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1.-OBJECTE DEL PROJECTE

Es pretén dur a terme una remodelació del centre urbà del municipi de Granollers, reordenant
el sistema viari al centre de la ciutat i potenciant aquest, donant major amplitud al vianant,
oferint-li major seguretat, i promovent els desplaçaments a peu, promovent així a l’hora el
comerç de la ciutat.
Aquesta actuació, és producte del gran volum de desplaçaments interns que es produeixen a la
ciutat. D’acord amb les dades d’una Enquesta de Mobilitat Obligada, publicada a l’Estudi de
Mobilitat de 2012 de l’Ajuntament de Granolllers, el 36% dels desplaçaments són interns, i de
distància curta o mitjana.
El projecte dona compliment al Pla de Mobilitat del Municipi de Granollers, havent-se
consultat l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, text refós pel POUM de Granollers al
2012, i accessible a la plana web de l’Ajuntament de Granollers.
D’acord amb el document citat, la part del nucli urbà objecte del projecte, forma part de la
zona on l’Ajuntament pretén reduir el volum de trànsit amb la reordenació del sistema viari. Es
pretén així millorar els enllaços exteriors i desviar tràfic del centre mantenint la funcionalitat i
lògica del conjunt.
Altre objectiu, és fer ús de noves tecnologies smart, per tal de convertir Granollers en una
ciutat més eficient i respectuosa amb el medi ambient, a més de oferir major comoditat al
ciutadà.
Es pretén disminuir el consum energètic produït per l’enllumenat públic fins un 60%, i
disminuir l’emissió de gasos que les lluminàries produeixen, gràcies a l’ús de la tecnologia LED.
Per altre banda, es pretén millorar la comoditat de l’usuari de la via mitjançant pantalles
interactives, on es poden consultar la situació de serveis al ciutadà (oficines d’atenció al
ciutadà, punt informatius per a turistes,...), situació d’estacions de tren, bus, i taxis, amb
horaris, punt comercials (farmàcies 24 h,...).

2.- ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE

Actualment, tots els carrers objecte de remodelació es troben amb un carril de circulació per a
trànsit rodat i filera d’aparcaments en alguns casos, a una alçada, i vorera a cada costat
d’amplada variables, a una altra alçada. A excepció del Carrer del Llorer, d’amplada més
reduïda, tenint plataforma única, i permetent el pas rodat únicament a veïns.
L’edificació majoritària als carrers afectats són cases unifamiliar de baixa edificabilitat,
exceptuant C/ Barcelona i Guayaquil entre C/ Navarra i C/ Castella, amb blocs de vivendes en la
seva majoria.
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L’estat de les voreres, és notablement millorable, doncs en molts trams l’amplada és
insuficient, a més de ser superfícies irregulars, amb panots en molts punts trencats, i oferint
gran diversitat de paviments i tipus de panot, degut a les múltiples operacions de reparació de
xarxes de serveis a que han estat sotmeses les voreres. D’igual manera, l’asfalt i la pintura
d’aquest és “per troços”, amb mescles bituminoses de diferents edats en un mateix carrer,
també com a conseqüència de les obres de manteniment de la xarxa de clavegueram.

3.-LOCALITZACIÓ

Granollers, és la capital i la ciutat més poblada de la comarca del Vallès Oriental, amb un total
de 59.930 habitants i amb una superfície de 14,9 km2. Es troba a 150 metres sobre el nivell del
mar, i a una distancia de 26,5 km de Barcelona.
El present projecte de millora del centre de Granollers, es troba situat al sud del nucli urbà de
la ciutat i la zona d’actuació engloba els següents carrers:
o

Carrer Guayaquil

L’actuació a aquest carrer és acotada pel Carrer Príncep de Viana al Nord, i pel Carrer Navarra
al Sud, amb una longitud total de 235 metres. Les voreres tenen una amplada variable en
aquest tram del carrer entre 0,75 i 4,13 metres. El carril de circulació, amb una amplada de
3,94 metres, coexisteix a la calçada amb una filera d’aparcaments de 1,90 metres d’amplada
entre C/ Navarra i C/ Castella.
o

Carrer Barcelona

L’actuació a aquest carrer és acotada pel Carrer Museu al Nord, i pel Carrer Navarra al Sud,
amb una longitud total de 349 metres. Les voreres tenen una amplada variable en aquest tram
del carrer entre 0,72 i 1,73 metres. El carril de circulació, amb una amplada variable entre 2,70
i 3,49 metres, coexisteix a la calçada amb dues fileres d’aparcaments de 1,90 metres
d’amplada fins C/ Castella, amb una filera d’aparcaments entre C/ Castella i C/ Príncep de
Viana, i únicament amb carril de circulació entre C/ Príncep de Viana i C/ Museu.
o

Carrer Miquel Ricomà

L’actuació a aquest carrer és acotada pel Carrer Museu, i pel Carrer Isabel de Viana al Sud, amb
una longitud total de 267 metres. Les voreres tenen una amplada variable en aquest tram del
carrer entre 0,85 i 0,97 metres. El carril de circulació, té una amplada de 2,70 metres,
coexisteix a la calçada amb una filera d’aparcaments de 1,90 metres d’amplada.
Tot i presentar aquesta secció, un tram del carrer, entre el Carrer Príncep de Viana i el Carrer
Isabel de Viana, es troba tallat al trànsit rodat, és únicament peatonal, només podent ser
accessible pel Sud per als veïns residents al Carrer amb pàrquing a la zona descrita.
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o

Carrer de Castella

L’actuació a aquest carrer és acotada per la Plaça de la Corona a l’Est, i pel Carrer Barcelona a
l’Oest, amb una longitud total de 77 metres. Les voreres tenen una amplada variable, sempre
al voltant dels 0,90 metres. El carril de circulació, amb una amplada variable entre 2,72 i 2,85
metres, coexisteix a la calçada amb una filera d’aparcaments per a motocicletes en un petit
tram, i per una filera de contenidors d’escombraries de 660 litres.
o

