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DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA 
 

 

1. Introducció. 
 

  El carrer a urbanitzar del present projecte, Carrer Ciutadilla, es troba situat al 

Terme Municipal de Tàrrega (Urgell). 

 

  A continuació s’explica una mica de geografia de la comarca. 

  Tàrrega, capital de la comarca de l'Urgell, és situada a la plana de Lleida a 

uns 100 quilòmetres de Barcelona. És un centre comercial i de serveis destacat 

de l'àrea oriental de les Terres de Ponent. 

 Actualment la ciutat compta amb 15.400 habitants, i el seu terme municipal és 

de 88 km2, fa de llaç d'unió entre els altiplans de la Segarra i l'Urgell i comprèn 

a la vegada els pobles d'Altet, Claravalls, la Figuerosa, el Talladell, Riudovelles 

i Santa Maria de Montmagastrell. 

  Situat al centre de la comarca de l’Urgell, lleugerament inclinat a ponent, limita 

a migdia amb el terme de Verdú. A l’est, les terres pertanyen a l’antic terme del 

Talladell, tenen per veí el municipi de Granyanella. Al nord-oest, els termes de 

la Figuerosa i Riudovelles, limiten amb els municipis dels Plans de Sió. 

 

  Per altra banda, al nord, s’ajunta juntament amb el terme de Conill, limita amb 

les terres de: Mont-Roig, Bellver i Ossó de Sió. El terme de Santa Maria, que 

trenca la monotonia rectangular del municipi estrenyent-se cap al nord i oest, 

limita amb els termes veïns d’Ossó de Sió, Montfalcó, Puigverd d’Agramunt, la 

Guardia i Tornabous. 

 

  Les terres planes de l’oest corresponents al terme de Claravalls i Tàrrega 

limiten amb el terme de Tornabous i Vilagrassa, respectivament. 
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  Geogràficament el terme municipal té una forma rectangular d’uns 13 km de 

nord a sud i d’uns 4 a 5 km d’est a oest. 

 

  És un espai pont entre les terres planes de l’Urgell (280/315 m d’altitud), i els 

pendents grans de les terres segarrenques (400/425 m d’altitud). Travessa el 

terme d’est o oest i en la part dus el riu Ondara. Les elevacions més importants 

són, de nord a sud, la serra d’Espígol, el tossal del Mort, el tossal de Sant Eloi, 

el tossal de l’Ofegat i els tossals de Cercavins. 

  Tàrrega ha esdevingut un important centre de comunicacions en ser lloc de 

confluència de dos importants vies de comunicació: la N-II de Barcelona -Lleida 

- Madrid i la comarcal C14 Tarragona - Montblanc - Andorra. Altres connexions 

importants són la comarcal C53 que uneix Tàrrega des de Vilagrassa amb 

Balaguer, l'Eix Transversal de Lleida a Girona que coincideix amb la N-II al seu 

pas per Tàrrega i la carretera Tàrrega - Guissona - Ponts. 

  Disposa d'una equilibrada estructura productiva amb una sòlida base 

industrial i de serveis on predomina la petita i mitjana empresa d'iniciativa local. 

En el sector industrial destaquen les indústries metal·lúrgiques i 

agroalimentàries. En el sector metal·lúrgic sobresurten empreses dedicades a 

la fabricació de cisternes per a reg, per a transports de líquids i per a la neteja 

viària, la trifeleria, o la fusteria d'alumini. En el sector agroalimentari cal 

destacar les empreses que elaboren olis comestibles, productes confitats i les 

que exporten productes frescos. Altres indústries destacades són del sector 

tèxtil, la construcció, els productes químics i les motllures. 

  L’àmbit del projecte correspon al tram de via urbà anomenat Carrer Ciutadilla, 

el qual es troba situat al sud-oest de la ciutat, zona bastant desplaçada del 

centre de la ciutat. Aquest carrer comunica el carrer Salvador Espriu i 

L’Avinguda de Josep Tarradelles. 

 

  En l’actualitat, aquest carrer es troba sense urbanitzar. El carrer té una 

longitud aproximada de 132 m i una amplada d’uns 11,5 m. El projecte  
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permetrà l’execució de la urbanització d’aquest carrer, amb tots els elements i 

serveis necessaris pel seu funcionament. 

  

 

2. Antecedents.  
 
  El carrer pendent d’urbanitzar es troba situat en una zona no urbanitzada. En 

un costat de carrer trobem el Centre d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat, on la 

sortida d’ambulàncies del centre és pel carrer objecte de projecte. 

    

  No es una zona molt habitada, ja que gairebé es troba situada a les afores de 

la ciutat direcció Tarragona. En el carrer Salvador Espriu si que existeixen 

habitatges unifamiliars, però en l’altre carrer amb el que comunica, Avinguda 

Josep Tarradelles, no hi ha cap construcció d’obra civil d’habitatge realitzada. 

 

  La realització d’aquest projecte podria ser objecte d’una nova zona d’obra civil 

per a la ciutat. 

 

  Dins de l’àmbit del projecte les infrastructures i els serveis de caràcter urbà 

son pràcticament inexistents, encara que en els seus límits es possible 

connectar amb les infrastructures municipals existents, així en el Carrer 

Salvador Espriu i en l’Avinguda Josep Tarradelles, perpendiculars al Carrer 

Ciutadilla, ja existeix la xarxa de clavegueram, la xarxa d’abastament d’aigua, la 

xarxa d’enllumenat, el gas natural suficient que possibiliten la connexió de la 

futura infrastructura amb la resta de municipi. 

 

  El tram de vorera on hi ha la sortida de vehicles del Centre d’Atenció Primària 

ja es troba pavimentat i condicionat per facilitar l’entrada i sortida de les 

ambulàncies. 
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3. Àmbit del projecte. 
 
  L’àmbit del present projecte d’urbanització consta del Carrer Ciutadilla 

juntament amb els corresponents enllaços: 

 

• Enllaç pel est amb el Carrer Salvador Espriu on si troba el Centre 

d’Atenció Primària de la ciutat i l’Escola de Sobrestants d’Obres 

Públiques. 

• Enllaç per l’oest amb l’Avinguda Josep Tarradelles on si troben les 

instal·lacions del Mossos d’Esquadra de la ciutat. 

 

  L’obra es de nou traçat i forma part de l’expansió sud-oest de Tàrrega, que 

inclou, en un futur, la construcció de una nova zona a urbanitzar d’habitatges i 

un possible nou Centre d’Atenció Primària. 

 
Resum de superfícies del carrer del present projecte: 

 
  Entre les alineacions fixades, la superfície total a urbanitzar és de 1477,35 m2, 

que és distribueix de la següent manera: 

 

Longitud viària: 131,32 m 

Amplada viària: 11,25 m  

Superfície viària: 1477,35 m2  

 

  L’àrea d’urbanització es de 1477 m2 aproximadament. 

 

  A grans trets l’obra descrita al projecte consisteix en urbanitzar el Carrer 

Ciutadilla, per enllaçar els dos carrers amb els quals comunica, el Carrer 

Salvador Espriu i l’Avinguda Josep Tarradelles. 
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4. Descripció de la situació actual. 
 

  En el present apartat s’esmentarà clarament quin és l’estat actual pel que 

respecta a la urbanització i també referent als serveis existents de la zona. 

 

  Situació viària: 

 

  La situació actual de la zona és bona, és a dir, de poc trànsit, ja que es una 

zona que queda una mica desplaçada del centre de la ciutat, tot i que existeix 

el Centre d’Atenció Primària al carrer del costat i també la del present objecte. 

 

  S’ha de tenir en compte que el tràfic de la zona augmentarà, ja que es preveu 

la construcció d’habitatges i noves obres civils. 

 

  Cal esmentat que actualment no hi ha cap mena de prioritat per als vianants, 

ja que part del carrer no disposa de voreres. 

 

  Situació urbanística: 

 

  Actualment la zona afectada per les obres està qualificada com a sòl 

urbanitzable, tot i que hi ha zones que encara no ho estan. 

 

  En el Carrer Salvador Espriu es troben com a construccions civils el Centre 

d’Atenció Primària, l’Escola de Sobrestants d’Obres Públiques, la Residència 

d’avis, l’edifici del Canal Segarra-Garrigues i cases unifamiliars. Actualment hi 

ha una part de carrer que es fa servir com a pàrking. 

 

  En canvi, en l’Avinguda Josep Tarredelles només s’hi troben les instal·lacions 

d’obra civil i una gran esplanada per a futures construccions. 

 

  La urbanització dels carrers existent es de qualitat estàndard amb paviments 

de formigó i les voreres són també de formigó i alçada estàndard. El mobiliari 

urbà existent es escàs i també de qualitat estàndard. 
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  - Activitat social i comercial: 

 

  La zona tot i no trobar-se al centre de la ciutat, que és on es desenvolupen la 

majoria d’activitats relacionades amb el comerç i l’oci té una gran varietat 

d’equipaments al seu entorn, hi ha el Centre d’Atenció Primària, les 

instal·lacions dels mossos d’Esquadra, la Residència d’avis, l’Escola se 

Sobrestants d’Obres Públiques, l’edifici del Canal Segarra-Garrigues, els 

instituts públics l’ IES Manuel de Pedrolo i l’ IES Alfons Costafreda. Tots 

aquests equipaments fan que sigui una zona bastant transitada. 

 

  Reportatge fotogràfic: 

 

  El reportatge fotogràfic del carrer del present projecte, on es pot apreciar 

l’àmbit d’actuació que permet entendre la realitat en la qual es desenvolupa 

aquest projecte, es presenta el l’annex 1 de la present memòria del projecte. 

 

  Tal i com es pot veure en el reportarge fotogràfic la vorera que afecta a la 

sortida d’ambulàncies ja està pavimentada, per tant no es tocarà i es dixarà tal i 

com es troba. 

 

  Xarxes de servei urbanístics: 

 

  A continuació s’exposen les xarxes de serveis presents a l’àmbit d’actuació i 

una breu descripció de la situació actual a partir de la informació facilitada per 

l’Ajuntament de la ciutat, i la pròpia informació actualitzada de les diferents 

companyies. Més endavant s’amplia aquesta informació i s’inclouen plànols 

amb la situació actual de tots els serveis, facilitats per les companyies 

responsables dels mateixos. 

 

  Les xarxes i servies urbanístics existents només es troben en el carrer 

Salvador Espriu, per tant s’haurà de fer arribar al conjunt de l’obra i distribuir-los 

correctament. 
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  Els serveis es projectaran amb criteri de l’ajuntament, aquests són l’aigua 

potable, el gas, la telefonia, l’enllumenat públic, el clavegueram, el sanejament 

d’aigües pluvials i un tub de previsió de serveis per a telecomunicacions 

públiques. 

 

- Clavegueram: ( Entitat gestionadora i manteniment: Ajuntament ) 
 
 

  Existeix una xarxa de clavegueram unitària que recull les aigües pluvials i 

residuals dels carrers adjacents a la zona. On s’enllaçarà la xarxa existent del 

Carrer Salvador Espriu amb la nova xarxa de clavegueram. 

