• Aïllaments sintètics 
• Fusta de dubtosa procedència i gres.   

 
 
2.1. Vorades 
 
Les vorades seran granítiques amb tall mecànic i aresta arrodonida 24x20 cm. Les 
vorades de formigó quedaran només per a la col·locació en carrers existents que així ho 
requereixin. S’intentarà evitar la seva utilització, deixant com a últim recurs tots aquells 
carrers que tinguin aquest tipus de vorada existent i les actuacions consisteixin en un 
reparació puntual. Sempre que es pugi es procedirà a canviar les vorades de formigó per 
vorades granítiques, material idoni des del punt de vista mediambiental (veure figura 52 
i 53). 
 
 

 
 

Foto 52. Vorada granítica i panot.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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Figura 53. Fitxa tipus de vorada de formigó per a carrers existents.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
2.2 Guals 
 
a) Guals de vehicles: 
 
Seran formats per peces granítiques. Segons la ordenança municipal, es defineixen els 
següents tipus de guals en funció de l’amplada de la vorera (veure figura 54). 
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- Voreres de fins a 1.6 m: Peça T-5H, de 22/19x3x75 cm  
 
- Voreres de 1.6 a 2.0 m: Peça de 42x60x30 cm.  
- Voreres de més de 2.0 m: Peça de 42x60x30 cm.  

 

 
 

Figura 54. Fitxa tipus de gual per a vehicles amb voreres de 1,6m a 2m per a carrers existents 
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Els guals formats per peces de formigó seran per a col·locació exclusivament en carrers 
existents que així ho requereixin, sempre i quant sigui una actuació puntual, ja que si es 
tracta de reurbanitzar el carrer, es procedirà a canviar el formigó per material granític. 
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b) Guals de vianants: 
 
Es construiran amb peces de granit, de 40x121x20 cm la filera superior i de 57x40x10 
cm la filera inferior. Es construiran amb peces de formigó tots aquells gual existents de 
formigó que requereixin d’una actuació puntual. 
 
Es recomana col·locar el gual deprimit amb el panot, per tal de no deixar sortints en el 
paviment. En aquest cas es col·locarà una banda de senyalització de lloseta gris (per 
invidents), per tal que el paviment tingui una textura diferenciada per detectar els passos 
per a vianants. Aquest tindrà un pas mínim de 1,2 m, tal i com especifica el Decret 
135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
2.3. Rigoles 
 
El material actual per a les rigoles és el morter de color blanc, sobre una base de 
formigó HM-20 de 20cm. Es proposa també l’ús de rigoles ceràmiques o de granit que 
sí són respectuoses amb el mediambient. Les dimensions de les peces aniran en funció 
del tipus de carrer on es col·loquin, ja que la secció per on ha de circular l’aigua serà 
més o menys important en funció de la superfície de recollida d’aigua pluvial.  
 
Per als carrers vertebrals o articulars es col·locaran peces de 30x30cm. Per als carrers 
veïnals es col·locaran peces de 30x50cm. Per a carrers existents que així ho requereixin 
degut a la seva secció transversal, es col·locaran peces de 20x20cm. 
 
3 Escossells 
 
La ubicació dels arbres haurà de complir la normativa d'accessibilitat vigent. En els 
arbres de nova plantació, es tindrà cura de que estiguin ubicats ben centrats dins de 
l'escossell. Els escossells hauran de garantir sempre una amplada de pas mínima de 
15,m. Els tipus d’escossells seran amb pletina galvanitzada i podran anar tapats amb 
reixa de fundició, per tal d’evitar el desnivell entre la base de terra de l’arbrat i el 
paviment de pas (veure figura 55) 
 

 
 

Figura 55. Escossell tipus en reurbanització de carrer existent.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 
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4 Paviments 
 
4.1. Panot 
 
El paviment de panot es col·locarà en les aceres dels carrers vertebrals i articulars, per 
tal de diferenciar la textura del pas per vianants i la de la calçada. Aquest disposa d’un 
tractament antilliscant i els junts canalitzen l’aigua, evitant l’acumulació d’aigua. Les 
peces de panot poden ser de quatre cercles, panot quatre pastilles, panot per invidents 
(veure figura 56) de color gris o panot de divuit tacs. 
 
La secció tipus per a la col·locació de panot depèn de si els vehicles hi poden circular o 
no de forma provisional.  
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Figura 56. Fitxa tipus de panot per invidents en tot tipus de carrer.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Vorera sense pas de vehicles: 
 

- 1 capa de base artificial de 20 cm de gruix 
- 1 capa de Formigó HM-20, de 10 cm de gruix 
- 1 capa de Morter cola de 3 cm de gruix 
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- Panot, 4 cm. de gruix 
Vorera amb pas de vehicles: 
 

- 1 capa de base artificial de 20 cm de gruix 
- 1 capa de Formigó HM-20, de 20 cm de gruix 
- 1 capa de Morter cola de 3 cm de gruix 
- Panot, 4 cm. de gruix 

 
4.2. Llambordes 
 
El paviment de llambordes és un recurs molt estès per totes aquelles calçades que 
estiguin dissenyades per velocitats moderades, ja que si aquesta augmenta, la 
contaminació acústica per rodadura és molt important. Segons diversos estudis, la 
llamborda és el paviment que menys energia incorpora en els materials que configuren 
les successives capes del ferm. 

La llamborda típica és de formigó, tot i que comencen a implantar-se les ceràmiques, 
molt més adients i respectuoses pel mediambient.  

Els paviments de llambordes poden estar realitzats amb adoquins de granit, de formigó o 
ceràmics. La seva utilització és fonamenta per la seva gran durabilitat, l’excel·lent i 
atractiva apariencia estètica i la fácil construcció mitjançant eines senzilles de consums 
energètics baixos (Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Granada. Guía de Buenas 
Prácticas de Proyectos de Urbanización Sostenibles, 2004). 

Les dimensions tipus són de 20x10x8 cm sobre base de ferms rígids. Es podrà col·locar 
paviment de llambordes en calçada de carrers de tipus veïnal, i en voreres de carrers de 
tot tipus. Aquesta exclusivitat es justifica per la velocitat de circulació del vehicles, i 
així no generar contaminació sonora (veure figura 57).  
 
La secció tipus per als paviments de llambordes és: 
 
a) Sobre ferm rígid: 
 

- 1 capa de subbase de tot-u artificial de 20 cm de gruix 
- 1 capa de Formigó HM-20, de 15 cm de gruix 
- 1 capa de Morter cola de 3 cm de gruix 
- Llamborda de formigó, de 8 cm de gruix 

 
b) Sobre ferm flexible: 
 

- 1 capa d’esplanada millorada, de 30 cm. de gruix 
- 1 capa de subbase de tot-u artificial, de 20 cm de gruix 
- 1 capa de base de tot-u artificial, de 20 cm de gruix 
- 1 capa de sorra, de 3 cm de gruix 
- Llamborda de formigó, de 12 cm de gruix 
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Figura 57. Fitxa tipus de paviment de llamborda sobre ferm flexible en carrers veïnals. 
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
4.3. Paviments continus de formigó 
 
El paviment continu de formigó només es farà servir per a carrers existents que així ho 
requereixin. Aquests tipus de paviments són molt utilitzats quan es requereixen elevades 
resistències o quan el termini d’execució és baix. En els nuclis urbans la tendència és 
eliminar-los, ja que la seva reparació i construcció suposa l’ús de materials i processos 
no respectuosos amb el medi ambient, a més a més, és un material que no es pot 
reciclar. 
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El paviment de formigó ha de tenir la següent secció: 
 

- 1 capa d’esplanada millorada, de 30 cm. de gruix 
- 1 capa de subbase granular, de 20 cm de gruix 
- 1 capa de base de tot-u artificial, o de grava de cimentació, de 20 cm de gruix 
- 1 capa formigó H-20, de 3 cm de gruix amb l’acabat que més convingui. 

 
4.4. Paviment de sauló 
 
El paviment de sauló és un tipus de solució que s’adapta perfectament als requisits 
mediambientals. Està format per pedra natural o artificial que pot provenir de reciclatge 
previ. En algunes ocasions es col·loca una pel·lícula formada per resines per tal d’evitar 
que l’aigua s’endugui el material superficial.  
 
El paviment de sauló es col·locarà en totes les zones enjardinades que s’especifiqui i la 
secció tipus estarà formada per una làmina de geotèxtil, una capa de grava de 15cm de 
gruix i una capa de sauló de 15cm. 
 
 
7.4.2 CLAVAGUERAM 
 
Segons el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, emès dins de la política general de 
sostenibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya, és obligatori dissenyar una 
xarxa separativa consistent en una xarxa de fecals i una altra de pluvials. Aquesta 
divisió es pot millorar de carra a l’estalvi d’aigua, i per tant de la sostenibilitat, dividint 
la xarxa de fecals en dues xarxes d’aigües separades, una de les quals recolliria les 
aigües negres pròpiament dites i l’altre recolliria les que provenen dels aparells sanitaris 
personals. 
 
Per tant, a l’hora de dissenyar les xarxes d’evacuació d’aigües de les zones a urbanitzar 
es consideraran tres xarxes per a les diferents aigües que flueixen per la ciutat: 
 

• Xarxa d’aigües grises són aquelles que provenen dels desaigües dels aparells 
sanitaris, no sent aptes sanitàriament pel consum humà. 

• Xarxa d’aigües negre són les que no són aptes pel consum humà i que a més no 
pertanyen al grup de les aigües grises. Aquestes es portaran a la EDAR (estació 
de depuració d’aigües residuals) per a la seva depuració. 

• Xarxa de pluvials són aquelles que provenen directament de la pluja, i el seu 
volum podria destinar-se al reg de zones verdes i enjardinades. 

 
Els materials que formen part dels tubs del sistema de clavegueram seran preferentment 
de Polipropilè i formigó. S’evitarà al màxim l’ús de tuberies de PVC donat a què en 
l’actualitat és un material molt controvertit, principalment en quant a la seva possible 
afectació tòxica. 
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Es preveurà sempre que sigui possible la derivació de les aigües pluvials a zones 
enjardinades o arbrades amb capacitat d’infiltració adjacents a carrers, places, 
aparcament, etc. 
 
Totes les actuacions que es realitzin sobre zones ja urbanitzades i que disponguin de 
dues úniques separacions en la xarxa de sanejament, es mantindrà aquesta, i a la vegada 
es respectaran els materials existents.  
 
1 Criteris de disseny 
 
a) Cabal d’aigües pluvials 
 
Els càlculs de cabals d’aigües pluvials es realitzarà mitjançant el mètode racional, tal i 
com especifica la instrucció de carreteres vigent.  
 
Q=C·I·A 
 
Q = Cabal en (l/s) 
C = Coeficient d’escolament, que s’emprarà de la següent manera: 

C = 1 per zones pavimentades 
C = 0,5 per zones verdes 
 

 I = Intensitat de pluja (l/s.ha). 
 I = 500 l/s.ha 
 
A = Superfície (ha) 
 
b) Cabal d’aigües residuals: 
 
El càlcul d’aigües residuals es realitzarà en funció de la dotació mitja i del nombre 
d’habitatges. 
 
Cabal residencial = N·4·D·1/24·1/3600·3 
 
D = dotació de 250 l/hab.dia 
N = Nombre d’habitatges 
 
Tots els elements de la xarxa de clavegueram (pous, embornals, etc.) han de ser 
accessibles pels serveis de manteniment. 
 