Carrer del Llorer

L’actuació a aquest carrer és acotada pel Carrer Barcelona a l’Est, i pel Carrer Miquel Ricomà a
l’oest, amb una longitud total de 57 metres. Com s’ha comentat amb anterioritat aquest
carrer, tenint una amplada entorn als 2,94 metres, té plataforma única de panot de 9 pastilles,
delimitant el trànsit rodat, permès únicament als veïns. I sent accessible únicament per Carrer
Barcelona.
o

Carrer Príncep de Viana

L’actuació a aquest carrer és acotada per la Plaça de la Corona a l’Est, i pel Carrer Sant Jaume
a l’Oest, amb una longitud total de 183 metres. Les voreres tenen una amplada variable al
voltant del metre. El carril de circulació, amb una amplada de 2,84 metres, coexisteix a la
calçada amb una filera d’aparcaments de 1,90 metres d’amplada.
o

Carrer d’Anníbal

L’actuació a aquest carrer és acotada pel Carrer Miquel Ricomà a l’Est, i pel Carrer Sant Jaume
a l’Oest, amb una longitud total de 50 metres. Les voreres tenen una amplada variable entre
0,51 i 3,78 metres. El carril de circulació té una amplada de 3,46 metres. Destacar en aquest
cas el mal estat de les voreres existents i la reduïda amplada d’aquesta en casi bé tota la
longitud del carrer, fent difícil el pas d’un sol vianant.
Per tal de dur a terme les entregues amb els carrers que es troben en contacte, també es
produiran obres d’adequació, tals com alineacions de bordons o paviments, al Carrer Navarra,
a les cruïlles amb el Carrer Guayaquil i Carrer Barcelona. D’igual manera, s’intervindrà al Carrer
Isabel de Viena, cruïlla amb Carrer Miquel Ricomà.
Cal esmentar que una part del Carrer Guayaquil, ha estat remodelades recentment, pel que
servirà com a criteri d’actuació en carrers de mateixes característiques per tal de donar
continuïtat a la directriu d’intervenció de l’Ajuntament de Granollers.

4.-TREBALLS DE CAMP PREVIS A PROJECTE

Abans de l’inici de la redacció del projecte s’ha realitzat un estudi de la zona, s’ha dut a terme
un reportatge fotogràfic, present al projecte (Annex 1. Reportatge fotogràfic), on es pot
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comprovar quin és l’estat dels carrers en l’actualitat, estat dels punts de llum de l’enllumenat
públic, creuaments aeris de xarxes elèctriques i de telefonia, accessibilitat, oferta
d’aparcaments, aparcaments per a persones de mobilitat reduïda, zones de càrrega i
descàrrega, activitat comercial de la zona, equipaments, mancances a la zona, mobiliari urbà,...
Es deurien d’haver realitzat cales a calçada existent per tal de saber amb certesa el gruix i les
diferents capes existents, així com cales de localització i comprovació de serveis existents
Pel que fa a la topografia o cartografia del projecte, s’ha fet ús del plànol topogràfic i base en
format dwg obtinguda a la plana web de l’Ajuntament de Granollers (www.granollers.cat), per
una informació més detallada consultar Annex 2. Topografia i Cartografia.

5.-ESTUDI ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

S’han proposat tres alternatives d’actuació possibles:
Alternativa Zero (A0). En tot projecte, cal tenir en compte l’opció de la no actuació, i si
realment les altres alternatives d’intervenció resulten avantatjoses respecte aquesta primera
alternativa.
Alternativa 1 (A1). Consisteix en conservar la tipologia de tots els carrers. La intervenció es
limitaria a la implementació de nous materials de paviments, i aplicar criteris smart a la zona
d’afecció del projecte. Es a dir es mantindria la mateixa secció transversal tipus en tots els
carrers, excepte el tram de vianants del Carrer Miquel Ricomà, que passaria a ser de
plataforma única, donat que l’estat actual d’aquest desenvolupa activitat com a carrer de
vianants, però encara es conserva la vorera i la calçada a diferent nivell.
Alternativa 2 (A2). Aquesta alternativa, comporta fer variar la tipologia d’alguns dels carrers. A
continuació es presenten les modificacions que es realitzarien a cadascun dels carrers.
o

Carrer Guayaquil. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel Carrer
Navarra i el Carrer Castella. I conversió de carrer de zona de 30 a carrer de
convivència en el tram delimitat entre Carrer Castella i Carrer Príncep de Viana.
Aquesta conversió dona continuïtat al criteri constructiu del tram del Carrer
Guayaquil entre el Carrer Príncep de Viana i el Carrer Museu, ja remodelat anys
enrere. Aquesta actuació, no comporta pèrdua de cap plaça d’aparcament, i si una
major amplada de vorera i preferència del vianant, donant major sensació de
seguretat a aquest.

o

Carrer Barcelona. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel Carrer
Navarra i el Carrer Castella. I conversió de carrer de zona de 30 a carrer de
convivència en el tram delimitat entre Carrer Castella i Carrer Museu. Aquesta
actuació, comporta la pèrdua de vuit places d’aparcament de zona blava, i una
plaça d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda. Tot i que ofereix una
major amplada de vorera i preferència del vianant, donant major sensació de

Document 1. Memòria

6

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

seguretat a aquest. Les places perdudes es reubicarien a zones properes.
o

Carrer Miquel Ricomà. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel
Carrer Príncep de Viena i el Carrer Museu, tot i que serà modificada l’entrega amb
el contorn nord, amb els Carrers Anníbal i Museu. I conversió del carrer de dues
alçades a plataforma única al tram delimitat entre Carrer Navarra i el Carrer
Museu, tot i que l’ús no variarà, doncs el tram definit ja es trobava restringit al
trànsit com s’ha comentat anteriorment. Aquesta actuació, no comporta pèrdua
de cap plaça d’aparcament, i si una major amplada de vorera i preferència del
vianant, donant major sensació de seguretat a aquest.