 

  Els col·lectors existents són de formigó i els diàmetres són de 40 cm.  

 
 
- Energia elèctrica i enllumenat públic: ( Entitat gestionadora i manteniment: 

ENDESA)   

 

  A l’àmbit d’actuació i són presents línies de baixa i de mitja tensió. 

 

  Les línies de baixa i mitja tensió properes a la zona d’actuació es troben 

soterrades fins arribar a la torre existent. 

 
  Actualment disposa de servei d’enllumenat públic en el Carrer Salvador Espriu 

amb fanals de uns 8 ó 9 m d’alçada.  

 
 

- Gas: ( Entitat gestionadora i manteniment: Gas Natural ) 
 

 
  Actualment la xarxa de gas natural arriba al Carrer Salvador Espriu. 

 

  El servei es soterrat amb canonades de polietilé sota la vorera en la majoria 

del recorregut amb diàmetre de 110mm. Bàsicament la xarxa existent es de 

mitja pressió (MPA). 
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- Aigua potable: ( Entitat gestionadora i manteniment: SOREA) 
 
 

  Actualment la xarxa d’aigua potable es troba al Carrer Salvador Espriu i 

voltants, on es troba la canonada per sota la vorera. En aquest cas 

s’empalmarà amb la xarxa del Carrer Salvador Espriu. 

   

  El servei existent es soterrat i hi ha bastant varietat de canonades: PE¾63, 

PE¾ 110, FB¾60 i FB¾80. 

 
 

- Telefonia: ( Entitat gestionadora i manteniment: Telefònica) 
 
 

  Actualment disposen de línia telefònica els habitatges situats al Carrer 

Salvador Espriu i a l’Avinguda Josep Tarradellas.  

 

  El servei es mitjançant tubs de PVC de 110mm. La totalitat de la línia es 

soterrada. 

 
 
5.  Objecte del projecte. 

 

   El projecte té com a objectiu la descripció general de les obres necessàries 

per la urbanització del Carrer Ciutadilla. 

 

  Un altre objectiu del projecte és de facilitar la comoditat de la sortida 

d’ambulàncies del Centre, ja que aquesta només es realitza per aquest carrers. 

 

  El projecte compren la pavimentació de calçada i voreres, l’aigua potable, el 

clavegueram i drenatge de la calçada, l’enllumenat públic, l’obra civil de 

telefonia, baixa tensió, gas natural i l’arbrat. 
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  El present projecte inclou la definició de les obres de construcció relatives a: 

 

- Neteja de la capa de terra vegetal. Moviments de terres i adequació 

dels terrenys per l’adaptació a les rasants projectades i excavació de 

la caixa de paviment. 

 

- Explanació i pavimentació del carrer donant-li un caràcter urbà. 

 
- Xarxa de sanejament, connectant, ampliant i/o renovant la xarxa de 

clavegueram existent.  
 

- Xarxa d’aigua potable, amb canonades a pressió de polietilé i enllaç 

amb la xarxa existent, de forma tal que pugui funcionar com anellada 

a la resta de la zona i preveient la possibilitat de connexió fins a cada 

edifici i/o parcel·la. 

 
- Enllumenat públic del carrer, es basa en la construcció de la 

canalització soterrada de les conduccions elèctriques i disposició dels 

conductes necessaris i en instal·lació i subministre de les llumeners. 

 

- Previsió de canalització soterrada per a la ubicació de la xarxa de 

telefonia i gas d’acord amb l’assessorament efectuat per la 

companyia corresponent. 
 

- Jardineria amb l’arbrat i sistema de reg col·locat a les voreres del 

vials que tinguin amplada suficient. 
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6. Documents base del projecte. 
 
  Per a la definició del traçat del carrer objecte d’estudi en aquest projecte, 

s’han tingut en compte les determinacions fixades per les Normes Subsidiàries 

vigents, en relació a les alineacions de façana i l’amplada de la via pública. 

 

  Els terrenys estan inclosos dins la classificació del Sòl Urbà i estan qualificats 

de Sistema Viari. 

 

  Pel disseny de la xarxa de sanejament s’han seguit les directrius del Pla 

General de Sanejament, així com les normes NTE-IFA i NTE-ISA. 

 

  Pel disseny de la xarxa d’aigua potable, s’han tingut en compte les 

recomanacions del Servei d’Aigües Municipal. 

 

  Per a la definició de l’obra civil de telefonia, s’han seguit les recomanacions de 

previsió de la Companyia Telefònica. 

 

  Aquest Projecte desenvolupa els criteris i previsions continguts en els 

documents urbanístics corresponents del planejament vigent, adaptantlos 

alhora a la realitat i situació actual dels terrenys per a fer possible la seva 

construcció. 

 

 

7. Resum de superfícies. 
 

  Entre les alineacions fixades, la superfície total a urbanitzar és de 1477,35 m2, 

que és distribueix de la següent manera: 

 

Longitud viària: 131,32 m 

Amplada viària: 11,25 m  

Superfície viària: 1477,35 m2  
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8. Solució adoptada i descripció de les obres. 
 

  Les característiques bàsiques de la solució adoptada per a tots els elements 

de la urbanització del carrer compresos en aquest projecte es descriuen 

seguidament: 

 

 

8.1. Dimensions de calçada i voreres. 
 

  Es preveu una calçada central de 7 m d’amplada dividida en dos carrils de 

circulació de 3,5 m d’amplada cadascun, els quals permetran que la via sigui de 

doble sentit de circulació. Les voreres seran de1,5 m i 2,75 m, aquesta última 

més ampla ja que correspon al costat de carrer on hi ha el Centre d’Atenció 

Primària de la ciutat. 

 

8.2. Moviment de terres. 
 

  Es realitzarà l’excavació de terres fins a la cota de l’esplanada, realitzant-se 

simultàniament els desmunts i terraplens necessaris, d’ésser tolerables les 

terres procedents de l’excavació.  

 

  Els desmunts i terraplens presents són d’escassa alçada, ja que la traça 

transcorre per una zona bastant plana. 

 

  Els terraplens s’escarificaran i es compactaran al 90% del Pròctor Modificat en 

el nucli, i al 95% els 50 cm superiors, en la coronació. En les zones de desmunt 

s’escarificarà i compactarà el terreny natural fins al 95% del Pròctor Modificat. 

 

  Inicialment es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny amb l’extracció de 

la capa vegetal, les terres sobrants es transportaran a l’abocador comarcal. 

Seguidament es realitzaran desmunts i terraplens simultàniament. 
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  Posteriorment, i un cop feta l’explanació, es procedirà al refí i anivellament del 

seient de la nova caixa del paviment definitiu, previ a la col·locació de la base 

granular. 

 

  Les condicions que s'han de complir estaran especificades en el Plec de 

Condicions Tècniques de l'Obra. 

 

  A continuació, en la pàgina següent es mostra la taula on s’expressa el 

moviment de terres de l’obra. 

 

  Com es pot comprovar a la taula següent s’obté més volum de terraplè que de 

desmont, això implica que la major part del material que sa d’afegir, 590m3 

aproximadament,  s’ha de comprar a la gravera. En aquest cas es comprarà a 

la Gravera d’Àrids Bellpuig.
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  Taula moviment de terres: 

 

 

Nº 
DELS  

PERLS 

AREA DE 
CADA 

PERFIL 
DESMONT 

(m2) 

AREA DE 
CADA PERFIL 

TERRAPLE 
(m2) 

AREA ENTRE 
DOS PERFILS 

DESMONT 
(m2) 

AREA ENTRE    
DOS PERFILS 

TERRAPLÈ 
(m2) 

DISTÀNCIA 
ENTRE 

PERFILS 
(m) 

VOLUMS 
DESMONT 

(m3) 

VOLUMS 
TERRAPL

È (m3) 

1 0,2729 0,5495 
0,2114 0,8043 10 2,1145 8,0430 

2 0,1500 1,0591 

0 1,4005 10 0 14,0055 
3  1,7420 

0 1,4326 10 0 14,3260 

4  1,1233 

0 1,6948 10 0 16,9480 

5  2,2664 

0 3,0070 10 0 30,0700 

6  3,7476 

0 4,4227 10 0 44,2270 

7  5,0979 

0 5,3824 10 0 53,8245 

8  5,6670 

0 8,2757 10 0 82,7575 
9  10,8845 

0 10,1101 10 0 101,101 
10  9,3357 

0 8,5645 10 0 85,6450 

11  7,7934 

0 6,9705 10 0 69,7050 
12  6,1477 

0 5,2967 10 0 52,9670 

13  4,4457 

0,6630 2,3052 11,32 7,5051 26,0948 

14 1,3259 0,1648 
   9,6191 599,7174 
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8.3. Pavimentació. 
 
  A partir de la interpretació de les alineacions viàries assenyalades en la 

normativa vigent (Ordre FOM 3460/2003, on s’aprova la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucció de Carreteres) es proposen les seccions 

tipus de calçada i vorera que s’expressen als plànols del projecte. 

 

  No s’ha de realitzar cap mena de demolició de paviment ja que el carrer no es 

troba pavimentat.  

 

  Abans de la realització de la pavimentació es procedirà a l’explanada 

mitjançant l’aportament de material seleccionat i de la pròpia obra. 

 

  Es considera una esplanada de tipus E1, que correspon als valors de         

CBR = 5 – 10. La categoria de trànsit pesat corresponent és un T4, valor 

equivalent a un tràfic < 50 camions diaris en el moment de posada en servei del 

vial. 

 

  En les voreres es preveu un tràfic bàsicament de vianants i molt 

ocasionalment de vehicles per a l’accés als edificis.  

 

  Els nous paviments projectats són: 

 

  Calçada: estarà constituïda per una base de tot-ú artificial de 30 cm de gruix i 

damunt d’aquesta una capa de formigó HP-40 de 20 cm de gruix, com a 

paviment. La base anirà compactada a un 95% del Próctor Modificat.  

 

  Tot el paviment tindrà un bombeig del 2% des del centre fins als laterals, on 

es col·locaran embornals per a la recollida d’aigües pluvials, amb reixa 

horitzontal a nivell del paviment, que conduiran al col·lector a través d’un pericó 

sifònic. 
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  Vorera: estaran constituïdes per una capa base de tot-ú artificial de 15 cm de 

gruix i damunt una capa de formigó H-175 de 15 cm de gruix. 

 

  La preparació de les voreres consistirà bàsicament en excavar una caixa d’un 

metre de profunditat, aproximadament, sota la rasant definitiva del paviment, 

per a la col·locació de tots els serveis, retirant les terres sobrants a l’abocador o 

a compensació. Una vegada col·locats els serveis previstos al projecte es 

procedirà al rebliment amb material seleccionat procedent de l’excavació o de 

préstec fins a al cota de la base de tot-ú. 

 

  El pendent transversal del paviment de la vorera serà d’un 2% mínim des del 

lateral fins a la calçada, on es col·locaran embornals per a la recollida d’aigües 

pluvials, amb reixa horitzontal a nivell del paviment, que conduiran al col·lector 

a través d’un pericó sifònic. 