La traça dels col·lectors se situarà de tal forma que les tapes de registre coincidiran amb 
el centre del carril perquè el transit no les enfonsi. No es col·locarà mai el col·lector ni 
les tapes de registre en zona d’aparcament. 
 
2 Tubs 
 
Segons el Decret 21/2006, de 14 de febrer que regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis, el tipus de material que conforma els tubs de la xarxa de  
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sanejament, es classificarà en funció de si pertany a la xarxa d’aigües residuals o a la 
xarxa d’aigua potable. Per als tubs que formin part de la xarxa d’aigües residuals es 
col·locaran tubs de Formigó, i en els casos que sigui possible, es col·locaran tubs de 
Polipropilè. Els tubs que conformin la xarxa d’aigües grises o pluvials, seran de 
Polipropilè i formigó segons convingui. En tots els casos s’evitaran tubs de PVC, ja que 
tot i ser xarxes que no són pel consum humà, el reciclatge d’aquest pot produir gasos 
tòxics. 
 
Les canonades seran de color diferent a les d’aigua potable, i en els punts exteriors, com 
boques de reg, tindran els rètols identificatius, tal i com especifica el R.D. 140/2003 de 
7 de febrer. 
 
La xarxa estarà formada per trams rectes de tub amb pous cada 30 m. En cas que no 
siguin registrables, la distància entre pous pot arribar a un màxim de 40 metres, 
juntament amb la col·locació de pous a tots els canvis de direcció del traçat i en l’inici 
de la xarxa. La disposició de pous facilita la detecció ràpida de les fuites o pèrdues que 
pugui tenir la xarxa, evitant un aixecament important de la zona i també evitant la 
pèrdua descontrolada d’aigua a través de la xarxa. 
 
En la mesura que sigui possible es seguirà el pendent del carrer, sempre i quant el 
pendent mínim dels tubs sigui del 0,5%. Es limitarà la velocitat màxima de les aigües a 
6 m/s, per tal d’evitar erosió dins els tubs, segons recomanacions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
El diàmetre mínim interior dels tubs serà de 40 cm i tots el tubs aniran protegits amb 10-
15cm de formigó HM-20. 
 
3 Connexions 
 
Les connexions de parcel·les i d’embornals es farà amb tub de diàmetre 315, de PEAD 
(polietilè expandit d’alta densitat). Les escomeses a parcel·la no es connectaran a pous 
de registre i preferiblement es connectaran a 0,5 m dels pous de registre aigües avall.  
Les escomeses a embornals es connectaran al pou de registre. 
 
4 Embornals 
 
El nombre d’embornals a col·locar en un vial vindrà en funció de l’amplada i del 
pendent del carrer, tal i com especifica el pla de mobilitat de l’Hospitalet, essent 
orientatiu el següent quadre (veure figura 58). 
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Pendent del carrer (%) Superfície a recollir per 

cada embornal (m2) 
≤ 2 250
3 225
4 200
5 175
6 150
7 125
8 100

 
Figura 58 Relació de pendent de carrer i superfície d’aigua a recollir.  

Font: Pla de Mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat, 2002 
 

El Pla director de mobilitat de L’Hospitalet estableix uns criteris mínims pel què fa als 
embornals i a la seva ubicació. En tot cas, es col·locaran com a mínim cada 30 m i no 
s’acceptaran reixes contínues de recollida, excepte en casos especials. 
 
Els embornals connectats a xarxa unitària seran de tipus sifònic, per tal d’evitar la 
sortida de les olors. Es col·locaran sempre abans (sentit de les aigües) dels passos de 
vianants. S’intentarà no col·locar pous de registre en els passos de vianants i així no 
afectar en cap situació la mobilitat en aquests punts. 
 
Segons el Pla Director de L’Hospitalet es podran col·locar els següents tipus 
d’embornals segons es requereixi: 
 

- Embornal bústia 
- Embornal sifònic 

 
Els embornals tindran les següents característiques (veure figura 59): 
 

- Sifònic   
- Dobles 
- Vorada tipus bústia 
- Reixa de fosa dúctil d’acord amb la norma EN-124: 

• Classe C-250 del tipus DELTA o similar en carrers Articulars o 
Vertebrals  

• Tipus MERIDIANA en carrers veïnals de prioritat invertida 
• Tipus CIUTAT VELLA en carrers per a vianants 
 

Si són d’obra fets “in situ” hauran d’estar arrebossats i lliscats interiorment. 
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Figura 59. Fitxa tipus d’embornal sifònic per a vianants per a tot tipus de carrer.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
5 Pous 
 
Segons el Pla director de mobilitat de la ciutat de L’Hospitalet els pous de registre es 
col·locaran cada 30m dins de la xarxa de sanejament. El diàmetre interior lliure serà de 
100cm, amb pas lliure de 80cm per a garantir l’accés per possibles inspeccions o 
reparacions (veure figura 60 i 61). 
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Figura 60. Pou de registre tipus.  
Font: Elaboració pròpia 

 
S’estableixen també els següents requisits: 
 

- Estructura:  
 

• En cas d’utilitzar solucions prefabricades s’utilitzaran anells de formigó 
vibrocomprimit i con reductor. 

• Els construïts en obra de fàbrica seran de planta quadrada (interior de 
1x1 m) fets amb parets de 15 cm de gero i aniran arrebossats i lliscats 
interiorment. 

- Base:  
 

• Pous de registre: de formigó HM-20 de 20 cm de gruix 
• Pous de salt: de 30 cm de gruix amb paviment de llamborda granítica 
 

- Graons d’acer recoberts de polipropilè, separats 30 cm. 
- Tapa de registre de fosa dúctil normalitzada per a 40 Tn, del tipus 

“PAMREX” (de la casa “Funditubo”) amb la inscripció “Clavagueram” i 
“Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat”. El seu diàmetre serà de 70 cm. 

 
Els pous en zones peatonals (paviments discontinus) tindran marc aparent per facilitar 
l’especejament del paviment. 
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Figura 61. Fitxa tipus de pou de registre quadrat normal per a tot tipus de carrer. 
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
 
7.4.3 DISPOSICIÓ DELS SERVEIS 
 
La disposició de serveis sota voravia és un procés que admet gran quantitat de 
variacions en funció dels condicionants físics de la zona i de les dimensions reals de 
l’ample de pas dels serveis, el qual queda definit per la línia de façana i la calçada. 
Aquestes possibles disposicions es recullen a la “Ordenança sobre instal·lacions i 
serveis en el domini públic”, aprovada pel Consell Plenari el 22 de març de 1991.  
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Una bona pràctica constructiva consisteix en construir els diferents serveis de baix a dalt 
com a sentit prioritari i de línia de vorada a línia de parcel·la. El procés constructiu de 
les xarxes de serveis s’inicia després d’acabar els moviments de terres i disposar de les 
esplanades definitives. En aquest moment, i abans d’iniciar les obres de clavegueram, 
s’ha de comprovar amb totes les companyies o agents receptors la definició i situació de 
totes les xarxes. 
 
La cota de cada encreuament ve determinada per la fondària mínima exigida sota 
calçada i per la fondària de rasa necessària sota l’esplanada, determinada pels diferents 
tipus de protecció. 
 
La instal·lació de les xarxes generals de subministrament a al via pública s’efectuarà 
mitjançant conduccions: 
 

a) Galeries de serveis 
b) Caixons de serveis o galeries no visitables 
c) Tubulars 
d) Enterrades 

 
“Les instal·lacions per cable al vol tindran caràcter excepcional i provisional i només 
s’autoritzaran en els casos expressament determinats” (Ajuntament de Barcelona, 
Ordenança sobre instal·lacions i serveis en el domini públic, 1991). 
 
NÚMERO I SERVEIS A INSTAL·LAR 
 
El nombre i tipus de serveis a considerar per a cada cas particular és òbviament un dels 
factors més condicionants.  
 
El número i tipus de serveis a instal·lar més habitualment són: 
 
-Clavegueram (C) 
-Abastament d’aigua (A) 
-Xarxa elèctrica de baixa tensió (BT) 
-Enllumenat públic (EP) 
-Xarxa elèctrica mitja i alta tensió (MT) 
-Telefonia (T) 
-Gas (G) 
-Telecomunicació per cable. 
-Canalització semafòrica. 
-Drenatges. 
-Serveis preexistents afectats 
 
Respecte a la preexistència de serveis cal dir que poden interferir totalment la 
coordinació dels nous serveis a implantar. El problema radica en que la posició del 
servei preexistent és totalment desconeguda i per tant aleatòria. Aquest fet comporta 
l’estudi específic per cada cas concret sense possibilitat de donar solucions de tipus 
general. 
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ORDRE D’IMPLEMENTACIÓ DELS SERVEIS 
 
Prenent com a referència la línia de vorada, s’inicia la implantació sota voravia amb la 
construcció simultània de la xarxa d’aigua i de gas canalitzat, situades en una mateixa 
rasa. Sobre la protecció de sorra de les canonades d’aigua es pot estendre la canonada de 
gas conservant la distància de paral·lelisme reglamentària (20cm) i situant-la tangent a 
les tronetes i elements singulars construïts prèviament de la xarxa d’aigües.  
 
El següent servei a instal·lar és la xarxa elèctrica d’alta tensió que se situa a la secció de 
coordinació, a continuació del gas canalitzat. A les zones d’encreuament caldrà obtenir 
les cotes definides mitjançant corbes verticals de radi superior a 15 vegades el diàmetre 
dels cables.  
 
A continuació cal construir la xarxa de telecomunicacions formigonant els prismes i 
construint la xarxa secundària i la totalitat de tronetes i elements singulars. Així queda 
delimitat l’espai reservat per al subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió que 
segons els casos caldrà construir de forma immediata o reservar-lo per a la fase 
d’urbanització secundària (depenent de les amplades de voravia i de la tipologia dels 
edificis). 
 
Com a darrer servei per ser el més superficial, cal implantar l’enllumenat públic, alhora 
que es construeixen els fonaments dels punts de llum i els registres corresponents que 
per ser superficials no afecten la coordinació de la resta de serveis.  
 
Acabada l’activitat d’implantació de serveis cal refinar i compactar la coronació de la 
zona de voravia, per construir la capa de formigó que servirà de base al paviment 
definitiu i protegirà tots els serveis construïts. 
 
Cal dir que totes les idees exposades d’ordre d’implantació i prioritats, no poden ser 
considerades de forma general com a totalment vinculants, però fins i tot en el cas més 
particular caldrà tenir-les en compte per no caure en imprevisions, que sempre 
motivaran la falta dels espais necessaris per a construir la totalitat dels elements de les 
diferents xarxes. 
 
1. Detall dels serveis 
 
1.1 Abastament d’aigües: 

Amb la intenció d'optimitzar la capacitat de tractament del sistema públic de 
sanejament, es regula el seu ús determinant el contingut dels abocaments al sistema 
públic de sanejament mitjançant l'establiment de prohibicions i limitacions. 

La regulació d'aquest aspecte es realitza a partir de les previsions de la normativa 
europea com la Directiva 91/271/CEE i la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en 
l'àmbit de la política d'aigües. 
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A nivell Estatal el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament, és que regeix totes les directrius relacionades amb el 
sanejament públic.  
 
Segons el aquest Decret, la definició de la xarxa es realitza a partir de canonades de 
100mm de diàmetre, justificant l’existència de canonades de diferent diàmetre. Les 
fondàries d’instal·lació han de ser suficients de manera que es disposi com a mínim de 
80cm de distància entre la clau de la canonada i el paviment de la voravia. No és 
convenient col·locar-les a més de 1,15 metres de fondària, ja que això dificultaria 
l’accessibilitat a les tronetes de maniobra. 
 