o

Carrer de Castella. Conversió de carrer de zona de 30 a carrer de convivència en
tota la seva longitud. Aquesta actuació, no comporta pèrdua de cap plaça
d’aparcament, donat que els aparcaments de bicicletes, es traslladaria a la cruïlla
del carrer Castella amb Carrer Guayaquil, i els aparcament per a motocicletes es
mantindria. També comporta una major amplada de vorera i preferència del
vianant, donant major sensació de seguretat a aquest.

o

Carrer del Llorer. Carrer originalment de vianants, manté aquesta tipologia.
Únicament es substitueixen els materials de ferm i paviment.

o

Carrer Príncep de Viana. Conservació com a carrer de zona de 30 en tota la seva
longitud i de la filera d’aparcaments.

o

Carrer d’Anníbal. Conversió de carrer de zona de 30 a carrer de convivència en tota
la seva longitud. L’entrega amb el Carrer Miquel Ricomà es farà amb remuntable
com a element de reductor de velocitat per al trànsit rodat. D’aquesta manera,
s’ha millorat notablement la situació de l’estat actual, on es comptava amb una
amplada de vorera de 40 cm en alguns trams del carrers fent gairebé impossible la
circulació per part del vianant. Amb aquesta proposta d’actuació, donem
preferència al vianant.

Totes les modificacions esmentades, serien acompanyades d’una aplicació de criteris smart a
la zona d’afecció del projecte, i la remodelació de les xarxes de serveis públics, clavegueram i
enllumenat públic.
La elecció de la alternativa ha estat possible realitzant un anàlisis multicriteri, tenint en compte
diferents aspectes a satisfer i sent ponderats.
Una vegada realitzada l’anàlisi multi criteri, obtenim com a conclusió que l’alternativa més a
adient per dur a terme una millora del centre urbà de la ciutat de Granollers, és l’Alternativa 2,
que consisteix en fer variar la secció tipus transversal d’alguns carrers i dur a terme
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modificacions de materials i aplicació de criteris smart en tota la zona d’afecció del projecte.
Per una major informació de les alternatives exposades, i la metodologia emprada, consultar
l’Annex 4.- Estudi d’Alternatives.

Imatges plantes i seccions proposta paviments Carrer Miquel Ricomà (esquerra) i Carrer Barcelona
(dreta)
[Font: Projecte de millora del centre urbà de Granollers Document nº2. Plànols Proposta Paviments, nº
23 i 26]
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Imatge planta proposta paviments Carrer Miquel Ricomà cruïlla amb i Carrer Príncep de Viana
[Font: Projecte de millora del centre urbà de Granollers Document nº2. Plànols Proposta Paviments, nº
30]

6.-PRESSUPOST

El pressupost d’execució material de la urbanització, calculat d’acord amb els preus
descompostos, amidaments de cadascuna de les unitats i l’aplicació dels preus resulta:
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Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capítol
Enderrocs
Moviment de terres
Xarxa de clavegueram
Enllumenat públic
Reg arbrat
Ferms i paviments
Senyalització
Mobiliari urbà
Jardineria
Gestió de residus
Control de qualitat
Seguretat i Salud
PEM
13% Despeses Generals
6 % Benefici Indústrial
Subtotal
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Totals
53.328
31.460,89
325.706,23
210.867,30
395,26
745.669,78
2.654,30
118.469,92
3.314,66
32.430,94
22.864,46
11.312,19
1.558.473,93
202.601,61
93.508,44
1.854.583,98
389.462,64
2.244.046,62

El pressupost d’execució per contracte d’obra puja a DOS MILIONS DOS-CENTS QUARANTAQUATRE MIL CUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

7.-XARXES DE SERVEIS AFECTATS

S’ha comunicat a les companyies dels serveis afectats, la intenció de dur a terme una millora
urbana de la zona, en cas que aquestes vulguin realitzar una millora o una ampliació de la
xarxa. D’aquesta manera, la companyia en la pràctica real ha d’enviar a l’Ajuntament plànols
de l’estat actual dels serveis.
Cal esmentar que el traçat de les xarxes dels serveis és orientatiu, i és per això que caldrà fer
un estudi exhaustiu insitu del traçat i de la fondària real de cada servei. És possible que
existeixin altres instal·lacions soterrades.

7.1.- Sanejament

Xarxa competència de l’Ajuntament, caldria encarregar un estudi per tal de saber quin és
l’estat de la xarxa. En aquest cas però, consultant el plànols disponibles a la plana web de
l’Ajuntament, es pot comprovar que la xarxa és de fibrociment, material actualment fora de la
normativa, pels danys i afeccions pulmonars que pot ocasionar en les persones degut a la seva
manipulació.

Document 1. Memòria

10

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

Tenint en compte aquests factors, s’ha decidit dimensionar una nova xarxa unitària de
sanejament i drenatge, assegurant un correcte funcionament, i evitant en un futur pròxim
algun punt del carrer del projecte, afectat per algun problema relacionat amb la xarxa.

7.2.- Enllumenat Públic

La xarxa d’enllumenat públic, és igualment competència de l’Ajuntament, és per això que per
saber quin és l’estat en que es troba s’hauria d’encarregar un estudi al tècnic pertinent.
La xarxa és aèria i penjant sobre façana, lluminàries sobre braços des de façana a una alçada
aproximada de 4 metres.
L’objectiu principal és soterrat la xarxa, disminuir el cost energètic i millorar la qualitat en
quant a llum. Ho aconseguim mitjançant la tecnologia LED.

7.3.- Electricitat

Les empreses competents són Endesa i Estabanell.