 

 

8.4. Xarxa de clavegueram. 
 

  La xarxa de clavegueram prevista per projectar serà circular, de tipus unitari 

per poder-lo enllaçar amb l’actual xarxa existent.  

 

  Es col·locarà un col·lector que circularà per sota de la calçada. La xarxa 

es deixarà preparada per possibles ampliacions. L’objectiu del col·lector 

serà la de recollir les aigües fecals i de la pluja que hi aboquen les 

clavegueres i conduir-les lluny de la població, cap a una depuradora o 

cap al lloc del desguàs. En aquest cas cap a la depuradora de la ciutat, 

on la xarxa actual de la zona ja hi desemboca. 

 

  El material per als col·lectors serà de polipropilè, tindran un diàmetre de 40 

cm, tal i com s’indica en els plànols. 

 

  Els pous de registre que es projecten son de formigó prefabricat de planta 

circular de 1,00 metres de diàmetre interior i tapa de fosa dúctil de 70 cm., per  
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al seu accés. Es situen aproximadament cada 50 metres i en les trobades de 

clavegueres i cruïlles amb altres vials. Aquestes tapes seran tipus Barcelona. 

 

  Es prevista també la construcció d'embornals de recollida d'aigües pluvials, en 

els dos cantons de la calçada, connectats amb la xarxa principal del carrer amb 

tubs de PVC de 200 mm. de diàmetre. S’instal·laran embornals del tipus 

DELTA SF570.  

 

  En l’annex 2 és pot veure la el càlcul hidràulic del calvegueram. 
 

8.5. Xarxa d’aigua potable. 
 
  La connexió s’efectua a partir de la conducció que es troba ubicada en la resta 

de carrers urbanitzats de la zona.  

 

  La xarxa d’aigua potable es projecta paral·lela a la vorada del carrer, amb 

conduccions soterrades en les voreres, de com a mínim, 60 cm de la línia de 

façana i, com a mínim, a 70 cm de fondària, per evitar efectes de càrregues 

ocasionals i els efectes de les gelades. 

 

  La xarxa es projecta amb canonades de Polietilé de 110 mm de diàmetre, per 

una pressió nominal 10 bars, amb claus de pas i sense cap boca de reg contra 

incendi. 

 

  Es col·locaran les claus de pas i boques de rec integrades en troneta. Les 

canonades aniran al fons de rases, i es protegiran amb un tou de terra fina o 

sorra de fins a 20 cm.  Aquestes boques de reg seran de tipus enllaç Barcelona 

BR30B. 

 
  La xarxa es projecta mallada, connectada a la resta dels carrers que hi 

conflueixen, amb possibilitat de seccionament per trams, possibilitant així 

l’abastament del conjunt , inclòs en cas d’avaria. 
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  La instal·lació d’hidrants, per complir normativa, anirà connectada a les 

canonades de transport de 110 mm de diàmetre, ja que són les úniques que 

s’asseguren un correcte funcionament. D’aquesta manera s’assegura una fàcil 

localització i complir amb les exigències dels bombers. 

 

 

8.6. Enllumenat públic. 
 
  Pe a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i 

normes en vigor, tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques i en concret 

el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 
  Es realitzarà l’obra d’enllumenat públic d’acord amb la distribució proposada 

als plànols, mitjançant tubs soterrats i bases preparades per a la posterior 

instal·lació dels suports i les llumeneres, per tal de possibilitar la renovació o 

reforç posterior de la xarxa d’enllumenat sense necessitat de enderrocar els 

nous paviments. 

   

  En el carrer es projecta el soterrament a 60 cm. de fondària, com a mínim,  i 

una canalització formada per dos tubs corrugats, exteriorment i llis interiorment, 

de PVC de 80 m. de diàmetre, per allotjar els conductors elèctrics, i les 

corresponents arquetes cegues en cada canvi de direcció i en la trobada de 

dos conductes, per tal de possibilitar la renovació o reforç posterior de la xarxa 

d'enllumenat sense necessitat de enderrocar els nous paviments. 

 

  Les lluminàries vials són de tipus JCH-250/GC de vapor de sodi d’alta pressió 

de CARANDINI, s’instal·laran en columnes de 8 m d’alçada en distribució 

bilateral (tresbolillo) a uns 24 m de distància, tal i com s’indica en els plànols. 

 

  El tipus de lluminària i les distàncies proposades han estat facilitades per 

l’Ajuntament de Tàrrega. 

 

  En l’annex 3 es presenta el càlcul de l’enllumenat públic. 
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8.7. Previsió de xarxa telefònica. 
 

  Es preveu la construcció de la canalització de telefonia amb les arquetes 

corresponents, segons assessoraments de la Companyia subministradora, 

disposades per dota de les dues voreres del carrer.  

 

  D’aquesta manera la Companyia Telefònica disposa de la possibilitat del seu 

ús i de realitzar ampliacions o reformes de la xarxa sense necessitat d’afectar 

els nous paviments que cal construir.   
 
  L’obra es realitzarà mitjançant tubs soterrats i bases de formigó preparades 

per a la posterior instal·lació dels suports. 

 

  Es col·locaran quatre conductes de PVC de 110 mm de diàmetre i dos 

conductes de PVC de 63 mm de diàmetre. 

 

  Es realitzarà l’obra de la xarxa de telefonia d’acord amb la distribució 

proposada als plànols. 

 

 

8.8. Previsió de xarxa de baixa tensió. 
 

  El projecte preveu l’execució de les rases i els moviments de terres, així com 

les canalitzacions en les connexions transversals dels carrers, tal com s’indica 

en els plànols.  

 

  Es seguiran els criteris marcats per la companyia responsable, en aquest cas 

ENDESA. 

 

  Aquestes canalitzacions estan formades amb tubs de polietilé d’alta densitat 

de diàmetre exterior 160 mm, segons especificacions de la companyia 

subministradora del servei. A l’interior d’aquests tubs es col·locaran el cables 

pertinents per a la connexió de la xarxa. 
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  Aquests tubs seran de doble paret, corrugat exterior i llis interior, amb guia. En 

els encreuament de calçada es preveu la col·locació de 4 tubs de polietilé de 

les mateixes característiques , protegits amb dau de recobriment de formigó   

HP - 40 de mides tal i com s’indica en els plànols, perquè la companyia 

subministradora pugui dur a  terme l’estesa de les línies de Baixa tensió 

necessàries per abastar el sector. 

 
 

8.9. Xarxa gas natural. 
 

  Es tindrà en compte la situació de la canonada de Gas projectada, la qual es 

pot veure al corresponent plànol, d’acord amb les indicacions de la Companyia 

de Gas Natural, que per a la ciutat de Tàrrega resulta ser GasLleida S.A. 

 

  La major part de la instal·lació del subministrament de gas natural transcorre 

sota les voreres actuals del Carrer Salvador Espriu, la qual a la vista  de la 

filosofia adoptada per la calçada i espais peatonals, farà mínima l’afecció sobre 

les mateixes, ja que mantenen pràcticament invariables tant la superfície com 

la rasant de les voreres projectades. 

 

  S’utilitzaran tubs de Polietilé d’alta densitat de 110 mm de diàmetre. 

 

 

8.10. Jardineria i arbrat. 
 

  Com a obres complementaries, és prevista la plantació d’arbres en les 

voreres, l’amplada de dels quals és de 1,5 m i 2,75m. 

 

  Els arbres seran de tipus  Plataner, Platanus hispanica o similar.  

 

  Es plantarà un arbre cada 5 metres, aproximadament, ja que es pretén que el 

carrer present del projecte sigui acollidor, és a dir, que doni peu a que els 

habitants de la zona vagin a passejar.  
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  Aquests arbres es preveu la seva dotació amb el corresponent sistema de reg 

amb la instal·lació de goters autocompensats, és a dir, reg gota a gota. La 

xarxa serà de tipus PEBD de diàmetre 20 mm. 

 

  Les descripcions d’aquest apartat es troben en l’annex 4. 

 

8.11. Mobiliari urbà. 
 

  Pel fet de ser un carrer no gaire llarga no s’ha cregut necessari col·locar cap 

font ni bancs, ja que pel fet de les amplades de les voreres limitaria l’espai per 

als vianants. 

 

  En aquest cas només es col·locaran papereres i reixes escossells. 

 

  Papereres: 

 

  Aquestes seran de tipus Vida XXI PA679. Aquestes es col·locaran al costat de 

cada banc i també a les voreres concretament una al costat de cada pas de 

vianants, si és el cas. 

 

  La capacitat de les papereres serà de 50 l, tal i com s’indica en els plànols. 

 

  Reixes escossells: 

 

  Es col·locarà el model de reixa de tipus RELIGA ref. A86. 

 

  Aquestes es col·locaran a tots els arbres plantats a les voreres del carrer 

present d’objecte.  

 

  La dimensió de les reixes escossells serà de 1175x1175x35 mm. 
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8.12. Senyalització. 
 

  Pel fet de ser una carrer de poca longitud i de que els encreuaments amb els 

carrers dels costats són de bona visibilitat, s’ha acordat amb l’Ajuntament de la 

ciutat del carrer objecte de projecte, que es col·locaran dues senyals de STOP, 

una en cada sentit de circulació. 

 

  Totes les propostes de tipus i mides dels materials i ubicacions mencionats en 

aquest apartat de “Solució adoptada i descripció de les obres”, han estat 

proporcionats per l’Ajuntament de Tàrrega. 

 

 

9. Expropiacions. 
 
  En aquest projecte no hi afecten les expropiacions, no existeixen. 

 

  Els terrenys on es realitza l’obra són de titularitat pública, és a dir, pertanyen a  

l’Ajuntament. 

 
 
10. Organització i desenvolupament de les obres. 

 

  Abans de l’organització i desenvolupament de les obres es descriu quin és el 

procés i l’ordre constructiu que cal seguir per tal de dur a terme la urbanització 

del Carrer Ciutadilla. 

 

  Descripció de les obres 
 

• Esbroçada. 

 

  La primera actuació a realitzar serà l’extracció de tots el matolls i arrels 

existents al carrer, per tal de deixar-lo en bones condicions per a l’inici de les  
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obres. També s’excavarà una capa d’uns 30cm aproximadament amb el fi 

d’extreure la terra vegetal i deixar la superfície neta de vegetació. 

 

• Serveis provisionals. 

 

  Abans de començar a excavar rases per a la col·locació dels nous serveis, 

s’hauran de realitzar les actuacions provisionals per tal de no produir talls ni 

restriccions als veïns de la zona. 

 

  En els casos en que el servei actual està soterrat, s’ha de vigilar a l’excavar 

les rases per a connectar el nous conductes de no afectar al subministrament 

actual. 

 

• Col·locació xarxes de serveis. 

 

  Tan bon punt estan tots els serveis provisionals enllestits es podran obrir les 

rases per instal·lar els serveis que aniran tots soterrats. S’obriran les rases per 

instal·lar-hi els diferents serveis.  