1.2 Xarxa de gas canalitzat: 
 
Segons la Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 
d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, amb la finalitat d'adaptar-la al disposat en la 
Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, 
sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural, s’obliga a mantenir unes 
distàncies mínimes des de la clau del tub a la superfície o paviment de calçada o 
voravia. En el cas de xarxes de mitja pressió o baixa pressió aquestes distàncies són 
respectivament de 0,60 i 0,50 metres 
 
1.3 Xarxa de telecomunicacions: 
 
Segons la NP-PI-001/1991 C.T.N.E, “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales” es poden definir els prismes de telefonia corresponents a una xarxa 
primària formada per quatre conductes de 110mm de diàmetre, amb possibilitat de 
superposar una xarxa secundària de connexió a tronetes, formada per dos conductes de 
63mm o de 40mm de diàmetre. Cal tenir en compte que un tub de 63mm pot portar un 
cable o un màxim de 10 preses i que cada cable segons el tipus pot portar de 100 a 600 
pars. 
 
La normativa de telefònica obliga a disposar els prismes de telefonia de manera que les 
distàncies mínimes a paviment de voravia o de calçada siguin respectivament de 0,45 i 
de 0,60 metres. 
 
1.4 Xarxa d’alta tensió: 
 
Segons el Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión”, s’obliga 
a la col·locació de la xarxa d’alta tensió amb la fase de canaleta o cable a més de 1,20 
metres de la superfície de voravia o de calçada. Als punts singulars d’encreuament i per 
motius de seguretat, es considera també que l’alta tensió ha de situar-se per sota de la 
resta de serveis. 
 
1.5 Xarxes d’enllumenat públic i baixa tensió: 
 
Segons el Real Decret 842/2002 pel que s’aprova el “Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, ITC-BT-09 Instalacions d’enllumenat exterior”, la profunditat d’obligat 
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compliment segons la normativa requereix que la xarxa d’enllumenat estigui a 0,50 
metres de la superfície i la baixa tensió a 0,70 metres. 
 
Com a criteris de sostenibilitat es col·locaran els transformadors en zones allunyades de 
les vivendes, amb la finalitat de disminuir l’impacte visual i atenuar la contaminació 
electromagnètica. També es realitzarà el blindatge de les canalitzacions elèctriques amb 
risc d’emetre radiacions ionitzants nocives per la salut. 
 
2 Distàncies mínimes 
 
2.1 Distàncies mínimes d’encreuament 
 
Les distàncies mínimes entre serveis estan marcades a partir del contacte amb els 
serveis elèctrics.  
 

• Gasoductes: entre el pas dels cables de mitja tensió i les canonades de gas de 
baixa pressió, la distància mínima en vertical és de 0,20m, recobrint el cablejat 
amb canaleta reblerta amb sorra. Entre el pas de calbes de mitja tensió i les 
canonades de gas de mitja pressió, la distància mínima vertical és de 0,40 
metres, col·locant una placa de protecció entremig. 

 
• Canonades d’aigua: entre el pas dels cables de mitja tensió i les canonades 

d’aigua, la distància mínima vertical és de 0,20m, col·locat entre ambdós totxos. 
 

• Cables telefònics o telegràfics: entre el pas de cables de mitja tensió i els cables 
telefònics o telegràfics, la distància mínima vertical és de 0,20m, recobrint el 
cablejat amb la canaleta reblerta amb sorra. 

 
• Conductes d’energia elèctrica: entre el creuament de conducte d’energia, la 

distància mínima de pas és de 0,25 metres, col·locats entre ambdós totxos. 
 
2.2 Distàncies mínimes d’encreuament 
 

• Cables telefònics o telegràfics: entre els conductes d’electricitat i els cables 
telefònics la distància mínima és de 0,20 metres. 

 
• Gas natural: entre els conductes d’electricitat i la canonada de gas la distància 

mínim és de 0,50 metres. 
 

• Cables d’energia elèctrica: entre conductes d’electricitat d’alta tensió la 
separació mínima és de 0,20 metres. La separació mínima entre cables de baixa 
tensió és de 0,05 metres. 

 
• Conductes de clavegueram: entre els conductes d’electricitat de baixa i alta 

tensió, juntament amb els conductes de clavegueram la distància mínima és de 
0,50 metres. 
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• Altres: entre els conductes d’aigua i gas la distància mínima és de 0,20 metres. 
La distància mínima entre telefonia i gas és de 0,30 metres 

 
 
7.4.4 INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Tots els llums situats a l’exterior dels edificis hauran de complir amb la llei 6/2001 de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i 
amb el decret 82/2005 de 3 de maig que el desenvolupa. Segons aquest la il·luminació 
pública ha de complir: 
 

• En els projectes de nova urbanització i a les obres de renovació, millores o de 
noves xarxes viàries en zones relativament apartades de la línia elèctrica és 
recomanable emprar equips d’il·luminació pública sense connexió a la xarxa 
elèctrica proveïts de generació fotovoltaica i acumulació mitjançant bateries. 

• Totes les lluminàries situades a l’exterior dels edificis disposaran de mecanisme 
de reducció programable de la potència durant les hores nocturnes que es 
determinin. 

• El nivell d’il·luminació serà l’adequat per a la finalitat per a la qual es destini, i 
es justificarà tècnicament el tipus d’il·luminació. No obstant això, com a valors 
indicadors, els nivells lumínics recomanables per a vies urbanes de la població 
seran de 20 luxs, amb uniformitats superiors a 0,4. 

• S’instal·larà sempre la làmpada de major eficiència lluminosa (lm/W) d’entre les 
que compleixin els altres paràmetres del projecte d’enllumenat, preferentment 
làmpades de vapor de sodi quan sigui possible. 

• Quant a la reducció del nivell lluminós, es podrà preveure la reducció a 
l’enllumenat públic a l’efecte d’estalvi energètic, bé de forma puntual instal·lant 
doble nivell, o bé a capçalera de línia instal·lant reductors-estabilitzadors de 
tensió. 

• Quan sigui possible, es recomana la construcció dels paviments de la calçada 
amb àrids i graves blanques o clares que permetin un elevat coeficient de 
lluminositat i un factor especular baix i, per tant, un percentatge d’estalvi 
energètic. 

 
Les actuacions més importants en quant a sostenibilitat contemplades en els informes 
energètics elaborats i amb les indicacions del Pla Director de Mobilitat de L’Hospitalet 
per l’enllumenat Públic són: 
 

• Substitució de les llums d’incandescència i vapor de mercuri de color corregit, 
per llums d’igual o major rendiment lluminós com són les de baix consum i les 
de vapor de sodi d’alta pressió. 

• Instal·lació de reguladors i estabilitzadors de tensió. 
• Instal·lació de reductors de flux per disminuir els nivells lluminosos a partir 

d’una hora en la que el tràfic de vianants decreixi sensiblement. 
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1 Rases 
 
Segons la “Ordenança de Medi ambient dels Espais Verds” de 12 de febrer de 2008, 
l’afectació de la rasa amb qualsevol tipus d’arbrat disposat a la via pública haurà de 
complir les prescripcions següents: 
 

• La rasa ha d'estar a una distància mínima de 5 vagades el diàmetre de l’arbre 
mesurat a un metre d’alçada des del sòl i com a mínim a 1.00 metre de l'eix de 
l'arbre. 

• En casos excepcionals on les canalitzacions hagin d'anar forçosament en la mateixa 
vertical de l'arbre, aquestes es faran a una cota mínima de -1,50m. sobre la rasant i 
excavant "tipus mina" en la zona d'àmbit de l'arbre. 

• En aquells casos en que per l'excavació es tallin trossos d'arrel d'un gruix superior 
als 5 cm, es tallaran, deixant talls nets i es pintaran amb qualsevol cicatritzant dels 
existents al mercat. (Ajuntament de Granollers, Ordenança d’Arbrat, 2008) 

 
Les rases seran de 0,4x0,7 metres de secció i en les mateixes es col·locaran dos tubs 
flexibles de PE (polietilè expandit) corrugats exteriorment i llis per dintre (doble capa), 
de 100 mm de diàmetre, amb un grau de resistència al xoc IPxx7. Un dels tubs 
s’utilitzarà per l’enllumenat i l’altre quedarà com a reserva per a pas de serveis 
municipals.  
 
Els tubs aniran protegits amb un dau de formigó HM 20 en recobriment de gruix mínim 
de 10 cm i la resta de la rasa reomplerta amb sauló, paviment de morter i panot segons 
el cas. Els tubs de protecció quedaran situats a una profunditat mínima de 0,60 m 
mesurats entre la seva generatriu superior i la rasant del paviment de vorera o carrer. 
 
En les cruïlles de carrers, es disposaran quatre tubs de PE corrugats de doble capa de 
150 mm de diàmetre de les mateixes característiques que els anteriors, comunicats per 
arquetes de registre 60x60x80cm, protegits amb formigó formant un dau. La fondària 
des de la part superior dels mateixos fins el paviment del carrer serà com a mínim de 
0,80 metres. 
 
2 Arquetes 
 
Es construiran arquetes de registre a cada cruïlla de carrer, a cada canvi de direcció, 
davant del centre de comandament i cada 25 m com a màxim al llarg de les 
canalitzacions. 
 
Les arquetes a les cruïlles de carrers i davant del centre de comandament seran de mides 
0,6x0,6x0,8 metres i les situades al llarg de la canalització de 0,4x0,4x0,8 metres. 
Estaran construïdes amb totxo gero, lliscades per l’interior, amb el fons permeable. 
També s’admetran les arquetes prefabricades. El marc i la tapa seran de fundició, amb 
l’anagrama indicatiu d’enllumenat públic “EP”. 
 
Tots els tubs passaran per l’interior de les arquetes, amb entrada pels laterals i sempre a 
10 cm, com a mínim, per damunt del fons. 
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3 Basaments per a columnes: 
 
Els basaments seran amb formigó HM-20, formant un dau, la cara superior dels quals, 
haurà de quedar 15 cm per sota de la rasant de la vorera, per tal que no sobresurtin els 
perns de fixació del suport. A tots els basaments hi haurà entrada i sortida amb tub 
corrugat o ceràmic de 75 mm de diàmetre des de la canalització. Es deixarà un tub 
corrugat de 30 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins el 
lateral on es col·locarà el conductor de Cu 1x35 mm2 aïllat verd-groc de la placa de 
presa de terra. 
 
Les mides mínimes seran les següents: 
 
- Per columnes o bàculs fins a 6 m d’alçada. 
 Mides de dau de formigó: 60x60x60 cm. 
 4 pern construïts en barra d’acer normal. 
 Mides perns: Diàmetre 20 mm. Longitud 500 mm. 
 
- Per columnes o bàculs de fins a 7, 8 i 9 m d’alçada. 
 Mides de dau de formigó: 80x80x80 cm. 
 4 perns construïts en barra d’acer normal. 
 Mides perns: Diàmetre 22 mm. Longitud 600 mm. 
 
- Per columnes o bàculs de 10, 11 i 12 m. 
 Mides de dau de formigó: 80x80x100 cm. 
   4 perns construïts en barra d’acer normal. 
 Mides perns: Diàmetre 24 mm. Longitud 800 mm. 
 
- Per columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m. 
 Mides de dau de formigó: 100x100x150 cm. 
   4 perns construïts en barra d’acer normal. 
 Mides perns: Diàmetre 26 mm. Longitud 1000 mm. 
 