7.4.- Telefonia

L’empresa competent és Telefonica. La seva xarxa, és aèria en quasi bé tot l’àmbit d’actuació,
sent penjat per façana, a més de presentar algun creuament. Es proposarà a la companyia un
soterrament de la xarxa.

7.5.- Aigua

L’Empresa competent és Sorea.

7.6.- Gas natural

L’empresa competent és Gas Natural.
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7.7.- Telecomunicacions

L’empresa competent és ONO.

8.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

8.1.- Ordenació urbana

Seguint l’objecte del projecte, es pretén reduir l’espai reduït al trànsit rodat. La proposta
ofereix una ampliació de les voreres, i la creació d’orelleres a les cruïlles per tal de donar
seguretat i major protagonisme al peató. Aquesta proposta, té en compte la reducció mínima
de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, i zones de càrrega i descàrrega.
A la zona s’han construït recentment pàrquings subterranis, pel que la conservació de les
places de pàrquing de zona blava no és una prioritat.
Un dels objectius d’aquesta nova proposta, és a l’hora augmentar la prosperitat dels
establiments, bars, restaurants i comerços que es puguin veure beneficiats per un major flux
de peatons i un major espai d’exposició o d’implantament de terrassa per exemple en el cas
dels bars i restaurants.
Cal esmentar que la proposta d’ordenació urbana esmentada, s’ha realitzat conjuntament amb
el Servei de Mobilitat i Via Pública, el Servei de Protecció Civil de Granollers i la Policia Local.
D’igual manera, s’ha tingut en compte al disseny i es compleix en tot el projecte, els criteris
d’accessibilitat establerts per la Orden Ministerial VIV/561/2010 de 1 de febrero, por el que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no descriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

8.2.-Paviments

Per tal de construir la pavimentació del projecte, se seguirà el pressupost i els detalls als
plànols per comprovar les característiques dels materials a emprar. D’igual manera, es
consultaran el gruix de cada una de les capes de morter, tot-ú, i bituminoses.
Considerar que els materials emprats a obra seran de característiques equivalents als
especificats.
Consultar per major detall igualment l’Annex 6. Ferms i Paviments.
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8.3.- Mobiliari Urbà

L’ampliació de l’espai per al vianant ha provocat un augment dels elements del mobiliari urbà.
Es proposa la col·locació de papereres amb una distància màxima entre elles de 50 metres,
sent instal·lades principalment a les cruïlles.
Creació de noves zones de descans, amb l’antelació de bancs, amb el qual es vol crear un
ambient veïnal a la zona i de parada per als ciutadans. Un clar exemple és la proposta al Carrer
Miquel Ricomà, establint un ritme mitjançant els arbres, els bancs i les papereres.
A més, s’instal·len aparcaments per a bicicletes a nous espais de la zona, per tal de promoure
l’ús de la bicicleta.
Destacar de nou com a element de mobiliari urbà, la pantalla smart per donar servei al
vianant.
Consultar situació a plànols, i detalls tècnics dels elements del mobiliari urbà a l’Annex 11.
Mobiliari Urbà.

8.4.- Senyalització

Les senyals verticals seran redistribuïdes segons indicació dels plànols, tenint en compte que
sempre que sigui possible i que la senyal vertical es trobi en bon estat, serà reaprofitada.
Les senyal horitzontals, seran novament pintades doncs la superfície bituminosa serà de nova
construcció.
El nou projecte a més, compte amb dos innovadors sistemes smart de situació i indicacions
interactiu, entre d’altres usos disponible per al vianant.
Consultar situació a plànols, i detalls tècnics dels elements del mobiliari urbà a l’Annex
12.Gestió del Trànsit i Senyalització.

8.5.- Jardineria

Per tal de realitzar la tria d’arbres, s’ha tingut en compte que l’amplada dels carrers afectats
pel projecte és reduïda, es per això que els arbres triats són de diàmetre i alçada limitada.
L’elecció ha estat una prunera de fulla vermella, i una Tecoma o roble amarillo.
A més, a algunes cruïlles i sempre que l’espai ho permet s’ha projectat la situació d’un parterre
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de fusta de mitja alçada amb petits arbustos silvestres.
Els arbres seran regats mitjançant una xarxa de reg, també projectada.
Consultar a plànols situació de cada espècie, i per major especificació tècnica, l’Annex 13.
Jardineria i xarxa de reg.

9.-CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA

D’acord amb el compliment dels articles corresponents de la Llei de contactes del sector
públic, s’indica a continuació la classificació requerida per al contractista.
Grup A; subgrup 1, 2; categoria d
Grup E; subgrup 1; categoria d
Grup G; subgrup 4, 5, i 6; categoria e
Grup I; subgrup 1, 7; categoria b
Grup K; subgrup 4 i 6; categoria a

10.-PLA D’OBRA

Obtenim un temps final d’execució de l’obra de 129 dies laborables, que correspondria a un
total de sis mesos.
Al tenir una durada d’execució de l’obra menor d’un any, no cal realitzar cap càlcul per a
revisió de preus.

11.- ÍNDEX DE PROJECTE

Document nº 1.- Memòria
Memòria
Annex 1.- Reportatge Fotogràfic
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12.- CONCLUSIONS

Amb la present Memòria i el conjunt de documents que conformen el present Projecte de
Millora del Centre Urbà de Granollers, es considera que les obres projectades han estat
suficientment definides.