 

  Les rases de serveis nous contigus s’excavaran en una sola passada per 

facilitar el procés i abaratir costos. 

 

- Xarxa d’abastament: 

 

  Entre la xarxa d’abastament i les valles hi aniran les xarxes de baixa tensió i la 

de telefonia. L’ordre es realitza d’aquesta manera per tenir coherència amb el 

criteri que ha seguit l’Ajuntament en els trams existents. 

  

  Les tapes dels pericons no es fixaran en aquesta fase per tal de poder-les 

adaptar correctament a la pavimentació  
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 - Xarxa de reg: 

 

  S’instal·laran els tubs i pericons necessaris sota paviment amb tots els 

accessoris. Es realitzarà també la connexió a la xarxa d’abastament i els 

reblerts de les diferents rases.  

 

- Xarxa de baixa tensió: 

 

   La xarxa de baixa tensió és la més pròxima a la part interior de la vorera, per 

seguir el criteri de l’Ajuntament. 

  

  En aquesta fase s’hauran de col·locar la totalitat dels cablejats, elements de 

protecció i es farà el reblert de les rases fins a nivell de les bases o sub-bases 

dels paviments superiors.  

 

  Es deixen les caixes generals de protecció preparades per als futurs edificis. 

 

 - Xarxa de telecomunicacions: 

 

  Aniran just desprès de la xarxa de baixa tensió. 

 

  En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les conduccions, reblert 

de les rases, execució de pericons i pedestals. 

 

  Les tapes dels pericons no es fixaran en aquesta fase per tal de poder-les 

adaptar correctament a la pavimentació  

 

 - Xarxa d’enllumenat: 

 

  En aquesta fase s’executarà tota la instal·lació de la xarxa excepte els 

elements d’enllumenat, com les columnes entre d’altres,  que es col·locaran 

desprès de la pavimentació. 
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  Col·locació de tubs, cable nu de coure de terra i fer els reblerts tot preparant 

els punts on es col·locaran en una fase posterior els elements d’enllumenat. 

 

  Les tapes dels pericons no es fixaran en aquesta fase per tal de poder-les 

adaptar correctament a la pavimentació  

 

• Pavimentació. 

 

  El primer pas a realitzar és completar l’explanada sobre la qual s’hauran de 

col·locar les sub-bases i bases dels diferents paviments. La part superior dels 

serveis ja estarà anivellada des de la fase anterior. Serà necessari doncs 

modificar l’anivellament actual preparant l’explanada per adaptar el paviment a 

les cotes i pendents. 

 

  Aquest anivellament de l’explanada es realitzarà mitjançant l’aprofitament del 

propi material de l’obra i l’aportament de material seleccionat en els casos que 

sigui necessari. 

 

  El següent pas serà col·locar els elements de confinament, que en aquest cas 

són les diferents vorades utilitzades. 

 

  Després d’haver col·locat els elements de confinament s’haurà d’executar el 

paviment de formigó, per poder permetre el més ràpidament possible la 

circulació de vehicles. 

 

  A continuació ja es podran  col·locar els elements comfinadors a l’espai 

destinat per a ús dels vianants: les vorades pels marcs dels arbres. 

 

  Finalment es col·locaran els paviments de les voreres i el paviment del carrer. 

 

  Cada un dels elements descrits es col·locarà amb les bases i sub-bases 

corresponents. 
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• Xarxes de serveis. 

 

  Després d’executada la pavimentació ja es podran col·locar els elements 

superficials de les diferents xarxes de serveis. 

 

  Es col·locaran tots els elements d’enllumenat. 

 

  En aquesta fase ja es podran fixar les tapes dels diferents pericons de manera 

que els límits d’aquests coincideixin el màxim possible amb les juntes dels 

paviments i quedin de forma ordenada. 

 

  Totes les xarxes haurien de quedar en aquesta fase a punt per funcionar 

correctament, excepte la xarxa de reg, essent possible desmuntar ja totes les 

línies aèries dins de l’àmbit d’actuació. 

 

• Mobiliari urbà. 

 

  En aquest punt es col·locaran els diferents elements de mobiliari urbà. 

 

• Jardineria. 

 

  Serà l’última operació a realitzar. Es plantarà tot l’arbrat. 

 

  En aquesta fase es col·locaran els goters que es connectaran a la xarxa de 

reg ja preparada. 

 

• Detalls 

 

  L’últim pas a realitzar serà la realització de tots els detalls per deixar la 

urbanització en estat òptim per al seu funcionament normal. 
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  Un cop definida la descripció de les obres, ja es pot organitzar i desenvolupar 

l’obra. Aquesta es troba en l’annex 5 de la present memòria. 

 

 

11. Termini d’execució de les obres. 
 

  S’estableix un termini de 116 dies per a l’execució d’aquestes obres 

d’urbanització.  

 

 

12.  Prescripcions generals. 
 
  Plec de condicions 
 
  El Plec de Condicions Tècniques és aplicable a cadascun dels conceptes que 

integren les obres. S’inclou com a Document nº 3 del present Projecte. 

 

  Termini d’execució 
 

  Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest 

projecte, es preveu un termini d’execució de 116 dies (3,87 mesos), a partir 

de l’adjudicació de les mateixes. 

 
  Programa de treballs 
 
  S’especifica en l’apartat 10 de la present memòria, estimant-se un termini per 

a l’execució de les obres de quasi bé 4 mesos. 

 

  Revisió de preus 
 

  Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució de gairebé 4 mesos, no es 

necessària la revisió de preus. Per tant, aquesta no existirà. 
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13. Seguretat i Salut. 

 
  El present projecte incorpora en el document normatiu l’Estudi de Seguretat i 

Salut, necessari per dur a bon fi l’excavació de les obres d’urbanització i 

complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de 

Seguretat i Salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb 

caràcter general i particular. 

 
 
14.  Caràcter de l’obra. 

 
  El present projecte es refereix a una obra completa de nova construcció 

susceptible de ser donada al Servei Públic una vegada acabada, reunint els 

requisits em la Llei de Contractes de l’Estat. 

 
 
15.  Resum del pressupost. 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

       
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL  137.312,71 €
       
 6,00 % Benefici industrial SOBRE 137.312,71  8.238,76 €
       
 13,00 % Despesses generals SOBRE 137.312,71  17.850,65 €
        
       
    Subtotal  164.402,12 €
       
 16,00 % IVA SOBRE 164.402,12    26.144,34 €
       
 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE Euros 189.546,46 €
       
              
       
Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de:   
       
(CENT VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 
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16. Pressupost general. 

 

  El pressupost d’execució material del total de les obres és de 137.312,71 

Euros (cent trenta-set mil tres-cents dotze euros amb setanta-un cèntims), el 

pressupost d’execució per contracte és de 164.402,12 Euros (cent seixanta-

quatre mil quatre-cents dos euros amb dotze cèntims). 

 

  El pressupost d’execució per contracte, amb IVA, és de 189.546,46 Euros 

(cent vuitanta-nou mil cinc-cents quaranta-sis euros amb quaranta-sis cèntims). 

 

 

17.  Relació de les Normes i Reglaments aplicables 
 

  En aquest apartat s’anomenen les Normes i el Reglaments aplicables a l’obra 

del projecte. 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 

obras de construcciones temporales o móviles. 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i 

Higiene en projectes d'edificació i obres públiques. 
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 - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo (O. 09/03/1971). 

 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

-  RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 

treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo (O. 09/03/1971). 

 

  -  O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 

Construcción. 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 

03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

 

 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 

para su cumplimiento y tramitación. 
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 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

 Modificaió: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 

de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para 

obras. 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 

al ruido durante el trabajo. 

 

 - O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

 - O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 
distintos medios de protección personal de trabajadores: 

 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos. 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 

auditivos. 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores. 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 

de electricidad. 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE:04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad     

contra riesgos mecánicos. 

  Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes 

de maniobras. 

  Modificació: BOE: 28/10/75     

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 

protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores 

faciales. 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 

protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. 

Modificació: BOE: 30/10/75 

 - Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
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18. Documents del projecte 

 
Document nº 1: MEMORIA  
 

1. Introducció 

2. Antecedents  

3. Àmbit del projecte 

4. Descripció de la situació actual 

5. Objecte del projecte 

6. Documents base del projecte 

7. Resum de superfícies 

8. Solució adaptada i descripció de les obres 

8.1. Dimensions de calçada i voreres 

8.2. Moviments de terres 

8.3. Pavimentació 

8.4. Xarxa de clavegueram 

8.5. Xarxa d’aigua potable 

8.6. Enllumenat públic 

8.7. Previsió xarxa telefònica 

8.8. Xarxa de baixa tensió 

8.9. Xarxa gas natural 

8.10. Jardineria i arbrat 

8.11. Mobiliari urbà 

8.12. Senyalització 

9. Expropiacions 

10. Organització i desenvolupament de les obres 

11. Termini d’execució de les obres 

12. Prescripcions generals 

13. Estudi de Seguretat i Salut 

14. Caràcters de l’obra 

15. Resum del pressupost 

16. Pressupost general 
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17. Relació de les Normes i Reglaments aplicables 

18. Documents del projecte 

 

Annexes: 

 Annex 1: Reportatge fotogràfic 

 Annex 2: Càlculs hidràulics del calvegueram 

 Annex 3: Enllumenat públic 

 Annex 4: Jardineria 

 Annex 5: Pla d’obra 

 

Document nº 2: PLANOLS 
 

1. Situació 

2. Planta topogràfica estat actual 

3. Perfils longitudinals 

4. Perfils transversals 

5. Planta pavimentació 

6. Detalls de pavimentació 

7. Planta xarxa de sanejament 

8. Detalls de sanejament 

9. Planta xarxa aigua potable 

10. Detalls xarxa aigua potable 

11. Planta jardineria i reg 

12. Planta xarxa mitja i baixa tensió 

13. Detalls xarxa mitja i baixa tensió 

14. Planta telecomunicacions 

15. Detalls de telecomunicacions 

16. Planta xarxa d’enllumenat públic 

17. Detalls d’enllumenat públic 

18. Planta xarxa de gas 

19. Detalls xarxa de gas 

20. Planta mobiliari urbà 

21. Detalls mobiliari urbà 
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22. Planta senyalització 

23. Detalls senyalització 

 

Document nº 3: PLEC DE CONDICIONS 
 

Document nº 4: PRESSUPOST 
 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus  

3. Pressupost 

4. Resum del pressupost 

5. Pressupost general 

 
Document Normatiu: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Annex 1: Reportatge fotogràfic 
 
  A continuació es mostra un petit reportatge fotogràfic per poder visualitzar 

l’estat actual del carrer. 

 

Foto 1 
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Foto 2 
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Foto 3  
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Foto 4  
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Foto 5  
 
 

 
 
 
Foto 6  
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Foto 7 
 
 

 
 
 
Foto 8 
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Annex 2: Càlculs hidràulics del clavegueram 
 

1. Introducció 
  

  El present projecte d’urbanització contempla la construcció de la xarxa de 

clavegueram del Carrer Ciutadilla, ja que actualment no disposa de xarxa de 

clavegueram. La nova xarxa s’enllaçarà amb la actual que circula pel Carrer 

Salvador Espriu. 