 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
4 Cables 
 
Tots els conductors en quant a qualitat i característiques del coure, estaran conformes a 
les normes UNE 21011 i 21064, on s’especifica la qualitat dels materials que conformen 
el cablejat elèctric. 
 
Canalització soterrada: 
 

- Seran multipolars amb conductors de coure rígid, del tipus RFV-0,6/1 kV 
(armats), segons les normes UNE 21029.  

- Seran de secció mínima 4x6 mm2. Com a conductor de senyal per a maniobra en 
cas d’ésser necessari s’admet la secció de 2x2,5 mm2.  

- Seran independents els de potència dels de senyal. El neutre de la senyal no 
podrà ser comú amb el de potència.  



 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 129 - 
  

- Es col·locaran a l’interior de tubs soterrats en una rasa. 
 
Canalització aèria damunt façana: 
 

- Conductor multipolar de coure rígid del tipus RV-0,6/1 kV. 
- Seran de secció mínima 4x4 mm2 segons UNE 21029. 

 
Canalització aèria damunt de suports (únicament en casos de desviaments 
 provisionals): 
 

- Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible de coure flexible tipus 
RR-0,6/1 kV.  

- Seran de secció mínima 4x6 mm2. 
 

5 Columnes i bàculs 
 
Tal i com especifica el Pla Director de Mobilitat de L’Hospitalet, tots els suports 
d’enllumenat públic han des ser accessibles i l’alçària màxima d’aquests serà de 15 m, 
per tal que s’hi pugui realitzar el manteniment adequat. Es podran instal·lar suports en 
llocs on no arribin els vehicles de manteniment, sempre que l’alçada no superi els 6 m i 
el terreny sigui pla.   
 
Les columnes i bàculs metàl·lics, de material d’acer, seran troncocònics amb conicitat 
20% per alçades fins a 5 m i del 12% per alçades superiors. L’espessor de la planxa serà 
de 2,5 mm per alçades fins a 5 m i 4 mm per alçades superiors. S’entregaran 
galvanitzats en tota la seva longitud, mitjançant bany de zinc en calent. L’espessor del 
galvanitzat serà de 55 a 70 micres.  
 
Les columnes i bàculs portaran una placa base de fixació, quadrada, amb una obertura 
central de 100 mm de diàmetre, com a mínim, per el pas de cables i quatre perforacions 
per el pas dels perns d’ancoratge. 
 
La placa base, de 10 mm de gruix mínim,  quedarà reforçada amb quatre cartells, i tots 
els suports tindran un anell de reforç de 250 mm d’alçada a partir de la placa de base 
amb un gruix total mínim de 4 mm. 
 
Totes les columnes tindran a una alçada de 500 mm de la base una portella de registre, 
sense frontisses, amb obertura per cargol hexagonal o tipus ALLEN, de les mides 
indicades als plànols, normalment 300x110 mm. Tot el contorn de la portella anirà 
reforçat amb planxa per l’interior, formant un gruix de 4 mm. En el seu interior hi 
hauran dos passamans transversals per la sustentació de la caixa de connexions i a la 
part inferior, una orella de planxa de 3 mm de gruix amb taladre central de 10 mm de 
diàmetre per la connexió de la presa de terra. 
 
La superfície exterior de les columnes i bàculs, no presentarà ni tindrà taques, rallades 
ni deformacions i les soldadures quedaran polides, per aconseguir un acabat exterior de 
bona presència. 
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Tots els suports de més de 3,9 m compliran: 
 
- Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 
- Real Decret 401/1989 de 14 d’abril. 
-Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989, (pel que s’haurà d’aportar certificació 
AENOR com justificant del seu compliment). 
 
Tots els suports hauran de portar encunyat en lloc visible i no separable, el nom del 
fabricant, el número de contracte (AENOR) i data de fabricació. 
 
6 Xarxa de terra 
 
S’instal·larà un conductor equipotencial, (per eliminar possibles diferències de 
potencials entre masses accessibles) en el fons de la rasa, en bon contacte amb terra, del 
que es realitzaran les derivacions per a connectar a cada suport metàl·lic accessible. 
Aquest conductor serà de coure nu de 1x35 mm2 de secció. Al mateix temps en cada 
suport, així com l’armari metàl.lic del centre de comandament, es clavarà una placa de 
presa de terra en posició vertical i a una profunditat mínima de 0,5 m, d’acer galvanitzat 
de 3 mm de gruix i 50x50 cm de la que també es realitzarà una derivació per connectar a 
les masses accessibles amb conductor de coure revestit verd-groc d’1x35 mm2 de 
secció. 
 
Es considerarà independent una presa de terra, respecte un altre quan una d’elles no 
tingui respecte d’un punt amb potencial zero, una tensió superior a 50 V, quan l’altre 
dissipa la màxima corrent de terra prevista. En tot cas una presa de terra es podrà 
considerar independent també respecte un altre si la seva separació és de 15 m com a 
mínim. 
 
En casos especials, com pot ser per independitzar dues preses de terra, es podrà 
instal·lar la xarxa equipotencial dins de tub junt amb la línia d’alimentació, sempre que 
el cable sigui aïllat amb aïllament mínim de 1000 V. El color de cable de terra serà 
groc-verd i en cas d’utilitzar conductor d’un altre color de coberta, s’encintaran amb 
verd-groc, els primers 20 cm de cada extrem a les connexions. 
 
Les unions entre els conductors de presa de terra, es faran amb peces de coure que 
connecten ambdós conductors a pressió o soldadura “Cadwell”. 
 
La presa de terra general d’una instal·lació serà tal que la tensió de contacte màxima 
entre qualsevol massa metàl·lica i terra no superi el valor de 24 V. 
 
7 Entroncaments 
 
No es realitzaran empalmes en els conductors soterrats ni dins de les arquetes, en cap 
cas. Les connexions es faran coincidir amb les derivacions a cada columna o braç i dins 
d’una caixa de connexions prevista a aquest efecte i sempre a una altura mínima de 30 
cm respecte al nivell del paviment. 
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8 Llumeneres 
 
Les llumeneres seran estanques amb els següents graus de protecció mínims: 
 
- grup òptic: IP-66 
- receptacle porta-equips:  IP-44  
 
Portaran l’equip incorporat i les carcasses estaran construïdes amb material inalterable a 
la intempèrie, amb garantia de la seva resistència a les alteracions mecàniques i 
tèrmiques pròpies del seu ús i funcionament. 
 
Les llumeneres ornamentals esfèriques disposaran d’unes característiques  òptiques tals 
que no contaminaran lluminosament l’espai per damunt d’elles, (llumeneres 
ecològiques). El percentatge de llum admès per damunt d’elles, (ULOR)  serà inferior o 
igual al 2%.   
 
No s’accepta en general la instal·lació de llumeneres tipus jardí no ecològiques o balises 
en espais públics. 
 
9 Nivells d’il·luminació  i uniformitats llumíniques 
 
Tal i com especifica el Pla Director de Mobilitat Urbana de l’Hospitalet, els nivells 
d’il·luminació i les uniformitat lumíniques aniran en funció del tipus de carrer on 
s’actuï, així doncs, 
 

- En carrers, vials i carreteres, en general, els nivells d’il·luminació mitjos estaran 
compresos entre 20 i 30 lux segons el cas amb un nivell d’uniformitat mitja 
igual o superior a 0,4. 

- En voreres el nivell d’il·luminació serà entre 15 i 20 lux amb mínim de 12 lux. 
Aquest nivell serà el que s’espera aconseguir considerat un coeficient de 
depreciació de 0,80. 

 
 
10 Làmpades 
 
Per a la correcte implementació de l’enllumenat públic exterior és fonamental el 
coneixement de les característiques fotomètriques, cromàtiques, elèctriques i de duració 
de les làmpades, així com el programa d’activitats de cada un dels espais a il·luminar. 
S’ha de buscar un equilibri adequat entre els paràmetres de benestar i eficiència a l’hora 
de plantejar l’elaboració d’un projecte d’aquest tipus.  
 
Es procedirà al canvi progressiu de làmpades de vapor de mercuri (VM) a vapor de sodi 
d’alta pressió (VSAP). Segons la Legislació Ambiental Europea es contemplen dues 
directrius on es tracte la Gestió del Residu que engloba tots aquells processos a què es 
sotmet un residu. Aquestes directives són la 91/156/CE i la 91/686/CE. Actualment, el 
conjunt de la ciutat disposa d’un 59% de làmpades de VSAP. Les làmpades VSAP 
tenen com a característica principal l’eficiència energètica i una vida útil més elevada. 
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En cas que els equips auxiliars, en casos especials, no vagin incorporats a la llumenera, 
aniran collats a bases rígida de material aïllant i incombustible, per mitjà de cargols 
inoxidables, i brides de manera que permetin el seu recanvi. Aquesta base anirà penjada 
dels elements de subjecció del suport. (En aquest cas, les columnes o bàculs portaran 
com a mínim dues portelles de registre). Sempre que sigui possible els equips seran del 
tipus “compacte” que tenen tots els elements dins d’una mateixa evolvent. 
 
Les connexions es faran amb terminals tipus “Faston” segons les normes UNE 20425. 
 

• Muntatge interior a les columnes o bàculs 
 
El muntatge interior i alimentació a les llumeneres, estarà constituït per conductors de 
coure flexible del tipus mànega amb doble aïllament del tipus RR-0,6/1 kV, incloent 
també el conductor de protecció. La secció mínima serà de 3x2,5 mm2. 
 
S’utilitzaran caixes de connexions de material aïllant i incombustible, amb elements de 
connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada, de manera que al estirar o treure 
aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la llumenera. 
 
En cas d’utilitzar línia per el comandament de la reducció de flux a les llumeneres, les 
caixes portaran els borns expressos per la connexió de l’esmentada línia. 
 
Les caixes portaran cartutxos fusibles d’una intensitat nominal màxima de 6 A tant en el 
conductor actiu com en el neutre. 
 
S’aconsella utilitzar caixes de connexió tipus “Claved/Cofret” o similar de les mides 
adients en cada cas. 
 
Pe tal de promoure l’estalvi energètic, totes les instal·lacions d’enllumenat públic es 
projectaran amb un sistema d’estalvi d’energia, que consistirà en la estabilització i 
reducció del nivell de tensió a la capçalera de la instal·lacions, és a dir, en el propi 
quadre de comandament.  
 

• Quadre de comandament intel·ligent 
 
Característiques generals: 
 
El quadre intel·ligent disposarà dels següents elements: 
 
-Regulador Estabilitzador de potència apropiada al cas amb comunicació  
  RS485 per a URBILUX. 
 
-Terminal intel·ligent URBILUX. 
 
-Connexió via ràdio 
 
-Antena de ràdio tipus plat incorporada al sostre de l’armari. 
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-Contactor General 4x63 A, (AC3). 
-6 conjunts de protecció formats per magnetotèrmic tertrapolar de 20 A, 8 KA           
 Bloc BIGI de 300 mA i contacte d’estat OF. 
 
-1 Regleta bornes connexions 35 mm2. 
 
-Interruptor manual de 4x63 A per a BY-PAS del Regulador Estabilitzador. 
 
-1 il.luminació interior amb interruptor. 
 
-1 presa de tensió per a serveis, 220 V, tipus “SHUCKO”. 
 
-Esquema elèctric plastificat. 
 
Tot el conjunt dins de caixes D.A. amb finestretes per a grau de protecció IP- 65. 
 
-1 sistema modular T-2. 
 