El redactor del projecte,

José Carlos Pardo Merino
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Granollers, juliol 2015.
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1.- INTRODUCCIÓ

L’annex té per objectiu, mostrar les captures fotogràfiques realitzades als carrers
objecte del projecte de remodelació del centre urbà del municipi de Granollers.
S’han fet captures de les trobades dels carrers afectats amb els carrers colindants , per tal de
donar continuïtat a les entregues amb altres carrers on no s’ha intervingut, i a totes les cruïlles.
Al llarg dels carrers s’han realitzat fotografies intentant que tinguin la mateixa distància entre
elles. A més, també s’ha recollit alguns punts conflictius a tenir en compte, com ara xarxa de
serveis aeris a resoldre, o petites patologies o mancances al paviment.
S’ha fotografiat els paviments del Carrer Museu i del Carrer Guayaquil entre Carrer Museu i
Carrer Príncep de Viana, que han estat remodelats recentment , per tal de tenir una referència
en quant a materials emprats per l’Ajuntament, donant així coherència constructiva.
En total s’han realitzat 49 captures.

2.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC

El plànol següent pretén situar el punt, i l’orientació de cada fotografia. I a
continuació es presenten les imatges.
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Fotografia 01. Carrer Guayaquil, cruïlla amb Carrer Navarra.

Fotografia 02. Carrer Guayaquil, punt entremig entre Carrer Navarra i Carrer Castella,
orientació sud.
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Fotografia 03. Carrer Guayaquil, punt entremig entre Carrer Navarra i Carrer Castella,
orientació sud. Detall xarxa serveis amb creuament aeri.

Fotografia 04. Carrer Guayaquil, cruïlla amb Carrer Castella, orientació sud.
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Fotografia 05. Carrer Guayaquil, cruïlla amb Carrer Castella, orientació nord.

Fotografia 06. Carrer Guayaquil, punt entremig entre Carrer Castella i Carrer Príncep de Viana,
orientació sud.
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Fotografia 07. Carrer Guayaquil, punt entremig entre Carrer Castella i Carrer Príncep de Viana,
orientació nord.

Fotografia 08. Carrer Guayaquil, cruïlla amb Carrer Príncep de Viana, orientació nord.
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Fotografia 09. Detall paviments emprats en Carrer Guayaquil en tram ja remodelat entre
Carrer Príncep de Viana i Carrer Museu.

Fotografia 10. Carrer Barcelona, cruïlla amb Carrer Navarra, orientació nord.
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Fotografia 11. Carrer Barcelona, punt entremig entre Carrer Navarra i Carrer Castella,
orientació nord.

Fotografia 12. Carrer Barcelona, punt entremig entre Carrer Navarra i Carrer Castella,
orientació sud.
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Fotografia 13. Carrer Barcelona, punt entremig entre Carrer Navarra i Carrer Castella,
orientació nord.

Fotografia 14. Carrer Barcelona, cruïlla amb Carrer Castella, orientació sud.
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Fotografia 15. Carrer Barcelona, punt entremig entre Carrer Navarra i Carrer Castella,
orientació nord.

Fotografia 16. Carrer Barcelona, cruïlla amb Carrer Príncep de Viana, orientació sud.
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Fotografia 17. Carrer Barcelona, cruïlla amb Carrer Príncep de Viana, orientació nord.

Fotografia 18. Carrer Barcelona, punt entremig entre Carrer Príncep de Viana i Carrer Museu,
orientació nord.
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Fotografia 19. Carrer Barcelona, punt entremig entre Carrer Príncep de Viana i Carrer Museu,
orientació sud.

Fotografia 20. Carrer Barcelona, cruïlla amb Carrer Museu, orientació nord. Detall materials
paviments.
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Fotografia 21. Carrer Barcelona, cruïlla amb Carrer Museu, orientació sud. Detall materials
paviments.

Fotografia 22. Carrer Miquel Ricomà, cruïlla amb Carrer Isabel de Viena, orientació nord.
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Fotografia 23. Carrer Miquel Ricomà, punt entremig entre Carrer Isabel de Viena i Carrer
Llorer, orientació sud.

Fotografia 24. Carrer Miquel Ricomà, punt entremig entre Carrer Isabel de Viena i Carrer
Llorer, orientació sud.
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Fotografia 25. Carrer Miquel Ricomà, punt entremig entre Carrer Llorer i Carrer Príncep de
Viana, orientació nord.

Fotografia 26. Carrer Miquel Ricomà, cruïlla amb Carrer Príncep de Viana, orientació sud.
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Fotografia 27. Carrer Miquel Ricomà, cruïlla amb Carrer Príncep de Viana, orientació nord.

Fotografia 28. Carrer Miquel Ricomà, cruïlla amb Carrer Anníbal, orientació sud.
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Fotografia 29. Carrer Miquel Ricomà, cruïlla amb Carrer Museu, orientació sud. Detall
paviments.

Fotografia 30. Carrer Miquel Ricomà, cruïlla amb Carrer Museu, orientació sud.
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Fotografia 31. Carrer Castella, entrega amb Plaça de la Corona, orientació oest.

Fotografia 32. Carrer Castella, entrega amb Plaça de la Corona, orientació est. Detall
paviments.
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Fotografia 33. Carrer Castella, punt entremig entre Plaça de la Corona i Carrer Guayaquil,
orientació est.

Fotografia 34. Carrer Castella, cruïlla amb Carrer Guayaquil, orientació est.
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Fotografia 35. Carrer Castella, cruïlla amb Carrer Guayaquil, orientació oest.

Fotografia 36. Carrer Castella, cruïlla amb Carrer Barcelona, orientació est.
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Fotografia 37. Carrer Llorer, entrega amb Carrer Barcelona, orientació oest.

Fotografia 38. Carrer Llorer, punt a 5 metres de Carrer Miquel Ricomà, orientació est.
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Fotografia 39. Carrer Príncep de Viana, cruïlla amb Carrer Guayaquil, orientació est. Criteri
constructiu de remodelació recent.

Fotografia 40. Carrer Príncep de Viana, cruïlla amb Carrer Guayaquil, orientació oest.
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Fotografia 41. Carrer Príncep de Viana, cruïlla amb Carrer Guayaquil, orientació est. Criteri
constructiu de remodelació recent.