 

Disseny de la nova línia 

 

  L’objectiu de la construcció d’aquesta nova xarxa és assegurar una correcta 

evacuació de les aigües pluvials i residuals del carrer present de projecte. 

 

  La nova línia dissenyada recollirà les aigües tant pluvials com residuals del 

Carrer Ciutadilla, en tota la seva totalitat, i dels futurs edificis que es puguin 

arribar a construir a la zona, mitjançant embornals. 

 

Metodologia a seguir 

 

  A continuació es realitzaran tots els càlculs necessaris per al dimensionament 

de la nova xarxa d’aigües pluvials i residuals. 

 

  La metodologia a seguir serà: 

 

- Càlcul de la precipitació de disseny. 

- Càlcul del cabal de disseny. 

- Dimensionament dels col·lectors. 
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2. Disseny dels col·lectors 
 

Precipitació de disseny 

 

  Primer de tot, cal fer una estimació del cabal que han de transportar els 

col·lectors.  

 

  Aquesta estimació es realitza seguint els criteris de la Guia Tècnica 

“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de 

l’Agencia Catalana d’Aigua, on presenta les precipitacions diàries màximes de 

diverses estacions meteorològiques de Catalunya per a diferents períodes de 

retorn. 

 

  La estació meteorològica considera per a la realització del present projecte ha 

estat la de Tàrrega, ja que és l’estació més propera a l’àmbit del projecte. 

 

  Per a les obres de drenatge es pren com a precipitació de disseny 

corresponents a un període de retorn de 10 anys, que en el cas que ens ocupa 

es la següent: 

 

  Pd = 66 mm/dia 

 

Càlcul del cabal de disseny 

 

  Per als cabals hem utilitzat el mètode racional. Segons aquest mètode, el 

cabal corresponent a un període de retorn el dóna la fórmula: 

 

               C · I · A 

      3.6  
KQ =

  

  On: Q = cabal (m3/s) 

 A = àrea de la conca vessant (km2) 
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 I = màxima intensitat mitjana de la pluja durant un temps igual a Tc 

(mm/h) 

 C = coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

 K = coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha establert experimentalment 

en: 

 

  

 

 

 

  On: Tc = temps de conc

 

  Per a determinar el tem

de J.R. Témez: 

 

 

 
Tc

 

 

 

  On:  J = pendent mitjà d

 L = longitud dels cu

 

  El següent pas és dete

d’actuació. S’han conside

 

  Amb les dades que def

(àrea, longitud i pendent m

qual es calcula la intens

realitza mitjançant la fórm

 

 

 

K = 1 + 
entració (h

ps de con

 = 0,3 · 

els curs pr

rs principa

rminar le

rat un tota

ineixen les

itjà), es c

itat de la

ula següen
Tc1,25
Tc1,25 + 14
) 

centració utilitzarem la fórmula del mètode 

0,75 

J

L

incip

l (km

s dife

l d’un

 cara

alcul

 prec

t: 
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128
28

1
1,0

1.01,0

−

−









⋅=

cT

d
d I

III  

 
On: Id = intensitat mitjana horària de la pluja màxima diària per un determinat 

període de retorn (10 anys). 

Id = Pd/24, amb Pd precipitació màxima en 24 hores pel període de 

retorn considerat  

I1 = intensitat màxima de la pluja en una hora 

 I1 / Id adoptada a la zona de Catalunya té un valor d’onze (11) 

 I = intensitat màxima de pluja horària per un determinat temps de 

concentració 

 

  D’aquesta manera ja només manca calcular el coeficient d’escorrentiu, que 

l’obtenim segons la fórmula del mètode de JR. Témez: 

 

2'
0

'

'
0

''
0

'

)·11(
)·23)·((

PP
PPPP

C
d

dd

+
+−

=  

    

On: P’d = pluja diària considerada (mm/dia) 

 P’0 = llindar d’escolament corregit, que es calcula com: 

 

   P’0 = P0 · M 

 

P0 = llindar d’escolament 

 M = multiplicador regional (2,5 a tota Catalunya) 

 

 

  Degut a que la conca es totalment urbana, segons Planejament vigent, es pot 

considerar que el llindar d’escorrentiu és nul i que tota l’aigua es colarà fins als 

embornals sense infiltrar-se al terreny: 
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    P’0 =  0 mm/h 

    P0 = 0 mm/h 
 
  Per tant, obtenim que C = 1,0 

 

  Un cop mencionades les fórmules necessàries per al càlcul del cabal, a 

continuació es procedirà als resultat d’aquest càlcul.  

 

             C · I · A 

      3.6  
KQ =

 

  Seguint la fórmula del mètode racional pel cà

el coeficient d’escorrentiu (C), com s’ha me

zona  totalment urbana, es considera que el l

tota l’aigua es colarà fins als embornals sens

mm/h, P0 = 0 mm/h) 

 

  Per tant, segons la fórmula del coeficient d’es

 

 

'
0

'

''
0

'

)·11(
2)·((

PP
PPP

C
d

dd

+
+−

=

 

 

  Obtenim que C = 1,0 
 

  A continuació es realitza es càlcul de la Inten

a un determinat temps de concentració (I), seg

 

28
28

1
1,0

1,0 −









⋅=

T

d
d I

III
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  Abans, s’ha de calcular el temps de concentració (Tc) amb la fórmula:  

 
0,75 

J

L
 

 
Tc = 0,3 · 

 

 

 

  On substituint els paràmetres s’obté un 

 

  Un cop calculat Tc ja es pot calcular I, a

 

  Per poder calcular el valor del caba

coeficient d’uniformitat (K), segons la fórm

 

 

  

 

 

  On K = 1,0029. 

 

  Per finalitzar es considera una àrea d

d’abarcar l’àmbit de projecte s’ha conside

 

  Amb aquest paràmetres calculats ja e

aquest serà Q = 0,0803 m3/s. 

 

Dimensionament dels col·lectors 

 
  Segons el cabal de disseny obtingut en

col·lector utilitzant la fórmula de Manning

 

   v = (1/n) · RH
2/3 · S1/2 
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  On:  v = velocitat del flux (m/s) 

  n = coeficient de rugositat del material 

  RH
2/3 = radi hidràulic (m) 

  S = pendent del tub (m/m) 

 

    Q = v · A 

 

  On:   Q = cabal col·lector (m3/s) 

  A = àrea del tub (m2) 

 

  Considerant el diàmetre del tub completament ple i substituint la velocitat, el 

cabal del col·lector s’obtindrà amb la següent fórmula: 

 

   Q = (1/n) · A· RH
2/3 · S1/2 

 

   On:   Q = cabal col·lector (m3/s) 

  n = coeficient de rugositat (adimensional) 

  A = àrea del tub (m2) 

  Rh = radi hidràulic (m) 

  S = pendent del tub (m/m) 

 

  El radi hidràulic s’obtindrà a partir de Rh = A / P, on A és l’àrea del tub en (m) i  

P és el perímetre moll (m). Els resultats d’aquests dos paràmetres s’obtindran 

amb les fórmules següents: 

 

   A = π · R2      P = 2 · π · R 

 

  Escollim per evacuar aquest cabal una secció circular de PEAD, de doble 

paret corrugada per fora i llisa per dintre. Aquest tipus de tub permet evacuar 

cabals força elevats degut al baix coeficient de rugositat que presenta el PEAD 

(n = 0,0100), alhora que ofereix una gran resistència mecànica aportada per la 

pròpia geometria del perfil exterior. 
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Criteris a acomplir 
 

  Per donar vàlid el traçat i el dimensionament dels col·lectors s’han de complir 

els criteris següents, pel que fa a pendents, diàmetres i velocitats: 

 

- Pendents:  

 

  Pendent mínim: 0,5%. Un pendent menor podria comportar problemes de 

sedimentació amb la conseqüent pèrdua de secció dels col·lectors. 

 

- Diàmetres: 

 

  Diàmetres: els diàmetres inferiors dels col·lectors de PEAD han de ser el 

suficientment grans per possibilitar el pas dels cabals calculats per a cada perfil 

amb el corresponent pendent. 

 

  Diàmetre mín: 400mm. Un diàmetre inferior podria comportar problemes per 

obturacions d’elements sòlids que pugui portar la xarxa. 

 

- Velocitats: 

 

  Velocitat mín: 0,6 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes de 

sedimentacions de partícules en suspensió i de sòlids. 

 

Dimensionament dels col·lectors 

 

  A continuació es mostren els resultats del dimensionament del col·lector. 

 

  A = π · R2  A = 0,126 m2 

  P = 2 · π · R  P = 1,256 m 
  Rh = A / P  Rh = 0,1 m 
  S = 1  

  n = 0,01 
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  v = (1/n) · RH
2/3 · S1/2 v = 21,54 m/s 

  Q = v · A   Q = 2,71 m3/s 
 
  O bé, també es pot obtenir de manera directa amb la fórmula següent on es 

pot comprovar que s’obté el mateix resultat. 

 

  Q = (1/n) · A· RH
2/3 · S1/2 Q = 2,71 m3/s 

 

  Com es pot comprovar amb els resultats obtinguts el col·lector accepta més 

quantitat d’aigua que el cabal de disseny calculat primerament. 

 

3. Aigües residuals 
 

  El dimensionament dels col·lectors s’ha realitzat sota la hipòtesi d’una 

precipitació amb període de retorn de 10 anys, despreciant les aigües 

residuals. El funcionament normal és però sota condicions on únicament 

circulin les aigües residuals car el nombre de dies assolellats a la zona són molt 

més importants que els dies de pluja. 

 

  En el nou dimensionament hem augmentat els diàmetres dels col·lectors 

actuals millorant el pas de les aigües residuals i assegurant la seva capacitat. 

L’únic problema que podria comportar és la sedimentació de partícules en 

suspensió i de sòlids degut a velocitats menors de 0,6 m/s. Però al ser una 

xarxa unitària, el pas de les aigües pluvials netejaria la sedimentació formada. 
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4. Característiques dels elements de la xarxa de clavegueram 
 

Embornals: 

 

CUADRE DE DIMENSIONS 

REFERÈNCIA 
A x B 

Long.Ext. Marc 

H 

Altura 

C x D 

Long. 

Reixa 

K 

Ø Tub 
CARACTERÍSTIQUES 

UNITATS 

PER PALET 

DELTA 
SF570 

570 x 305 570 535 x 280 Ø 200 int. 12 

ONDA SF670 670 x 255 570 620 x 215 Ø 165 ext. 5 

ONDA 
SF670/18 

670 x 255 570 620 x 215 Ø 185 ext. 

C-250 

Fundició Dúctil 

5 

 

  Característiques del embornal DELTA SF570: 
 

  - Realitzat amb fundició dúctil. Compleix amb les prescripcions de la norma 

EN-124. 

 

- Clares C-250 Resistència 400KN. 
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  - Col·locació simple i ràpida del conjunt  REIXA + EMBORNAL. 