-Armari en espai lliure.- Serà construït amb planxa d’acer inoxidable o d’acer 
galvanitzat en calent de 2,5 mm de gruix, amb tres portelles d’un full amb panys 
antivandàlics de seguretat tipus JIS 20 CFE i previstes per col.locar cadenats 
d’emergència. Disposarà de sòcols amb ancoratges reforçats. Anirà col.locat damunt 
d’una bancada de formigó o obra vista segons el cas de 40 cm d’alçada com a mínim. 
Les mides de l’armari seran de 1350x1190x400 mm. Disposarà de teulada, d’antena de 
ràdio incorporada a ella, tot segons el croquis adjunt. Disposarà de reixes de ventilació 
laterals i superiors anells de transport laterals desmuntables i  de cargol de posta a terra 
en el sòcol. Disposarà de l’esquema unifilar plastificat. 
 
-Es recomana la instal.lació de quadres de la sèrie CITI-1DR HOS, o bé CITI-15R HOS 
de la casa ARELSA o similar. 
 
En casos especials s’acceptaran armaris d’obra encastats a façana amb porta metàl·lica. 
 
En cas de no instal·lar el Reductor Estabilitzador per el comandament centralitzat, el 
quadre portarà un rellotge programador astronòmic, model URBI ASTRO o similar, així 
com un voltímetre i amperímetre amb els seus respectius commutadors. 
 
Sempre hi haurà un sistema de commutació que permeti l’accionament manual o 
automàtic de la instal·lació, així com també de la línia de comandament de la reducció 
de flux, en cas de no instal·lar el regulador estàtic a la capçalera. 
 
En tot cas el cablejat de potència i maniobra d’aquest quadre, s’ajustarà als esquemes 
adjunts. 
 
En cas de modificació d’un quadre existent s’haurà de completar el quadre amb tots els 
elements. 
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TRÀMITS 
 

Gestions prèvies a l’inici de les obres 
 
Abans de començar les obres, l’Adjudicatari, haurà d’haver obtingut informació amb 
plànols de les diferents Companyies de serveis, on vinguin grafiades les xarxes de 
serveis existents, a fi d’evitar avaries i accidents. 
 
Legalitzacions 
 
L’industrial adjudicatari de la instal·lació redactarà el projecte per la legalització de la 
instal·lació davant l’EIC corresponent i realitzarà tots els tràmits essent a càrrec seu les 
despeses derivades. El projecte específic d’enllumenat públic de baixa tensió, complirà: 
 
-Es redactarà segons normes del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 
 Instruccions Complementaries. 
 
-Estudi luminotècnic justificatiu de la solució adoptada. 
 
-Plànols de planta amb llegenda de tots els elements de la instal.lació, plànol  de 
detalls, (obra civil, suports, llumeneres, QGD)  i plànol d’esquema unifilar integral. 
 
-Visat i signat per tècnic competent. 
 
-La seva redacció respondrà als criteris establerts pels SS.TT. Municipals 
 responsables de l’Enllumenat Públic. 
 
-Acta favorable d’una entitat col·laboradora de l’Administració. 
 
Feta la recepció i durant el termini d’un any natural, s’iniciarà el període de garantia. 
S’entregaran tres còpies del projecte de legalització, que comprendrà els plànols de 
distribució i esquemes elèctrics actualitzats a l’Ajuntament i es demanarà la revisió de la 
instal.lació per part de l’EIC que correspongui, inspecció que es realitzarà amb 
presència del tècnic Municipal.  

 
Contractació del subministrament elèctric 
 
L’industrial adjudicatari realitzarà totes les gestions necessàries per a la contractació del 
subministrament  elèctric amb la Cia. subministradora, essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
-Obres i drets d’escomesa de la Cia. Subministradora. 
-Contractació del servei i concertació dels Comptadors. 
      
També es farà càrrec de les referides despeses per altres tipus d’instal·lacions, si 
existissin, (xarxes semafòriques, xarxes de reg, … etc.). 
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7.4.5 INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES 
 
L’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat pretén renovar els semàfors existents a la 
ciutat, actuació que busca la millora tecnològica i sostenible d’aquests elements. 
Principalment es basa en l’extensió del sistema lumínic per LEDS, de menor consum i 
mes visibilitat, i la incorporació de mecanismes d’audició per a invidents, tal i com 
especifica el Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 
i d’aprovació del codi d’accessibilitat. 
 
La renovació de les instal·lacions semafòriques de la ciutat inclourà el canvi de 
reguladors, del cablejat i en general de la tecnologia dels sistema. Aquesta renovació 
permetrà centralitzar el conjunt de la xarxa semafòrica. 
 
La nova xarxa de semàfors permetrà tenir garanties tècniques per estar preparats front a 
les inclemències climatològiques, segons les especificacions tècniques dels 
responsables. Les millores evitaran que quan hi hagi tempestes elèctriques, aquestes no 
afectin al funcionament dels semàfors. Els nous semàfors aniran equipats amb una 
bateria que permetrà que tinguin fins a dues hores d’autonomia, evitant possibles 
problemes de circulació. 
 
La sosteniblitat estarà present en els nous semàfors, ja que la incorporació de LEDS 
permet estalviar energia, però a més fa que els semàfors durin més, estalviant costos de 
manteniment. Els fabricants dels nous semàfors seguiran els criteris mediambientals 
vigents. 
 
Els nous semàfors permetran la millora dels sistemes de prioritat semafòrica pel 
transport públic i serveis d’emergència. També facilitaran que el centre de control 
s’adapti a la regulació semafòrica front a possibles incidents. 
 
1 Columnes 
 
Les columnes seran cilíndriques i fetes amb fibra de vidre o poliester, tant les columnes 
per a semàfors de vianants com per a vehicles són de 2,4 metres d’alçada sobre terra 
(segons llei de mobilitat Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques). 
 

• Són de material no metàl·lic, de tipus plàstic, fibra de vidre o similar. 
• L’acabat superficial és amb pintura negre metal·litzada, tipus oxicrom. Els primers 

80 cm respecte al terra s’han de pintar amb pintura anticorrosiva. 
• El manteniment mínim consisteix en repintar l’element un cop a l’any. 

(Departament de Medi Ambient i Habitatge, Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 1991) 
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2 Bàculs 
 
Són d’acer galvanitzat, no s’utilitzen columnes de fibra de vidre ja que no poden 
suportar estructuralment els capçals semafòrics. 

• Seran del tipus normalitzat en xapa d’acer galvanitzat de secció troncocònica 
decreixent.  

• L’acabat superficial serà amb pintura negre metal·litzada, tipus oxicrom. Els 
primers 80 cm respecte al terra s’han de pintar amb pintura anticorrosiva. 

• El manteniment mínim consisteix en repintar l’element un cop a l’any . 
 
3 El semàfor 
 

• Les òptiques seran tipus LED a 42 V amb corrent elèctrica de baixa tensió, 
aplicant la tecnologia més avançada en el moment de contractar la instal·lació. 
En instal·lacions de nova implantació o de renovació no es podrà utilitzar, en 
cap cas, tecnologies d’incandescència ni solucions híbrides amb transformadors. 
Els capçals seran de material de policarbonat pintat de color groc. 

• Cadascuna de les òptiques portarà visera de color groc independent (és més 
visible pels conductors i persones amb deficiència visual).  

 
4 Armaris de reguladors i escomeses 
 
Els reguladors són elements que serveixen per controlar una cruïlla amb diversos 
semàfors. Van dins d’un armari situat a la via pública, normalment la costat de l’armari 
de l’escomesa elèctrica 
 

• Seran metàl·lics normalitzats. Es pintaran amb pintura negre metal·litzada, tipus 
oxicrom antigrafitis. 

• Armaris de reguladors amb el transformador al costat i amb lloc pel SAI en cas 
de cruïlles perilloses. 

  
Les característiques que s’han esmentat en relació al tipus de material queden 
supeditades a l’aparició en el mercat de nous materials que millorin la qualitat i la 
seguretat passiva. La secció de Circulació i Transports serà la que proposarà la 
utilització dels nous materials i qualsevol suggeriment que se li faci arribar serà estudiat.     
 
5 Prioritat dels elements segons el tipus de carrer 
 
El Pla Director de Mobilitat Sostenible de L’Hospitalet estableix en funció dels 
diferents tipus de carrers, el tipus d’element semafòric que s’ha de col·locar. 
 
• En vies vertebrals de primer nivell sense mitjanes de separació.  
    
       -  Bàcul amb un capçal zenital i un altre lateral.  
        
• En vies vertebrals de primer nivell amb mitjanes de separació.   
    
        - Bàcul amb un capçal zenital i un altre lateral i columna amb un capçal.  
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•  En vies articulars de segon nivell     
     
        -  Dues columnes, una a cada costat del vial, amb un capçal en cadascuna. 
 
• En les rambles ( considerades com dos carrers articulars separats per un espai per a 

vianants ). 
 
        -  Bàcul amb un capçal zenital i un altre lateral i columna amb un capçal.  
 
En funció de l’ordenació de moviments que s’hagi previst s’afegiran capçals addicionals 
de gir o d’intermitència. 
 
Tots els semàfors de vianants portaran mòduls sonors per invidents, segons el Decret 
135/1995 de 24 de març. 
 
S’instal·laran radars en la part superior dels bàculs o de les columnes, un per cada tram 
de la via i sentit de circulació. 
 
6 Situació dins la via pública 
 
Segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, s’estableixen una sèrie de requisits físics pels 
elements semafòrics, tant a nivell propi com visual. Els més importants són: 
 

• Els passos de vianants que hagin d’anar amb semàfors seran perpendiculars a l’eix 
de la via i portaran tots la línia de detenció. En el cas de semàfors sense pas de 
vianants s’haurà de posar la línia de detenció a una distància de 4 m abans dels 
semàfors. 

 
• Les columnes i bàculs estaran alineats i situats passat el pas de vianants en el sentit 

de la circulació. 
 
• No podrà haver cap arbrat, fanal, senyalització vertical o qualsevol altre mobiliari 

urbà que limiti la visibilitat dels semàfors.  
 
• Els armaris d’escomesa i regulació se situaran de manera que no dificultin la 

circulació ni redueixin la visibilitat, tant en relació als vehicles com als vianants. En 
cap cas provocaran perjudici a les propietats privades. 

 
• L’espai mínim de pas lliure per sota els capçals de semàfors       ( vehicles o 

vianants ) serà de 2,10 m. 
 
• L’espai de separació entre el límit de la calçada ( inici de la vorera ) i els bàculs o 

capçals de columna, serà de 0,40 m. 
 
• L’espai mínim de pas entre els elements de suport dels semàfors ( bàculs i 

columnes) i qualsevol mobiliari urbà proper, serà de 0,90 m. 
 
• En projectes d’urbanització de vies urbanes que tinguin estacionament caldrà 

establir un disseny de voreres adient per assegurar la visibilitat dels semàfors amb 
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vehicles estacionats. (Departament de Medi Ambient i Habitatge, Llei 20/1991, de 
25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, 1991) 

 

7.4.6 INSTAL·LACIONS DE REG 
 
L’any 1994 es va publicar el “Manual de reg. Les instal·lacions de reg dels parcs i 
jardins públics de Barcelona. Descripció, normes d’ús i manteniment”, un manual 
adreçat a tots els jardiners i jardineres que treballen als parcs i jardins públics de la 
ciutat de Barcelona. El manual de reg mostra la importància d’una bona gestió del 
consum d’aigua i proposa tot un seguit de mesures per tal de millorar l’eficàcia en els 
regs. 
 