Fotografia 42. Carrer Príncep de Viana, cruïlla amb Carrer Barcelona, orientació est.
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Fotografia 43. Carrer Príncep de Viana, cruïlla amb Carrer Miquel Ricomà, orientació est.

Fotografia 44. Carrer Príncep de Viana, punt entremig entre Carrer Miquel Ricomà i Carrer sant
Jaume, orientació oest.
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Fotografia 45. Carrer Príncep de Viana, cruïlla amb Carrer Sant Jaume, orientació est.

Fotografia 46. Carrer Anníbal, cruïlla amb Carrer Miquel Ricomà, orientació oest.
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Fotografia 47. Carrer Anníbal, punt entremig entre Carrer Miquel Ricomà i Carrer Sant Jaume.
Detall vorera, amplada mínima i en mal estat.

Fotografia 48. Carrer Anníbal, cruïlla amb Carrer Sant Jaume, orientació est.
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Nota: totes les fotografies han estat preses per el redactor del projecte, Jose Carlos Pardo
Merino.
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1.-INTRODUCCIÓ

El terme municipal de Granollers, té una superfície total de 14.9 km2. Té com a
longitud major, de nord a sud, amb 5,92 km, amb una amplada (de est a oest) de 3,33 km.
El punt de major cota respecte el nivell mig del mar el trobem al barri de la Font Verda a l’est
de la ciutat, amb 188 metres. Mentre que el punt més baix el trobem al sud del municipi, al
barri de Can Bassa amb una 130 metres sobre el nivell del mar. La cota mitja i predominant en
tot el municipi es entorn els 140 metres, específicament a l’Ajuntament de Granollers, situat a
la Plaça de la Porxada, trobem una cota de 145,3 metres sobre el nivell del mar.
Granollers, es troba entre la serralada Litoral i el massís de Montseny. El municipi, és travessat
pel Riu Congost longitudinalment de Nord a Sud.
En quant a municipis, limita al nord, amb Canovelles i les Franqueses del Vallès. A l’est amb la
Roca del Vallès. Al sud, amb Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès i Montmeló. I per l’oest,
amb Parets, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt.

2.- EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE

L’emplaçament del projecte correspon a la zona sud del centre urbà del terme
municipal de Granollers. Afectant als carrers de traçat recte de nord a sud: Guayaquil,
Barcelona, Miquel Ricomà. Aquests carrers son travessats de est a oest pels carrers: Castella,
Llorer, Príncep de Viana. Existeix certa ortogonalitat entre ambdós grups de carrers,
exceptuant el Carrer Anníbal que únicament fa cruïlla al nord al Carrer Miquel Ricomà.
L’emplaçament delimita al sud amb el barri de Sant Miquel.
La zona d’afecció del projecte té poca variació de cota respecte el nivell del mar. El punt més
alt el trobem al contorn nord, amb 143 metres, i el més baix al contorn sud, amb 141,5 metres.
No supera en cap moment un pendent major del 3%.
Tots els carrers són de traçat en planta recte en tot el seu recorregut a la zona d’afecció del
projecte, excepte el Carrer Anníbal que fa un revolt en el punt mig entre el Carrer Miquel
Ricomà i el Carrer Sant Jaume.
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3.- ORTOFOTO

Per dur a terme el projecte, s’ha fet ús de l’ortofoto obtinguda a la plana web de
l’Institut Cartogràfic Català (www.icc.cat).

4.- TOPOGRAFÍA

Per dur a terme el projecte, s’ha fet ús del plànol topogràfic i base en format dwg
obtinguda a la plana web de l’Ajuntament de Granollers (www.granollers.cat).
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1.-INTRODUCCIÓ

El present annex, estudia l’estat geològic i geotècnic, necessari per tenir coneixença
de la composició del sòl i les característiques i propietats que aquest ens proporciona. I envers
a aquest estudi, actuar conseqüentment en la fase de projecte.
En el cas del projecte, ens definirà els ferms i els gruixos de cadascuna de les capes, segons
normativa. A més de la utilització de materials adients.

2.- MAPA GEOLÒGIC

S’ha consultat, un mapa geològic a escala 1:50.000, disponible a la plana web de
l’Institut Geològic de Catalunya (www.igc.cat), del Vallès Oriental, en el qual s’indiquen els
elements estructurals geològics i geomòrfics, a més dels contactes geològics. El mapa a més, és
híbrid i ens indica la cartografia.
Citat mapa es troba a final del present Annex.

3.- DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LA ZONA D’AFECCIÓ DEL PROJECTE

A la zona d’afecció del projecte, trobem plistocè,
Qt3, terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites.
Es troba disposat longitudinalment de nord a sud. Hi ha una incursió amb la mateixa direcció
de plistocè i holocè (Qt2) delimitant per l’est.
El material predominant estenent-se amb gran superfície sobre el municipi de Granollers, és
Neogen-Miocè;
Majoritàriament a l’oest trobem,
NMag, argiles sorrenques vermelloses, Vallesà - Turolià.
Amb una petita incursió al nord-oest de la ciutat de,
NMcg, conglomerats amb petites intercalacions de sorres i argiles vermelloses Vallesà
– Turolià.
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La imatge següent ha estat extreta del mapa geològic abans especificat, sent ampliada. En la
imatge podem identificar les diferents composicions de materials i la seva posició relativa a
Granollers i indicant-se la zona d’afecció del projecte.