 

  - El cos de l’emboral DELTA està format de una sola peça, el que garantitza 

una total estanqueitat (garantia ecològica). 

 

  - Gran facilitat de neteja gràcies a la seva pala sifònica. 

 

  - Major captació d’aigua. 

 

  - Evita olors nocives, sortida de roedors i la degradació del medi ambient. 

 

  - Revestit amb pintura negra. 

 

  
 

  Les escoceses dels embornals seran de diàmetre interior 200 mm PEAD, ja 

que es el diàmetre de la sortida de l’embornal, per assegurar una correcta 

evacuació i per dificultar l’obturació. 
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  Tapes pous de registre: 

 

CUADRE DE DIMENSIONS 

REFERENCIA 
A 

Long.Ext. Marc 

H 

Altura 

C 

Long. Tapa 

P 

Pas 

Lliure 

CARACTERÍSTIQUES 

UNITATS 

PER 

PALET 

BCN Marc cuadrat aparent 

T2066ACB 
900 x 900 95 Ø665 Ø610 Articulada 10 

BCN Marc cuadrat 

T2066KCB 
850 x 850 95 Ø665 Ø610 Articulada 10 

   Característiques de la tapa BCN T2066ACB: 

  - Realitzada amb fundició dúctil. Compleix amb les prescripcions de la norma 

EN-124. 

  - Classe D-400. Usada en carrers i calçades de tràfic I. 

 - Revestida amb pintura negra. 

  - Superfície metàl·lica antilliscant. 

  - Junta de elastòmer que assegura la estabilitat de la tapa i evita el soroll amb 

el contacte metall-metall. 
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  - Ròtula de articulació que garantitza facilitat de obertura i seguretat 

d’explotació. Bloqueig de la reixa a 90º, obertura màxima a 130º. 

   

Col·lectors: 

- Col·lectors de polietilé d’alta densitat. 

- Color: 

  Paret exterior: Negre, per garantitzar una gran resistència als raigs 

ultraviolats essent possible el seu emmagatzemat durant un llarg període de 

temps a  l’exterior. 

 Paret interior: Blanc, per garantitzar en cas d’inspeccions televisives a 

l’interior del conducte que la qualitat d’aquestes sigui alta. 

- Interior llis i exterior corrugat. 

- Rigidesa: SN > 8 KN/m2. 

- La junta elàstica ha d’estar allotjada a l’interior del corrugat per evitar que 

durant la fase de muntatge del maneguet es pugui sortir. 

- La junta elàstica ha d’impedir la sortida del líquid i també davant la 

presència d’un possible nivell freàtic l’entrada d’aigua a l’interior dels 

col·lectors. 
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- Els col·lectors hauran de complir amb les especificacions de producte 

definides en el projecte de Norma Europea EN 13.476 (Canonades 

estructurades per a sanejament). 

- Els col·lectors es col·locaran sobre una solera de sorra de 15cm 

d’espessor. 

Pous de registre: 

  Els pous de registre, que seran prefabricats, es col·locaran a cada creuament 

de carrers dins de l’àmbit de d’actuació, en aquest cas al ser un carrer o gaire 

llarga s’ha col·locat un aproximadament al mig del carrer. En total es realitzen 3 

pous de registre nous. 
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Annex 3: Enllumenat públic 
 

1. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 

Abast del projecte 
 

  El present estudi d’electricitat fa referència a la instal·lació de subministrament 

i distribució d’energia elèctrica del Carrer Ciutadilla de Tàrrega. 

 

  Els subministraments seran per a l’enllumenat públic de l’espai. 

 

  Inclou els següents conceptes: 

 

- Connexió elèctrica 

- Comptatge i Quadre elèctric 

- Línies elèctriques i proteccions 

 

Prescripcions reglamentàries 
 

  Per a la realització d’aquest projecte s’han de tenir en compte les següents 

normes i reglaments:  

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 2413/1973 de 20 de 

setembre i les seves Instruccions Complementaries MIE-BT. 

- Instruccions Tècniques Complementaries del Reglament de Baixa. 

 

  I totes aquelles normatives i reglaments que afectin a les instal·lacions a 

realitzar en el moment de la seva execució, així com la normativa reglamentària 

de l’Ajuntament de Tàrrega i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
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Consideracions tècniques 
 

  Tot el conjunt d’instal·lacions corresponents a electricitat s’estudien tenint en 

compte les següents consideracions, dades proporcionades per l’Ajuntament 

de Tàrrega. 

 

- L’energia és subministrada en forma de corrent trifàsic a 380/220 V. 

- La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de 

conductors serà del 3 % corresponent als circuits d’enllumenat. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Potència a contractar per l’enllumenat públic 

 

  La potència total prevista per l’enllumenat públic serà de 3510 W. 

 

Subministrament elèctric 
 

  El subministrament elèctric es realitzarà des de l’estació transformadora més 

propera al quadre elèctric de distribució i protecció, situada a uns 150 m 

aproximadament. La tensió de subministrament serà a 3x380/220 V i 

freqüència de 50 Hz. 

 

Comptatge 

 

  S’instal·larà un mòdul de comptatge d’acord a la Normativa de l’Ajuntament de 

Tàrrega, integrat en el quadre d’enllumenat públic. 

 

  Aquest mòdul de comptatge d’acord amb la potència a contractar serà 

electrònic i estarà ubicat dins de l’armari del quadre d’enllumenat. 
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  Les característiques particulars del sistema de compatage i protecció general 

seran les que determini la Companyia Subministradora i l’Ajuntament de 

Tàrrega i han d’estar aprovades per la Direcció General d’Energia. 

 

  La instal·lació d’aquest mòdul es realitzarà seguint el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió i les seves instruccions. 

 

Quadre elèctric de distribució i protecció 

 

  Es disposa d’un Quadre Elèctric per a la distribució i protecció de l’enllumenat 

públic situat a uns 150 m aproximadament. Aquest quadre complirà la 

Normativa del REBT i de l’Ajuntament de Tàrrega.  

 

  Aquest quadre no es de nova construcció, es ha dir, que ja es troba situat en 

un carrer pròxim al del projecte. 

 

  A continuació s’esmenten els elements que contindrà l’armari del quadre 

elèctric: 

 

- Caixa general de protecció. 

- Comptador electrònic directe per a tot tipus de contractació. 

-  Proteccions contra sobreintensitats i contactes indirectes per cada uns 

dels circuits d’enllumenat. 

- Equip de mesura. 

- Estabilitzador-regulador de tensió doble flux. 

 

  Aquest quadre serà de xapa d’acer inoxidable de 2 mm d’espessor i anirà 

muntat sobre sòcol. 

 

  El quadre general de distribució disposarà de l’embarrat de posada a terra, del 

qual partirà la línia principal de terra, fins a connexió a l’elèctrode de terra, 

disposada a l’exterior al pou registrable o anell de terra. 
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  El dimensionament dels diferents circuits es realitza tenint en compte la 

intensitat màxima admisible pels conductors, i la caiguda de tensió màxima que 

s’ha comentat anteriorment. Per al seu càlcul es tindran en compte del 

coeficient de majoració 1,8 per a lluminàries de descàrrega, establert per 

l’Ajuntament. 

 

  Tota maniobra estarà degudament protegida per un interruptor magnetotèrmic 

de valor màxim 6 A, o bé per fusible de calibre no superior a 6 A i tensió 

adequada. 

 

Canalitzacions 
 

  Des del quadre Elèctric de Distribució i Protecció de l’enllumenat partirà en 

instal·lació soterrada un tubular de doble capa: corrugat en l’exterior i llis en 

l’interior de PVC flexible amb IP 7 a una profunditat mínima de 60 cm de 

diàmetre 80 mm per les línies L1 i L2. Es disposarà sorra fins i totxanes per tal 

de cobrir-los o protegir-los contra possibles accions metàl·liques. Quan els tubs 

hagin de creuar carrers els tubulars es protegiran amb formigó HM-15. Els tubs 

disposaran d’un espai de reserva en previsió d’augment de circuits. 

 

  Les derivacions i empalmes i connexions dels circuits elèctrics del Quadre 

Elèctric de Distribució i Protecció s’efectuaran dins de caixes aïllants amb el 

mateix grau de protecció que les canalitzacions. 

 

  No podran distribuir-se per la mateixa canalització circuits amb tensions 

diferents. 

Els diferents circuits que parteixen del quadre aniran correctament identificats 

amb etiquetes als cables. Els diferents conductors s'identificaran de la següent 

manera: 

 

 - Color groc-verd: conductor de protecció. 

 - Color blau: conductor neutre. 

 - Color negre, marró i gris: conductor de fase. 
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  La separació en paral·lelismes i creuaments de la canalització elèctrica de la 

resta estarà d’acord al REBT i a la normativa de la Companyia Elèctrica 

Subministradora. 

Sistema de protecció 

 

• Protecció contra sobrecàrregues i tallacircuits 
 

  Per a la protecció contra intensitats permanents o de tallacircuits, es 

col·locaran els següents elements: 

 

- Cada llumenera estarà protegida per uns fusibles que tallin els circuit en 

cas de sobreintensitats que puguin aparèixer en el seu funcionament. 

- Es col·locaran interruptors automàtics mangnetotèrmics per cada línia 

que s derivi del quadre general. 

- Es col·locaran fusibles de protecció en aquells punts de les línies que no 

quedin protegits pel seu interruptor automàtic. 

- S’instal·larà l’interruptor general automàtic magnetotèrmic (ICP) de 

característiques adequades d’acord amb les condicions de servei i 

segons les indicacions de la Companyia Subministradora. 

 

• Protecció contra contactes 
 

Directes 

 

  Per a la protecció contra contactes directes els conductors que s’instal·laran 

tindran un aïllament de tensió nominal de 1000 V. 
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Indirectes 

  

  Per a la protecció contra contactes indirectes, el sistema adoptat consistirà en 

la connexió a terra de les manses metàl·liques i uns dispositius de ruptura per 

intensitat de defecte, que seran interruptors diferencials de sensibilitat 30 mA. 

 

  Es connectaran a terra els següents elements: 

 

- Quadre de distribució i comandament a l’origen de la instal·lació amb 

una piqueta de coure de 16 mm de diàmetre i de 2 m unida al quadre 

mitjançant conductor de coure. 

- Columnes dels punts de llum mitjançant la instal·lació d’una piqueta de 

coure de 2 m de profunditat i 16 mm de diàmetre unida a la columna 

metàl·lica mitjançant conductor de coure enterrat; a més hi haurà una 

línia de terra de 35 mm2 de coure despullat que unirà totes les 

columnes. En lloc de la piqueta de coure i tal com indiquen els plànols es 

podrà substituir aquesta per una planxa d’acer de les característiques 

indicades en els mateixos. 

- Tots els elements metàl·lics accessibles aniran units a la xarxa general 

de terra. 