La ciutat de L’Hospitalet pretén dur a terme moltes de les recomanacions d’aquest 
manual, i en gran mesura, basar la seva estratègia sostenible en aquest document. 
Ambdues ciutats comparteixen fronteres i, juntament amb la seva gran proximitat, fa 
que les mesures puguin ser adoptades per la ciutat de L’Hospitalet. 
 
L’aigua intervé de forma essencial en el desenvolupament de les plantes, ja que és un 
element necessari per créixer, realitzar les seves funcions vitals i transportar els 
nutrients del sòl a les tiges i a les fulles. El cicle de l’aigua és clarament complex i, en 
definitiva el consum d’aigua per les plantes depèn de la taxa d’evaporació i de les 
condicions ambientals que l’afavoreixen (veure figura 62). 
 

 
 

Figura 62. Esquema de circulació de l’aigua de pluja. 
Font: Manual de Reg de la ciutat de Barcelona, 1994. 
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Un dels factors més importants a l’hora de dimensionar un sistema de reg és mesurar la 
quantitat d’aigua que les plantes transmeten a l’atmosfera, i així a partir d’estudis 
evolutius de l’indret, determinar la quantitat d’aigua que és precisa subministrar al sòl. 
 
1 Instal·lacions 
 
Un projecte de reg requereix la realització d’un estudi del tipus de vegetació que 
determinarà el sistema de distribució de l’aigua. El disseny hidràulic estableix quins han 
de ser els elements de conducció, repartiment i control de la xarxa, per aconseguir que 
l’aigua es reparteixi d’acord amb les necessitats del medi. 
 
En general les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de 
polietilè de baixa densitat fins a diàmetres de 90 mm, i amb alta densitat en canonada 
rígida per a diàmetres majors de 90 mm. Totes les conduccions i els accessoris de la 
instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim de 10 atm. 
 
Es projectarà les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h i es determinarà el cabal 
necessari, tenint en compte la zona a regar i les possibilitat d’ampliació d’aquesta en 
funció del planejament vigent. 
 
Les conduccions discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot 
el possible les zones asfaltades o pavimentades, per tal que si hi ha alguna fuita, es 
pugui reparar sense haver d’aixecar tot el paviment existent i alhora afectar a la 
circulació de vehicles.  
 
En zones de paviments durs, com poden ser voreres, calçades, jardins interiors d’illa, 
zones on hi hagin serveis com poden ser pàrkings soterrats, estacions de metro, etc, es 
col·locaran passa tubs de polietilè (PE) de Ø160 o Ø200 (tubs Ø90) immersos en un dau 
de formigó de 0,30x0,30 m, amb pericó de registre de 0,60x0,60x0,60 m per cada 40 m 
de distància, com a màxim, igual que en corbes tancades i derivacions.  
 
En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades 
discorreran per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 
cm de terra. Si el gruix de terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es traçaran dins 
de la cap de drenatge amb els mateixos tubulars que en zones pavimentades. 
 
Quan les instal·lacions hidràuliques hagin de  passar per la calçada es col·locaran 
tubulars amb arquetes de registre de 0,60x0,60x0,60 m als dos costats de la calçada, 
ubicades aquestes en les voreres, sent visibles les tubulars en el seu interior.  
 
Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones verdes, 
juntament amb una xarxa independent de boques de reg. 
 
1.1 Composició general d’una instal·lació de reg 
 
Les instal·lacions de reg tenen dues parts: 
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Una que és propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues 
claus de pas anterior i posterior al mateix, i l’altra, formada per la xarxa de reg 
pròpiament dita, és propietat de l’Ajuntament i serà gestionada pel departament de Parcs 
i Jardins. 
 
La xarxa de reg en general consta de les següents parts: 
 
- Xarxa primària 
- Xarxa secundària 
- Distribuïdors d’aigua 
- Automatització 
 

a) Xarxa primària 
 
És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del By-pass mestre ubicat 
junt al comptador d’aigua fins els diferents mecanismes, que en posició de tancat 
mantenen la pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents, 
una per a les boques de reg que es connectarà abans del By-pass mestre amb clau de pas 
i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg que es connectarà a sortida del By-pass 
mestre (veure figura 63). 

 
 

Figura 63. Bypass mestre.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres de 
90 mm, o majors, hauran de ser de llautó, fosa, electrofusió o per termofusió a topall. 
 
Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat 
compliment el demanar el corresponent permís de connexió al departament de Parcs i 
Jardins. 
 
La connexió s’efectuarà abans i a la sortida del By-pass mestre, col·locant vàlvules de 
racord pla en totes les canonades per independitzar-les. 



 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 141 - 
  

Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa 
primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida ½”(mitja polzada) superior. 
Per raons constructives, quan es determini el diàmetre de la canonada, aquest es 
mantindrà constant en tota la seva longitud. 
 
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg, serà de 50 mm, en una longitud de 
fins a 150 m. Si és supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. Quan s’hagi 
d’efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa i juntes de 
racord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i 
s’ubicarà dins del pericó d’obra de 0,60x0,60x0,60 m, de pas de calçada, amb tapa de 
fundició amb text que referenciï el seu contingut. 
 

b) Xarxa secundària 
 
Tram de canonada principal entre el By-pass sectorial i la derivació als elements de 
distribució d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i 
barbotejadors. Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada 
element. 
 
El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris 
segons el projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. Sense 
perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, com a criteri general i per un concepte 
constructiu. 
 
 
L: 1 a 1.000 1.000 a 2.000 2.000 a 3.000 3.000 a 4.000  
  20  25     32        40 
D: 

 
4.000 a 10.000 10.000 a 20.000 
 50            63 

 
c) Distribuïdors d’aigua 

 
Són els elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua: boques de 
reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o exudants, barbotejadors, etc. 
 

         c.1) Boques de reg 
 
Les boques de reg seran les homologades pel departament de Parcs i Jardins. Les 
boques de reg estaran separades entre elles a no més de 50 m de distància, l’esmentada 
distància no serà computable, en zones amb dificultats o obstacles, escales i en 
creuament de calçada per on circulin vehicles. 
 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una 
canonada de 50 mm de diàmetre. En qualsevol desviació es col·locarà vàlvula d’esfera 
per sectoritzar la xarxa. Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i 
el més a prop possible d’aquests. 
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         c.2) Reg per aspersió 
 
El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua d’acord amb una 
pluviometria prefixada, idoni per a superfícies geomètricament bastant regulars i amb 
una amplitud considerable. 
 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors, i el càlcul hidràulic 
d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat 
pel comptador. S’utilitzaran aspersors de turbina amb vàlvula antidrenatge tipus i 
compatibles. La seva connexió a la xarxa secundària, s’efectuarà amb accessoris 
específics de polietilè amb juntes de teflón en les rosques. L’alçada mínima de la canya 
emergent serà de 10 cm. 
 
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 
100%. La canonada d’alimentació dels esmentats aspersors serà igual al diàmetre de la 
rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud, 
s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida superior següent.  
 

         c.3) Reg per difusió 
 

El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord amb una 
pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars i de 
dimensions reduïdes. 
 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors i el càlcul hidràulic 
d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat 
pel comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula antidrenatge, tipus i 
compatibles amb pas de rosca de toveres “boquilles” i carcassa. L’alçada mínima de la 
canya emergent serà de 10 cm. 
 
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics per a cada 
producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant, etc, i altres accessoris 
corresponents segons el producte. La distància entre ells serà la necessària per donar una 
cobertura de reg, del 100% adient al tipus de planta que es pretengui regar. Les 
connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en zones de terra. 

 
         c.4) Reg per degoteig 
 

El sistema de reg per degoteig consisteix en una canonada de polietilè amb goters 
insertats a distàncies variables. Aquest tipus de reg és automatitzat amb programadors. 
En totes les obres de carrer on es realitza plantació d’arbrat, és obligatòria la instal·lació 
de reg per degoteig per al reg dels arbres. 

 
Reg per  degoteig d’arbrat viari 

 
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà per 40 mm, de diàmetre 
en una longitud màxima de 350m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular  
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rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita instal·lació 
discorrerà continua d’escossell a escossell, just per sota del planxé de formigó a 30 cm. 
aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del mateix, on 
s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 

 
En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó 
de 0,50x0,50 m, per fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40mm, a cada una 
d’aquestes amb PE de 20 mm de diàmetre. 
 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de 
l’escossell o s’enregistraran en pericons de 0,50x0,50 m. La instal·lació estarà dotada 
d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt és alts de la 
instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el 
de vàlvula de rentatge.  

 
Reg degoteig en parterres de zona verda 

 
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del By-pass sectorial es crearà una xarxa 
secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix 
diàmetre que el By-pass. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada no 
superiors a 80m de longitud amb degotadors autorentables i compensats.  
 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el 
punt més alt de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del 
sector de reg o el de la vàlvula de rentatge.  
 

         c.5) Reg per inundació, exudació, microaspersió o difusió 
 

 
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a cada 
producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant, etc, i altres accessoris 
corresponents segons el producte. La distància entre ells serà la necessària per donar una 
cobertura de reg, del 100% adient al tipus de planta que es pretengui regar. 

 
Els inundadors, microaspersors o microdifusor, estaran proveïts d’un sistema de 
regulació de cabal entre 0 i 400 l/h. Les connexions amb les xarxes secundàries seran 
accessibles, quedant en zones de terra. 
 

d) Automatització de la xarxa de reg 
 
Les instal.lacions de reg per aspersió, difusió, degoteig, micro irrigació, seran dotades 
de By-pass. Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg , 
composat per 3 vàlvules d’esfera amb racord pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat 
d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que 
suporta una pressió de treball de 10 kg/cm2. 
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El diàmetre de l’esmentat Bypass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada i es 
determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua subministrat pel comptador. Les 
instal.lacions estaran dotades de Bypass mestre i Bypass sectorials. 
 
             d.1) Programadors elèctrics o electrònics 
 
Totes les instal·lacions de reg s’automatitzaran amb programadors electrònics modulars 
ampliables. Seran de tipus professional i homologats per l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
 
Característiques dels programadors: 
 
- Temps de reg per estació d’1 minut a 2 hores (en increments d’1 minut) en 

programes A, B i C. Fins 12 hores en Program D. 
 
- Arrencades per dia: 8 per dia i per programa, fins 32 inicis diaris. 

 
- Horari de reg: calendari de 7 dies, interval de reg de fins 31 dies o dia real de 

programació parell o imparell, fet possible pel rellotge/calendari de 365 dies. 
 
- Entrada al transformador: 120VAC, 60Hz (230VAC, 50/60Hz per a us 

internacional). 
 
- Sortida del transformador: 25VAC, 1,5 amp. 
 
- Sortida per estació: 24VAC, 56 amp per estació. 
 
- Sortida màxima: 24VAC, 1,4 amps (inclou el circuit de vàlvula mestre). 
 
- Bateria alcalina de 9 V per mantenir en memòria la programació. 
 
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del 
reglament electrotècnic de baixa tensió i estarà protegida per ICP de 5 A, i diferencial 
de 40 A amb sensibilitat de 300 mA. 
 
La ubicació del programador serà dins d’armari d’acer inoxidable tipus i compatible, 
segons homologació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb juntes d’estanqueïtat i placa 
de muntatge, proveïts de pany amb clau estàndard 405.  
 