Nota: es recorda que per la redacció del present projecte s’ha fet una consulta del banc de
dades i mapes de l’Institut Geotècnic de Catalunya, no s’han dut a terme assajos per saber
amb exactitud la composició del sòl.
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1.-INTRODUCCIÓ

L’annex, té en compte les diferents alternatives de seccions transversals dels carrers
afectats pel Projecte de Millora del Centre Urbà de Granollers. Les diferents alternatives,
varien segons la secció transversal, depenent si la calçada es de plataforma única, o es manté a
dues altures tal com es troba a l’estat actual, intentant sempre augmentar l’amplada de les
voreres, tot i que provoqui l’eliminació d’alguna plaça d’aparcament.
Per tal de triar l’opció més avantatjosa i eficient, s’ha dut a terme un anàlisi d’alternatives
multi criteri, on s’ha puntuat de manera ponderada els diferents aspectes socials, econòmics,
estètics, etc. de cadascuna de les alternatives.

2.-OBJECTIUS

D’acord amb el criteri d’actuació a les últimes obres de remodelació de carrers al
centre urbà, i treballant amb la mateixa direcció i intenció, el present projecte té per objectiu
garantir la reordenació del sistema viari al centre de la ciutat, donant major amplitud al
vianant, oferint-li major sensació de seguretat, i promovent el comerç a la zona.
Es pretén, segons l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, elaborat a partir del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers al 2012, crear itineraris de vianants i
bicicletes, estructurats a partir dels “eixos verds” de la ciutat, unint espais lliures i els
equipaments més importants de la ciutat. En el cas del present projecte, degut a l’amplitud de
les seccions transversals dels carrers, l’actuació s’ha limitat als itineraris de vianants, deixant a
un costat els itineraris per a bicicletes.
L’actuació per fer realitat aquest objectiu, consisteix en crear calçades de plataforma única, en
la mesura que sigui possible, creant una pacificació del trànsit rodat a motor i obligant a aquest
a reduir la velocitat.
En aquells trams o carrers on, la calçada de plataforma única no sigui possible, s’ha eixamplat
l’amplada de les voreres, eliminant alguna plaça de pàrquing si ha estat necessari, o inclús
fileres senceres d’aparcament. Comentar, que aquesta eliminació d’aparcaments, ha fet que
sigui necessari buscar zones alternatives per l’estacionament de vehicles al mateix centre urbà
de la ciutat.
A més, s’han reagrupat els diferents elements (punts de llum, senyalització vertical,..) pel que
fa a la seva posició relativa en planta, per garantir una major sensació d’amplitud i millor
circulació de vianants amb mobilitat reduïda.

Altres objectius, presents al projecte són; reducció d’emissió de CO2 a l’atmosfera, reducció del
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consum energètic, reducció dels costos de manteniment, facilitats i elements d’assistència al
ciutadà, elements de seguretat per a vianant, indicadors interactius al turista o ciutadà.
Aquests objectius, han estat satisfets mitjançant la implementació d’elements smart, tals com
els punts de llum. Fenals “intel·ligents”, amb llarga vida útil, fins 60.000 hores, amb control
dinàmic, fent variar la intensitat segons programació, amb detecció de vianants i fent reduir el
consum entre un 60 i un 80%. Un altre element, son els panells informatius interactius, amb
connexió a la xarxa, el qual en pot donar informació de la situació dels diferents serveis de
transport públic (situació de parades de bus, de tren, o taxis), llistat de comerç buscat (llistat
de farmàcies per exemple, i el seu emplaçament), situació de punts d’interès turístics, etc.

3.-CONDICIONANTS

El principal condicionant del projecte, és la limitació d’actuació a la zona d’afecció,
doncs és al centre urbà de la ciutat, i es troba tot edificat, impossibilitant fer variar el traçat
d’algun carrer, o ampliar la secció transversal d’algun.
Aquesta limitació és crítica especialment en el cas del Carrer Anníbal, on el traçat degut al seu
gir en el tram mig, així com el gir en la cruïlla amb el Carrer Miquel Ricomà, presenta una gran
dificultat a l’hora de transitar amb vehicle. Aquesta situació, al mateix carrer, és encara pitjor
per als vianants, doncs, les voreres són molt estretes (30 cm. en algun tram), a més de trobarse en un estat de conservació pèssim.
Donada aquesta limitació de no poder eixamplar la secció transversal dels carrers, s’ha donat
prioritat a la figura del vianant. S’han ampliat les voreres reduint la calçada, o alguns carrers
han passat a ser de plataforma única, tal com s’ha comentat amb anterioritat, actuant d’acord
amb el criteri de l’Ajuntament a les últimes obres de remodelació del centre urbà.
Com a conseqüència, s’han hagut reduït el nombre de places de pàrquing, producte d’estretar
la calçada, i s’ha reduït l’accessibilitat del tràfic rodat al centre urbà. Per altre banda,
aconseguim reduir emissions de CO2 a la ciutat, i es promou el moure’s a peu al centre urbà.
En fer augmentar el nombre de vianants es pretén donar impulsar el petit comerç de la ciutat i
amb l’ampliació de les voreres, facilita la instal·lació de taules a l’exterior als bars i restaurants
de la zona.
D’acord amb l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de 2012, aquest descens del
número d’aparcaments al centre de la ciutat, es veu solventat a l’àrea nord de la ciutat amb
l’aparcament en superfície de Ramón Llull, però a l’àrea sud (zona del present projecte), no es
disposa de cap instal·lació equiparable. Tot i això, trobem aparcaments soterranis de
pagament a l’Avinguda Sant Esteve (“El sot”), i més pròxim a la zona d’afecció del projecte, al
carrer de contorn oest, al Carrer Sant Jaume, trobem l’aparcament “Can Comas” (de nova
construcció), o al Carrer Princesa, trobem l’aparcament “Can Trullàs”.
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4.- ANÀLISIS D’ALTERNATIVES DE LA TIPOLOGIA DE CARRER