 

  Es comprovarà la resistència a terra de manera que qualsevol massa no pugui 

donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V, modificant la connexió a 

terra en cas de no acomplir-se aquesta condició. 
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2. CÀLCUL ELÈCTRIC 

 

Càlcul dels circuits 
 

  Es calculen seguint la normativa respecte a caigudes de tensió admissibles i 

intensitats màximes admissibles. Les expressions utilitzades a emprar són: 

 

 - Sistema monofàsic: 

 

P = VI cosϕ  

 

c d t PL
CVS. . .  =   

 

 - Sistema trifàsic: 

 

P =  3 VI cosϕ  

 

c d t PL
CVS. . .  =   

 

  On:  P = Potència 

 L = Longitud circuit 

 I = Intensitat 

 V = Tensió 

 Cosϕ = Factor de potència 

 c.d.t. = Caiguda de tensió 

 S = Secció 

 

  Aquests resultats han estat majorats en 1,8 per a lluminàries de descàrrega. 
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Potència calculada  

 
  La potència total calculada és de 3.510 W. 

 

 
LÍNIA POTÈNCIA (W) 

L 1 1.620 

L 2 1.890 

 

 
 
 
 
3. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 

Objecte 

 

  L'estudi de l'enllumenat es realitza seguint els criteris d’il·luminació i 

uniformitat de la Comissió Internacional Europea. 

 

Descripció de la proposta d’il·luminació  

 
  L’enllumenat del Carrer Ciutadilla es connectarà amb l’enllumenat existent del 

carrers dels voltants, en aquest cas del Carrer Salvador Espriu, tot i que la 

disposició del quadre elèctric no es troba situat en el mateix carrer objecte de 

projecte. 

 

  Es disposaran columnes troncocòniques galvanitzades de 8 m d’alçada 

disposades en distribució bilateral (tresbolillo) a una distància de 24 m, és a dir, 

una interdistància de 12 m. Amb projectors de 150W amb làmpades de vapor 

de sodi d’alta pressió (VSAP)  de tipus CARANDINI que donaran un nivell 

d’enllumenat mitjà als vials de 28 lux amb un factor d’uniformitat de 0,23.  
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  Amb aquesta disposició s’obté una caiguda de tensió real en la L1 0,827 % i 

L2 1,029 % 

 

  Aquests càlculs s’han realitzat atenent els següents criteris que s’han utilitzat 

per la resta d’instal·lacions de la població: 

 

- Dimensionament dels conductors s’ha realitzat q partir del criteri de 

“caiguda de tensió màxima admissible” a saber el 3 %, procurant que la 

caiguda de tensió sigui proporcional al recorregut de la línia. Aquest 

criteri és aconsellable per a l’alta sensibilitat de les làmpades de 

descàrrega  a les variacions de la tensió d’alimentació, resulta 

sempremés exigent la caiguda de tensió que no pas el càlcul de la 

secció a partir de la intensitat. 

- Segons el Reglament de Baixa Tensió, la secció mínima de conductors 

permesa és de 6 mm2 per a línies subterrànies i de 2,50 mm2 per línies 

aèries i el neutre se secció igual a la prevista per a les fases. 

- Per al càlcul de les línies elèctriques i l’aparellatge, la càrrega prevista 

per al consum de les llumeneres ha estat, sempre segons el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió el valor nominal de la làmpada multiplicat 

per 1,80 (sense incloure-hi la potència de la reactància que queda 

englobada per aquest factor de 1,80). 
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  Resultats  
 

  A continuació s’adjunten els resultats del càlcul de l’enllumenat. 

 

  Taula amb els càlculs respectius justificant les intensitats i caigudes de tensió 

de cada línia. Es pot comprovar que les caigudes de tensió no sobrepassen el 

3 % reglamentari. La potència ha estat calculada segons el factor 1,8, 

anomenat anteriorment. 

 

Línia 1 
       
       
Nº Circuit 
LINIA 1 

Potència 
(W) Cos fi Tensió (V) Int. (A) Coef.  Int. Rt. (A) 

1-2 270 0,95 380 0,43 1,80 0,78 
2-3 540 0,95 380 0,86 1,80 1,56 
3-4 810 0,95 380 1,30 1,80 2,33 
4-5 1.080 0,95 380 1,73 1,80 3,11 
5-6 1.350 0,95 380 2,16 1,80 3,89 
6-Q 1.620 0,95 380 2,59 1,80 4,67 

       
       

Nº Circuit 
LINIA 1 

Tipus 
Cable 

Secció 
(mm2) Long.(m) CdT Par 

(%) 
CdT Total 

(%)  

1-2 RFV0,6/1KV 35 24 0,016 0,016  
2-3 RFV0,6/1KV 35 24 0,031 0,047  
3-4 RFV0,6/1KV 35 24 0,047 0,094  
4-5 RFV0,6/1KV 35 24 0,063 0,157  
5-6 RFV0,6/1KV 35 24,5 0,080 0,237  
6-Q RFV0,6/1KV 35 150 0,589 0,827  
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Línia 2 
       
      
Nº Circuit 
LINIA 2 

Potència 
(W) Cos fi Tensió (V) Int. (A) Coef.  Int. Rt. (A) 

1-2 270 0,95 380 0,43 1,80 0,78 
540 0,95 380 0,86 1,80 1,56 

3-4 810 0,95 380 1,30 1,80 2,33 
4-5 1.080 0,95 380 1,73 1,80 3,11 
5-6 1.350 0,95 380 2,16 1,80 3,89 
6-7 1.620 0,95 380 2,59 1,80 4,67 
7-Q 1.890 0,95 380 3,03 1,80 5,45 

       
      
       
Nº Circuit  
LINIA 2 

Tipus 
Cable 

Secció 
(mm2) Long.(m) CdT Par 

(%) 
CdT Total 

(%)  
1-2 RFV0,6/1KV 35 24 0,016 
2-3 RFV0,6/1KV 35 24 0,031 0,047  
3-4 RFV0,6/1KV 35 24 0,047 0,094  
4-5 RFV0,6/1KV 35 24 0,063 0,157 

 

2-3 

 

0,016  

 
5-6 RFV0,6/1KV 35 24 0,079 0,236  
6-7 RFV0,6/1KV 35 10 0,039 0,275  
7-Q RFV0,6/1KV 35 164,5 0,754 1,029  

      
 
       

 

  Per al càlcul de la il·luminació mitja, tenint en compte que la distribució és 

bilateral, s’utilitzat la següent expressió: 

 

  Фn · U · F 

 Em = --------------- 

  B/2 · D 

 

On:  Фn = Flux nominal (lm) 

 U = coeficient d’utilització 

 F = factor de manteniment 

 B = amplada de la calçada 

 D = distància entre llumeneres 
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  Els valor dels paràmetres per a calcular l’anterior fórmula són: 

 

Фn = 10000 lm 

 F = 0,7 

 B = 7 m 

 D = 24 m 

   

  El factor d’utilització és igual al factor d’utilització de la vorera (Kv) més el 

factor d’utilització de la calçada (Kc). 

 

U = Kv + Kc 

 

On Kv = Kα i Kc = Kβ,  

 

 
 

α = L / H   α = 0,125 

 

β = (B-L) / H   β = 0,75 

 

( on L = 1m, B = 7 m i H = 8 m ) 

 

  Amb aquest dos paràmetres s’obtenen els valors de Kα i Kβ de la següent 

taula:  
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Per tant Kα = 0,05 i Kβ = 0,28. 

 

U =  Kv + Kc = 0,33. 

 

Amb tots aquests paràmetres ja es pot calcular la il·luminació mitja de la via. 

 

Em = 28 lux 
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Annex 4: Jardineria 
 

 S’ha realitzat una petit estudi de la vegetació de la zona per a escollir el tipus 

d’arbre més adequats. 

 

  La vegetació de la zona és abundant i variada, tan variada com ho és la 

gamma de terrenys que s’escalonen des de les planes regades fins al 

capdamunt de les serres, aspres i pedregoses. 

 

  Una extraordinària gradació de verds i una altra no menys abundant de tons 

foscos i terrosos, la ufana i l’exuberància de certes plantes dels factors que ens 

informen, a simple vista, de les característiques del terreny on aquella 

vegetació es desenvolupa: altitud, gran humitat natural o artificial i encarat al 

nord o al migdia. 

 

  Arbres i arbustos, plantes i flors proporcionen a la respectiva zona una 

simfonia que es modifica gradualment a cada estació de l’any. Solament es farà 

referència a les varietats més abundants i conegudes. 

 

  La major part de la superfície de la comarca és terra cultivable, i per aquest 

motiu la vegetació espontània, només la podem observar als següents indrets: 

 

  A les zones de bosc, localitzables preferentment a la ribera del Sió i de la Vall 

del Corb. 

  A les vores dels cursos fluvials. 

  Als rodels erms i pedregosos. 

  A les ribes i els marges dels conreus. 

  Als camps cultivats, en determinats períodes. 
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  Boscos 
 

  L’arbre de bosc més característic d’aquestes contrades és l’alzina, a excepció 

de la Vall del Corb on predomina el pi. 

  En menor quantitat també es poden trobar roure i ginebres. 

  El sotabosc és compost, principalment, per matolls i garrics. 

 

  Plantes de cursos fluvials 
 

  Els arbres de ribera més abundants són: freixa, salze, om, xop, àlber, vern, 

faig, acàcia. 

  En zones humides - obagues, peu de sèquies i reguers, etc. hi creixen canyes 

i joncs, canya xica i boga, malví, lliris silvestres, violetes boscoses. 

 

  Marges i erms 
 

  Abunden per marges i erms, i també enmig dels arbres del bosc: 

 

  Timó o farigola, argelaga, panicol. 

  Esbarzer, arç, cirereta de pastor. 

  Gavernera, gatell, mareselva. 

  Donzell, fonoll, ruda, romaní, espígol. 

 

  Lledoners i atmellers bords són arbres freqüents o les vores dels conreus de 

secà. També es troben nogueres, habitualment, en sòls profunds o terres 

frescals. En indrets ombrívols, l’heura posa una nota de color, en emparrar-se 

per les parets de construccions arruïnades. 

 

  Figueres, cirerers, codonyers, magraners, servaran, són alguns dels arbres 

fruiters que encara poden trobar-se en estat semisilvestre, sense florar part de 

cap plantació, però els sistemes de conreu actuals i la crema de ribes i rostolls, 

els acabaran de fer perdre. 

 

 72  



EPSEM                                      Projecte Urbanístic Carrer Ciutadilla de Tàrrega 

 
  Vegetació dels camps cultivats 
 

  A les terres de conreu sorgeixen, naturalment, entre altres, les següents 

plantes: 

 

  Bàbols o púdiques, reulla, abiana, cugula, margall, cua de rata, cards grama, 

melleroca, xinxilles, verdolaga, malgues, melgons, malva, buclosa, carriola o  

 

corretjola, trèvol bord, vega, llestó, lleterola, flor groga, camamilla, parrella, 

tracavolls. 

 

  Plantes medicinals 
 

  Totes les plantes tenen alguna virtut. N’esmentem algunes de les nostres 

contrades, de les més conegudes per les seves propietats medicinals: 

 

  Àrnica, camamilla, donzell, espígol, fonoll, julivert, llorer, malva, panical, 

romaní, ruda, sàlvia, garric, til·la, timó. 