Sempre que sigui possible, aquest armari es situarà annex al quadre elèctric 
d’enllumenat amb una separació de 20 cm, entre ells, sobre una peana comú de formigó, 
col·locant un tub corrugat de 60 mm de diàmetre per l’interior de la mateixa que 
connecti els dos armaris per a fer la connexió elèctrica. 
 
Si no es disposés d’una escomesa elèctrica, s’efectuaria la contractació d’una específica 
per al programador de reg, per part de l’instal·lador complint les normatives vigents de 
la companyia elèctrica i d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals. 
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En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja tipus mini-clik regulable 
entre 3 i 25 mm, amb protecció antivandàlica d’acer inoxidable i es col·locarà annexa al 
l’armari del programador.  
 

• Programadors elèctrics autònoms 
 
Aquest programador actua amb instal·lació elèctrica per l’accionament de les 
electrovàlvules amb solenoide d’impulsos de 9V. L’alimentació elèctrica del sistema i el 
propi programador es a través d’una bateria de 9V. Aquest programador només es farà 
servir en instal·lacions de reg amb més de tres estacions o sectors de reg quan no sigui 
possible una escomesa elèctrica. 
 
La ubicació del programador serà dins d’armari de poliester tipus i compatible, segons 
homologació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb juntes d’estanqueïtat i placa de 
muntatge, proveïts de pany amb clau estàndard. 
 
 

• Programadors autònoms 
 
Aquests programadors només es faran servir en instal·lacions de reg amb un màxim de 
tres estacions o sectors de reg. Els programadors autònoms seran de tipus professional, 
homologats per l’Ajuntament, amb solenoide a impulsos i alimentats per piles o bateries 
amb una autonomia mínima d’un any. 
 
El segellat dels seus components, incloent les piles o bateries permetrà el funcionament 
inclòs submergits en l’aigua, el segellat te que permetre la substitució de les piles. Els 
programadors es fixaran a una de les parets laterals del pericó quedant el més amunt 
possible. Els programadors seran actius i compatibles en funció dels models. 

2 Canalitzacions 
 
Seguint les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, fundades per 
l’Enginyeria Tècnica Agrícola Catalana, un cop oberta la rasa, la qual tindrà unes 
dimensions mínimes de 20 cm. d’ample i 50 cm. de fondària fins la generatriu superior 
del tub, es regularitzarà el fons amb una base de sorra (sauló), per a seient de la 
canonada de 15 cm, a continuació es procedirà a la col·locació de la canonada i es 
recobrirà amb una capa de 15 cm. de sorra (sauló), per evitar que qualsevol element 
(pedres, etc,) toquin la canonada, seguidament es procedirà al farcit de la rasa. 
 
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, 
aquestes estaran separades entre elles en uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors. 
 
Rases dins de parterres i paviments de sauló 
 
Les rases dins de parterres es reblaran sense compactar i deixant el terra amb un 
abombament de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria fina, es 
podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. 
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En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins 
a 20 cm. d’amplada o manualment. Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran 
amb sauló en tongades de 20 cm. piconades al 95% PM. Quan en una mateixa rasa 
s’ubiquin varies canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran separades entre 
elles en uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors. 
 
Rases en passos de calçades, voreres, paviments i paviments especials: 
 
S’efectuaran segons el disposat en les Ordenances d’Obres i Instal·lacions de Serveis en 
domini públic Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
 
 
7.4.7 JOCS INFANTILS       
 
Les diferents normatives UNE Europees que s’han anat desenvolupant, pretenen 
desenvolupar en la seva totalitat cadascun dels condicionants que afecten sobre els jocs 
infantils urbans, i regulen els seus usos. Les normatives UNE-EN 1176 (1 a 7)sobre 
condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc i la UNE-EN 1177 sobre 
condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que el suporten, són bàsicament les 
normatives que regulen els jocs infantils urbans. 
 
Respecte a les condicions d’accessibilitat de les àrees de joc, s’apliquen els 
requeriments que assenyala la “llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques” i el “Decret 135/95, de 24 de 
març, de desplegament de la Llei i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat”. 
 
1 Relació de normes UNE-EN i UNE 
 
Els jocs infantils són un element urbà molt important dins de la traça de la ciutat actual. 
Hi ha multitud de normatives específiques que regulen els materials i els equipaments 
que conformen aquest tipus d’element. Les normes més rellevants dins d’aquest sector 
s’adjunten a continuació: 
 

- UNE-EN 1176-1: 1999  “Equipamiento de las áreas de juego.  Parte 1: requisitos 
generales se seguridad y métodos de ensayo”.  BOE 112 de 11-5-1999. 

 
- UNE-EN 1176-2: 1999  “Equipamiento de las áreas de juego.  Parte 2: requisitos 

de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios”.  
BOE 142 de 15-6-1999. 

 
- UNE-EN 1176-3: 1999  “Equipamiento de las áreas de juego.  Parte 3: requisitos 

de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes”.  
BOE 142 de 15-6-1999. 

 
- UNE-EN 1176-4: 1999  “Equipamiento de las áreas de juego.  Parte 4: requisitos 

de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para tirolinas”.  BOE 
142 de 15-6-1999. 
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- UNE-EN 1176-5: 1999  “Equipamiento de las áreas de juego.  Parte 5: requisitos 
generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para 
carruseles”.  BOE 197 de 18-8-1999. 

 
- UNE-EN 1176-6: 1999  “Equipamiento de las áreas de juego.  Parte 6: requisitos 

generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos de 
balancines”.  BOE 142 de 15-6-1999. 

 
- UNE-EN 1176-7: 1998  “Equipamiento de las áreas de juego.  Parte 7: guía para 

la instalacion, inspección, mantenimiento y utilización”.  BOE 167 de 14-7-
1998. 

 
- UNE-EN 1177: 1998  “Revestimiento de las superfícies de las áreas de juego 

absorbentes de impactos.  Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.  BOE 
187 de 6-8-1998 

 
- UNE 147101: 2000 IN.  (Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-1). 

 
- UNE 147102: 2000 IN.  (Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-7). 

 
- UNE 172001; 2004 IN.  Señalización en las áreas de juego. 

 
- UNE 147103: 2001  “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al 

aire libre” 
 
2 Definició i àmbit d’aplicació 
 

S’entén per “àrea de joc infantil” l’àmbit d’espai públic situat a l’aire lliure que està 
específicament dissenyat per a l’ús lúdic per part dels menors i que habitualment conté 
elements d’equipament destinats exclusius al joc.  No estan incloses en aquest concepte 
les àrees esportives o de qualsevol altre ús lúdic que tinguin una regulació pròpia. 
 
S’entén per “equipament de joc” qualsevol artefacte dissenyat específicament per 
desenvolupar una funció estàtica o dinàmica que tingui per objecte generar o potenciar el 
joc infantil. (Ayuntamiento de Granada. Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas 
de seguridad en los parques infantiles, 2001) 

 
El present capítol és aplicable a tots els projectes de disseny i/o construcció d’àrees de 
joc infantil situades a la ciutat de L’Hospitalet, redactats i/o executats per qualsevol 
operador públic o privat. 
 
3 Característiques de les àrees de joc infantil 
 
Ubicació 
 
Quan per raons de la morfologia urbana de la zona de la ciutat on es proposi situar 
l’àrea de joc infantil no sigui possible complir algunes de les recomanacions aquí 
definides caldrà un informe previ d’acceptació de la ubicació per part del Servei Tècnic 
que inclourà la descripció dels factors correctors adequats. 
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Condicions físiques adequades 
 
A l’hora d’ubicar una àrea de joc infantil, sempre que sigui possible, es compliran les 
següents condicions.   
 
Les àrees es situaran: 
 

- on sigui viable instal·lar elements per a fer ombra, o ja n’hi hagi, sigui vegetals 
(arbres de fulla caduca), d’obra o de mobiliari.  No hi haurà arbres que tinguin 
punxes i fruits o fulles manifestament tòxics. 

- on no s’envaeixin itineraris per a vianants 
- on es permeti la instal·lació d’elements auxiliars tipus bancs i papereres en 

l’entorn immediat a l’àrea, o en algun cas dins la zona de paviment tou de la 
zona de jocs 

- on es disposi de font d’aigua potable en l’entorn immediat 
- on es disposi d’enllumenat nocturn 
- on el pendent de la superfície de suport dels equipaments de joc sigui inferior al 

2%. 
 

Zones a evitar 
 
Sempre que sigui possible s’evitarà situar àrees de joc infantil o s’hauran d’utilitzar 
factors correctors que adaptin les condicions inicials, en les zones: 
 

- on la superfície de suport dels equipaments de joc tingui un pendent superior al 
2% 

- sense elements per a fer ombra o sense possibilitat de situar-n’hi 
- que impedeixin el pas de persones 
- on hi hagi registres de xarxes elèctriques, clavegueram o altres serveis 
- amb accés nocturn i sense enllumenat públic  
- properes a la circulació de vehicles 
- on hi hagi elements en superfície que per la seva duresa representin un perill per 

als usuaris 
- confrontants amb espais on s’ubiquin elements o activitats potencialment 

perillosos 
 
Usuaris 
 
Les àrees de joc infantil es destinen a usuaris menors d’edat, diferenciats per trams 
d’edat de fins a 36 mesos i de 3 a 12 anys.  L’edat d’ús d’un joc està fixada pel 
fabricant. 
 
Delimitacions 
 
L’àrea de joc es tancarà perimetralment abraçant la totalitat dels seus equipaments de 
joc. El tancament d’una àrea de joc haurà de ser estable, haurà d’estar ancorat de forma 
fixa al paviment i haurà de tenir una alçada mínima de 80 cm.  A més, la separació entre 
lames o els forats que puguin formar part de la seva configuració seran de 0 – 0,8 cm. ó  
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de 2,5 – 9 cm., per evitar l’atrapament de dits o caps.  Tindrà com a mínim una porta 
d’accés de 90 cm. d’amplada mínima.  Quan l’àrea de joc tingui un dels costats de més 
de 15m serà obligatori posar una segona porta a la banda oposada.  Si la porta s’obre 
cap a l’interior, l’espai d’obertura no envairà cap de les àrees de seguretat dels 
equipaments de joc instal·lats. 
 
El disseny dels tancaments ha de complir els requeriments referits a atrapaments, 
sortints i cantells continguts  en els apartats 4.2.5 i 4.2.7 de la Norma UNE-EN 1176-1, 
així com els requeriments d’estabilitat estructural continguts a l’apartat 4.2.2 de 
l’esmentada norma, a més dels condicionants assenyalats a la Llei 20/1991 sobre 
accessibilitat.  S’ha de tenir una especial cura que la seva configuració no faciliti 
l’escalada per part dels menors. 
 
La tanca haurà de complir que els trams de tanca de fusta de pi tractada (cuperitzat-
autoclau) d’una longitud màxima de 200 cm., estiguin compostos per muntants d’una 
alçada mínima de 80 cm. i lames verticals de 9 cm. d’amplada i un mínim de 2,2 cm. de 
gruix. La separació entre lames verticals serà de 90 mm. 
 
Les lames es subjectaran amb dos llistons travessers horitzontals d’una longitud màxima 
de 200 cm., una amplada mínima de 9 cm i un gruix mínim de 2,2 cm., amb els cargols 
necessaris per a la seva subjecció, d’acer galvanitzat o inoxidable, i estaran protegits (o 
enrasats).  La distància entre la part inferior de les lames i el paviment serà entre 2,5 i 
9cm.  
 
Els muntants tindran una secció mínima de 9x9 cm. i una alçada sobre el paviment de 
80 cm., més una longitud d’ancoratge dún mínim de 20 cm. Tots els cantells, tant de les 
lames com dels muntants, han de ser arrodonits. La porta serà de 90 cm. d’amplada 
mínima lliure de pas, composta per lames i travessers iguals que els de la resta de la 
tanca, ancorada al muntant extrem per dues frontisses antiatrapament d’acer galvanitzat 
que subjectin longitudinalment tota l’amplada de la porta i amb un pestell per tancar 
l’àrea. 
 
Paviments 
 
El paviment de les àrees de joc ha de complir la Norma UNE-EN 1177 sobre 
“Revestimientos de las superficies de la áreas de juego absorbedores de impactos”, 
també les especificacions sobre accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques”, i el “Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei i 
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat”. 
 
El pendent màxim de la superfície dels paviments on estiguin ancorats els elements de 
joc és obligatòriament del 2%. 
 
Amb el marc de referència d’aquestes normes, i considerant les diverses tipologies dels 
equipaments de joc, es defineixen les característiques que han de complir els paviments 
segons sigui la seva composició i la funció que desenvolupin dins l’àrea. 
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• Sauló 
 

S’admet com a paviment de suport d’equipaments de joc estàtic i on les caigudes siguin 
inferiors a 60 cm. La superfície serà horitzontal, amb un pendent màxim del 2%, i es 
compactaran a 95% próctor modificat. 
 

• Grava 
 

Paviment esmorteïdor disgregat, s’utilitzarà granulat arrodonit i sense arestes “de riu” 
de 5 a 9 cm. (pinyolet petit). La superfície serà horitzontal, amb un pendent màxim del 
2%. Per a garantir les propietats esmorteïdores el gruix obligatori de la capa de sorra 
serà de 35 cm. (no caldrà instal·lar capa suplementària de drenatge si la subbase és de 
terra). 
 
7.4.8 MOBILIARI URBÀ 
 
Els elements que conformen el mobiliari urbà de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat 
s’engloben dins d’una mateixa línia que pretén uniformitzar tots els barris que 
conformen la ciutat, per tal d’evitar segregació entre zones. És important ressenyar que 
tots els noms comercials que s’esmenten són orientatius, amb l’única intenció de marcar 
un estil base a partir del qual el subministrador que correspongui pugui presentar la seva 
proposta o model. 
 
1 Bancs 
 
Es col·locaran bancs tipus “Neoromàntic” de la casa Santa&Cole o del tipus “Plaza” de 
fundicions Benito o similars. Excepcionalment es valorarà la implantació de bancs 
singulars (veure figura 64). 
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Figura 64. Fitxa tipus de “Banc Plaza” per a qualsevol tipus de carrer.  
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
2 Papereres 
 
Es col·locaran papereres trabucables de xapa perforada tipus “Barcelona” de planxa 
galvanitzada pintada o d’acer inoxidable. En funció del tipus de carrer es col·locaran 
papereres d’acer inoxidable o de ferro: per a carrers peatonals es col·locaran papereres 
d’acer inoxidable i per a la resta de carrers de ferro o galvanitzada. La capacitat de cada 
paperera haurà de ser entre 40 i 60 litres (veure figura 65). 
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Figura 65. Fitxa tipus de paperera model Barcelona per a quasevol tipus de carrer. 
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
La disposició de paperers al llarg de la ciutat no podrà ser menor d’un element cada 50 
metres, i, a més a més, una paperera a cada cantonada. 
 
3 Fonts 
 
Es col·locaran fonts tipus “Atlántida” de Santa&Cole o similar (veure figura 66).  
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Figura 66. Fitxa tipus de font Atlàntica o similar per a tot tipus de carrer. 
Font: Elaboració pròpia, 2008 

 
4 Pilones 
 
Es col·locaran pilones tipus “L’Hospotalet” de Fundiciones Benito o similar (veure 
figura 67). La seva distribució al llarg dels carrers es basarà en l’ample de la secció 
transversal, col·lcoant cada 1,5 metres pilones en carrers amples i cada 3 metres en 
carrers estrets. No es col·locaran mai pilones a al franja d’invidents. 
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Figura 67. Fitxa tipus de pilon model Hospitalet per a qualsevol tipus de carrer.  
Font: Elaboració pròpia, 2008  

 
5 Baranes 
 
Es divideixen les baranes en funció del seu ús, ja sigui decoratiu o de protecció per 
escossells i zones ajardinades. En aquest apartat es valoraran les propostes de cada 
subministrador, sempre i quant segueixin la línia existent en la zona d’actuació. 
 
6 Aparcabicicletes 
 
Es col·locaran aparcabicicletes tipus model “U” invertida o similar. S’ubicaran nous 
efectius a l’entrada i sortida dels carrers amb carrils per a bicicletes.  
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7 Quioscs 
 
Es col·lcoaran quioscs tipus Hospitales. 
 
8 Panells d’informació variable 
 
Es col·lcocaran panells d’informació variable tipus model Decaux. Opcionalment es 
valorarà la possibilitat de col·locar panells de doble cara i decoració superior fixe o 
giratòria. 
En cas d’accident o canvi de l’element, es procedirà de la següent manera: 
 
-Realització de l’excavació. 
-Col·locació de la reixa de terra. 
-Escomesa d’electricitat. 
-Conducte d’entrada per telecomunicacions. 
-Col·locació d’ancoratges mitjançant plantilla de posicionament. 
-Formigó. 
 
 
7.4.9 RESIDUS 
 
L’objecte del present capítol és regular la gestió dels residus dins de la ciutat de 
L’Hospitalet. Els objectius bàsics són: 
 

a) Aconseguir que la gestió dels residus municipals i la instal·lació i distribució 
dels contenidors a la via pública es realitzi de la forma més eficaç possible, 
minimitzant l’impacte visual i ambiental derivat de la seva presència i 
utilització. 

b) Regular la necessitat que els constructors, promotors, arquitectes i altres 
professionals del sector de la construcció, incloguin en el projecte tècnic un 
sistema que permeti gestionar els residus de forma selectiva, que es produiran 
com a conseqüència de la nova implantació d’habitatges. 

c) Adequar els espais, tant públics com privats, per tal de facilitar la instal·lació de 
contenidors destinats a la separació de residus per al seu posterior i correcte 
tractament, en virtut dels objectius establerts en la Llei 6/1993, reguladora dels 
residus i la Llei 15/2003, que modifica l’anterior. 

 
Com a premisa comuna s’estableix que tots els projectes urbanístics de nova 
construcció i els existents, hauran de preveure el sistema de gestió de residus aprovat 
per l’Ajuntament de L’Hospitalet, l’any 2006. Els tipus de contenidors de recollida de 
residus hauran de ser de rebuig, orgànics i les tres fraccions de selectiva (paper i cartró, 
envasos i vidre). 
 
1 Tipus i mides de contenidors 
 
Per a la recollida de deixalles es plantegen els contenidors tipus establerts segons al pla 
de mobilitat i sostenibilitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. 
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-Contenidor d’escombraries i orgànica. Planta rectangular de 1,9 metres de llarg i 1,2 
metre d’ample. S’ha de deixar una separació mínima a costat i costat de 0,4 metres. 
-Contenidor de paper i cartró. Planta rectangular de 2 metres de llarg i 1 metre d’ample. 
S’ha de deixar una separació mínima de 0,2 metres. 
-Contenidor de vidre. Planta circular de diàmetre 1,9 metres. S’ha de deixar una 
separació mínima de 0,2 metres. 
-Contenidor d’embasos lleugers. Planta circular de diàmetre 1,9 metres. S’ha de deixar 
una separació mínima de 0,2 metres. 
 
Les configuracions possibles entre aquests 4 elements es classifiquen en tres tipologies: 
 
1-Ubicació de contenidors mixta 1: 1 contenidors d’escombraries i 3 de recollida 
selectiva, essent un total de 9,1 metres ocupats en planta. 
2--Ubicació de contenidors mixta 2: 2 contenidor d’escombraries i 3 de recollida 
selectiva, essent un total de 11,4 metres ocupats en planta. 
3-Ubicació de contenidors uniforme: 3 contenidors d’escombraries i orgànica en sèrie, 
essent un total de 7,3 metres ocupats en planta. 
 
2 Criteris de disposició i dimensionament 
 
Els criteris de disposició i dimensionament estan basats en el Pla Director de Mobilitat 
Sostenible de l’Hospitalet de Llobregat i en els condicionants físics i social de la ciutat 
actual. 
 
Criteris de disposició. 
 
1-No ubicar els contenidors abans d’un pas de vianants ni en els accesos de pas de 
vehicles. 
2-És recomanable que l’obertura sigui de dretes, ja que la flota de camions de recollida 
de deixalles està compassada per 10 vehicles amb llançament de dretes i 2 d’esquerres. 
3-S’ha de deixar un mínim de 5 metres en vertical lliures pel procés de descàrrega del 
contenidor al camió. No pot haver cablejat, arbres, ni cap element que pugui interferir el 
cicle de càrrega i descàrrega. 
4-S’intentarà agrupar els contenidors tipus RS1 i selectiva, per tal d’assegurar la 
màxima netedat de la zona afectada. 
5-Es poden col·locar els contenidors davant de les portaries, però intentant afectar el 
mínim possible i valorant l’ample d’acera de la zona. 
6-És preferible ubicar els contenidors dins d’aparcaments habilitats per aquests. Els 
contenidors actuals no tenen rodes i ja no és un inconvenient. 
7-En carrers de 8 metres s’han de fer voreres asimètriques perquè puguin cabre els 
contenidors i no afectin en accés al tràfic. 
 
Criteris de dimensionament. 
 
1-La distància màxima que pot haver des d’una porteria fins al contenidor és de 100 
metres de radi. 
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2-La capacitat d’un contenidor és de 3200 litres, essent el 70% per RS1 i 30% per 
orgànica. El dimensionat es fa a partir de la capacitat del RS1 = 2240 litres i de la 
producció mitja de deixalles per familia = 40 litres/vivenda.dia. 
 
3 Situació de les papereres 
 
-Disposició de papereres cada 50 metres i a cada cantonada. 
-S’han de protegir de l’impacte de vehicles, és important fer una visualització in situ. 
-Han d’estar posicionades en llocs accessibles per la gent. 
-En funció del tipus de carrer es col·locaran papereres d’acer inoxidable o de ferro. 
Per a carrers peatonals es col·locaran papereres d’acer inoxidable i per a la resta de 
carrers de ferro. 
-El model tipus és trabucable i de xapa perforada amb capacitat per 60 litres. 
 
4 Disseny de Punts Nets 
 
Els Punts Nets són recintes ubicats en el contorn de les ciutats, amb l’objectiu 
fonamental de servir als ciutadans com centre d’aportació voluntària per la recollida 
selectiva dels residus en l’àmbit domiciliari (aparells domèstics, olis utilitzats, bateries, 
etc.). 
 
Els objectius dels Punts Nets són fonamentalment la recuperació dels materials 
continguts en els residus per al seu reciclatge directe, amb el conseqüent estalvi 
d’energia i matèries primeres, evitar l’abocament incontrolat de residus voluminosos 
que no poden ser eliminats pels serveis de recollida d’escombraries, separar els residus 
perillosos generats a l’hogar i reduir el volum de residus a tractar o eliminar en els 
abocadors controlats. 
 
Actualment hi ha un Punt Net situat a les afores de la ciutat, al costat de la Zona Franca. 
Es preveu la construcció d’un altre Punt Net a la ciutat de L’Hospitalet dins dels propers 
5 anys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