 

  Bolets mengívols 
 

  Tant els boscos com o les soques dels arbres de ribera, abunden el bolets 

quan les circumstàncies alimentaries són favorables. Esmentem els bolets 

comestibles que amb més freqüència pot trobar el boletaire. 

 

  Rovelló, llenega, cruelga o cagoma, pebràs, palomí, negret o fredolic, coma 

de perdiu, coma seca, vermellet, llengua de bou, peu de rata, pentinella. 

 

  Es poden considerar bolets d’estiu la cruelga o cogoma i el perbràs. 

 

  El terrerol, com el seu nom indica, és un bolet mengívol que es fa en les terres 

de conreu. 
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  A més de l’estudi de la vegetació de la zona, s’ha demanat a l’Ajuntament de 

Tàrrega quin era el tipus d’arbre que predominen als carrers de la ciutat, per 

seguir l’estètica de la resta de carrers. L’arbre facilitat ha estat el Plataner, 

Plantanus hispanica o similar.  

 

  La climatologia en general és de tipus mediterrània, amb tendència 

continental, i de muntanya mitjana en les zones més altes. Els hiverns són 

freds, amb la presència freqüent de boires, i els estius són molt calorosos. 

 

  A continuació es fa una breu descripció de les característiques d’aquest tipus 

d’arbre per comprovar que sigui adient segons la vegetació de la zona. 
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  Aspectes botànics 
 
 

Família Platanáceas  
Gènere Platanus 
Espècie Platanus x hispanica Mill . ex Munchh. 

Nom comú Plataner (cat.) platanero (cast.) 

Aspectes 
morfològics 

Arbre caducifoli de copa arrodonida de gran talla, pot arribar 
fins a 30-35 m d’alçada. 
 
El tronc és gruixut i dret. L’escorça es desprèn en grans 
plaques de forma irregular i de color marró vermellós, 
deixant veure l'escorça jove llisa i grisa verdosa . Branques 
esteses, quan velles, amb els extrems pèndols. 
   

Fulles palmatífides, amb cinc, de vegades set, lòbuls 
gruixudament dentats i profunds que arriben a com a màxim 
fins a la meitat de la làmina, que és de 12 a 22 cm de llarg i 
de 12 a30 cm d'ample. La base està truncada o subcordada. 
El revés té “tomento” al llarg dels nervis. Pecíol de 3 a 10cm 
de llarg, “tomentoso”. 

 

Infructescència de 2,5 a 3cm de diàmetre, reunides 
típicament en grups de dos, de vegades solitàries o en 
grups de tres, sobre llargs peduncles. Les llavors són en 
gran part fèrtils . El plàtan floreix a principis de primavera. 
Fructifica des de finals d'estiu a tardor, persistint la 
maduració dels fruits fins a bé entrat la tardor i hivern.  
 
És una espècie de creixement ràpid.  
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  Aspectes ecològics 
 

   

Origen 

Arbre d'origen desconegut en estat espontani, se li suposa 
híbrid del plàtan europeu i de l'americà, originat potser a 
Espanya cap al segle XVII, pot ser que a Anglaterra al 
mateix temps. En la península Ibèrica es troba en gran part 
del territori, excepte en zones àrides del sud-est i en la 
depressió de l'Ebre. En les Balears de conrea en el nord de 
Mallorca i Menorca.  

Necessitats, 
resistències,  

sensibilitzades 

És poc exigent respecte a la naturalesa del sòl. Prefereix els 
sòls profunds, frescos i bé drenats. Malviu sobre substrats 
argilencs o excessivament calcaris. Prefereix situacions de 
ple sol i càlides, sempre que el sòl es mantingui humit. 
Tolera bé la sequedat atmosfèrica i la contaminació. Fins a 
fa poc era considerat un arbre molt resistent, però des de fa 
alguns anys sofreix malalties i plagues, que fan disminuir el 
seu extens ús. Arbre molt utilitzat en jardineria, és de 
trasplantar fàcil a arrel nua, àdhuc en exemplars una mica
grans. A més tolera la poda severa.  

Usos 

Arbre decoratiu pel seu port, la seva escorça, el seu fullatge 
i també les seves infructescències. Molt conreat pel seu 
ràpid creixement i la seva adaptació a un ampli ventall de 
condicions climàtiques i edàfiques. Molt usat en alineacions 
en parcs, carrers, passeigs i carreteres, en arbredes, en 
formació de pantalles i com exemplars aïllats. És l'arbre 
d'ombra per antonomàsia. Conreat i de vegades naturalitzat 
en les proximitats dels cursos d'aigua.   

 

 

  Ja que la zona present d’objecte és una zona de molts cultius i s’adequa a les 

característiques necessàries per a la plantació del tipus d’arbre esmentat 

anteriorment, es decideix que la plantació de jardineria del carrer objecte del 

present projecte sigui el plataner. 
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Annex 5: Pla d’obra 
 

  En el present annex es detalla el pla d’obra, és a dir, l’organització i 

desenvolupament d’aquesta. 

 

  L’organització i el desenvolupament de les obres s’ha realitzat en diferents 

activitats on a continuació es detalla cada una indicant les obres a realitzar, els 

temps aproximats que es trigarà i la maquinària i el personal necessari. 

 

Planificació de l’obra 
 

  Activitat A: Preparació del terreny per a començar les obres, neteja i 

esbrossa per explanar-lo, amb els corresponents demonts i terraplens. Es 

trigarà aproximadament 16 dies. 

  Seran necessaris: 1 manobre, 1 cap de colla,1 retroexcavadora, 2 camions, a i 

1 pala carregadora. 

 

  Activitat B: Excavació per extreure els serveis existents fent cates prèvies i 

reble fins la cota de l’esplanada. Es trigarà aproximadament 6 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera, 1 manobre, 1 retroexcovadora, 2 

camions, 1 montonivelladora i 1 corró autopropulsat. 

 

  Activat C: Excavació de la rasa de les aigües residuals. Es trigarà 

aproximadament 2 dies.  

  Seran necessaris: 1 manobre, 1 retroexcavadora i 2 camions. 

 

  Activitat D: Col·locació i connexió del tub als pous de registre. Es trigarà 

aproximadament 2 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera i 2 manobres. 

 

  Activitat E: Reble de la rasa de les aigües residuals. Es trigarà 

aproximadament 2 dies. 
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  Seran necessaris: 1 manobre, 1 retroexcavadora, 2 camions, 1 corró 

autopropulsat i 1 motonivelladora. 

 
  Activitat F: Excavació de la rasa tant d’aigua potable com de l’enllumenat. Es 

trigarà aproximadament 4 dies. 

  Seran necessaris: 1 manobre, 1 retroexcavadora i 2 camions. 

 

  Activitat G: Col·locació dels tubs, connexió als usuaris, col·locació de la línies 

de cable elèctric. Es trigarà aproximadament 11 dies. 

Seran necessaris: 1 oficial de primera i 2 manobres. 

 

  Activitat H: Reble de la rasa aprofitant que son a la voravia, fins a la cota del 

formigó base per col·locar el panot. Es trigarà aproximadament 6 dies. 

  Seran necessaris: 1 manobre, 2 camions, 1 retroexcavadora, 1 corró 

autopropulsat i 1 motonivelladora. 

 

  Activitat I: Col·locació de vorades. Es trigarà aproximadament 3 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera, 2 manobres, 1 retroexcavadora i 1 

camió. 

 

  Activitat J: Col·locació de la rigola i les tronetes. Es trigarà aproximadament 

10 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera i 2 manobres. 

 

  Activitat K: Estesa del formigó base. Es trigarà aproximadament 3 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera, 2 manobres i 1 regle vibratori. 

 

  Activitat L: Col·locació de panot. Es trigarà aproximadament 8 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera i 2 manobres. 

 

  Activitat M: Col·locació dels regs i la mescla bituminosa en calent. Es trigarà 

aproximadament 1 dies. 
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  Seran necessaris: 1 oficial de primera, 2 manobres, 1 camió cisterna de reg 

asfàltic, extenedora, corró vibratori i corró pneumàtic. 

 

  Activitat N: Col·locació i connexió de les lluminàries, col·locació del pericó, 

ets. Es trigarà aproximadament 6 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera electricista, 2 manobres i  camió grua. 

 
  Activitat O: Col·locació del mobiliari urbà. Es trigarà aproximadament 1 dia. 

 Seran necessaris: 1 oficial de primera i 2 manobres. 

 

  Activitat P: Neteja de tota l’obra. Es trigarà aproximadament 2 dies. 

  Seran necessaris: 1 oficial de primera i 2 manobres. 
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  PLÀ DE L’OBRA 
 
 

                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ACTIVITAT A                                                           
ACTIVITAT B                                                           
ACTIVITAT C                                                           
ACTIVITAT D                                                           
ACTIVITAT E                                                           
ACTIVITAT F                                                           
ACTIVITAT G                                                           
ACTIVITAT H                                                           
ACTIVITAT I                                                           
ACTIVITAT J                                                           
ACTIVITAT K                                                           
ACTIVITAT L                                                           
ACTIVITAT M                                                           
ACTIVITAT N                                                           
ACTIVITAT O                                                           
ACTIVITAT P                                                           
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                              30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

ACTIVITAT A                                                           
ACTIVITAT B                                                           
ACTIVITAT C                                                           
ACTIVITAT D                                                           
ACTIVITAT E                                                           
ACTIVITAT F                                                           
ACTIVITAT G                                                           
ACTIVITAT H                                                           
ACTIVITAT I                                                           
ACTIVITAT J                                                           
ACTIVITAT K                                                           
ACTIVITAT L                                                           
ACTIVITAT M                                                           
ACTIVITAT N                                                           
ACTIVITAT O                                                           
ACTIVITAT P                                                           
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                              59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

ACTIVITAT A                                                           
ACTIVITAT B                                                           
ACTIVITAT C                                                           
ACTIVITAT D                                                           
ACTIVITAT E                                                           
ACTIVITAT F                                                           
ACTIVITAT G                                                           
ACTIVITAT H                                                           
ACTIVITAT I                                                           
ACTIVITAT J                                                           
ACTIVITAT K                                                           
ACTIVITAT L                                                           
ACTIVITAT M                                                           
ACTIVITAT N                                                           
ACTIVITAT O                                                           
ACTIVITAT P                                                           
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                  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

ACTIVITAT A                                                           
ACTIVITAT B                                                           
ACTIVITAT C                                                           
ACTIVITAT D                                                           
ACTIVITAT E                                                           
ACTIVITAT F                                                           
ACTIVITAT G                                                         
ACTIVITAT H                                                           
ACTIVITAT I                                                           
ACTIVITAT J                                                           
ACTIVITAT K                                                           
ACTIVITAT L                                                           
ACTIVITAT M                                                           
ACTIVITAT N                                                           
ACTIVITAT O                                                           
ACTIVITAT P                                                           

 

 
 
 
                             

    Duració de l'activitat en dies        Dies festius (dissabtes i diumenges)  Folgança
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