Els carrers del present projecte pertanyen a la xarxa secundària, xarxa que
desenvolupa les funcions d’accessibilitat i social. S’ha de desenvolupar i garantir una qualitat
de vida i ambiental.
Per tal de dur a terme una classificació dels tipus de carrers que trobem a zona urbana, s’ha
consultat un text refós pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya de
2009. Segons el text, el paper que cada carrer té a la xarxa, s’ha de jerarquitzar funcionalment
a partir de la combinació de dues funcions antagòniques;
- funció del trànsit, assegurant el trànsit de persones i mercaderies.
- funció d’accessibilitat i social, pretén assegurar l’accessibilitat dels usuaris i garantir que els
carrers siguin de suport de la vida local. Entenent el carrer com a espai de suport al comerç, de
socialització, de passeig,...
Aquests aspectes han estat tinguts en compte a l’hora de dur a terme la tria d’una de les
alternatives, descrites a continuació, i fer variar la tipologia d’alguns dels carrers.
Segons el text consultat, la Generalitat distingeix els següents carres en l’àmbit urbà, amb
restricció del trànsit creixent:
- Carrer convencional amb limitació de velocitat de 50 km/h. Caracteritzats per
l’especialització de l’espai, amb separació física (vorada) entre la calçada i les voreres. Tenen
una permeabilitat transversal limitada i s’apliquen, en general, als carrers de la xarxa bàsica.
En el cas del present projecte, la zona d’afecció no contempla cap carrer d’aquesta tipologia.
- Carrer de zona de 30. Representen la solució intermèdia entre els carrers convencionals i de
convivència i s’apliquen als carrers de la xarxa secundària. També, persisteix en aquest cas la
separació física per a segregar-ne els diferents usos, però per tal de garantir una velocitat
màxima de 30 km/h, presenten una urbanització que incorpora elements concrets de
moderació del trànsit.
Tots els carrers contemplats al present projecte són d’aquesta tipologia, amb excepció del
Carrer Miquel Ricomà, en un tram, i el Carrer Llorer.
- Carrer de convivència. El règim de prioritat que té és invertit a favor dels vianants i ciclistes.
S’apliquen als carrers de la xarxa secundària i la velocitat és limitada a 20 km/h. El tractament
global que reben aquests carrers es basa en la moderació de la circulació i és similar a la dels
carrers de vianants, amb una urbanització a nivell sense separació física entre l’espai destinat a
ka circulació de vehicles i el de vianants i ciclistes.
Evitar la separació entre calçada i la vorera, pretén promoure la cohabitació. Per tal de tenir
una cohabitació segura, cal que el disseny urbà actuï sobre la percepció per tal que els usuaris,
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adaptin el seu comportament a l’ús compartit de la via pública. Un altre característica pròpia
d’aquesta tipologia, és la de permetre l’estacionament únicament als llocs reservats per tal
finalitat. És important igualment, oferir una imatge acollidora del carrer, on cal combinar
adequadament els revestiments superficials, els elements vegetals i el mobiliari urbà.
En el cas del present projecte, en l’estat actual la zona d’afecció no contempla cap carrer
d’aquesta tipologia.
A l’hora de tenir en compte aquesta tipologia per aplicar-la a la proposta i que formi part
d’alguna de les alternatives, s’ha tingut en compte que davant dels nombrosos i obvis
avantatges, també es tenen dues limitacions.
- la urbanització és costosa respecte els carrers de zona de 30.
- la realització és incompatible amb volums de trànsit importants i amb una forta demanda
d’aparcament.
Per aquest motiu, es considera que el carril de convivència és una solució aplicable en aquells
casos particulars en què s’imposa una imperativa recuperació qualitativa de l’espai públic: per
exemple els barris sense espais d’esbarjo, en carrers fortament residencials on es valora donar
una imatge diferent, o com a transició cap a les illes de vianants o en zones comercials no
consolidades de petites poblacions o barris on, per diferents raons, la solució d’illa de vianants
no és viable.
-Carrer de vianants. S’aplica normalment als centres de les poblacions com a suport per a la
dinamització dels comerços i activitats locals. Als carrers de vianants no és permesa en general
la circulació de vehicles a motor ni ciclomotor, però, en general, s’ha de garantir en
determinades condicions l’accés dels vehicles de serveis, d’emergència, dels veïns, i de
distribució de mercaderies.
Cal apuntar que l’Article 65.2 del codi de circulació estableix que quan els vehicles creuin les
zones per als vianants pels passos habilitats a aquest efecte, els conductors tenen l’obligació
de deixar passar els vianants que hi circulin (article 23.2 del text articulat).
Entre els objectius generals d’aquest tipus de condicionament destaquen:
o

o

La promoció i l’animació comercial, que és justament un dels seus principals objectius
com a resposta a la proliferació de grans centres comercials perifèrics que amenacen
l’estructura comercial urbana.
La millora del paisatge urbà, mitjançant la revaloració del patrimoni històric i
arquitectònic (renovacions, restauracions, ...), la recuperació de la funció social de
l’espai públic (particularment els barris cèntrics, sovint amb dèficit d’equipaments i
espais públics) i la millora de la qualitat ambiental.

Els Carrers Llorer i el Carrer Miquel Ricomà, entre el Carrer Príncep de Viana i Carrer Isabel de
Viena, són d’aquesta tipologia en l’estat actual. Tot i que el tram definit en el Carrer Miquel
Ricomà, originalment era de zona de 30, i fa dos anys s’ha restringit el pas al tràfic rodat,

Document 1. Memòria. Annex 4.- Estudi d’Alternatives

8

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

passant a ser carrer de vianants, tot i mantenir la calçada separada amb vorada original. A més,
als contorns de la zona d’afecció del projecte, el Carrer Museu al nord, i el Carrer Anselm Clavé
a l’est (aquest últim carrer, com a eix longitudinal de la ciutat, i carretera de travessa de la
ciutat històricament, convertida en carrer de vianants uns anys enrere) comparteixen aquesta
tipologia.

Foto 1. Carrer Miquel Ricomà, tram restringit al trànsit, tot i que manté secció original
[Autor: redactor del projecte, José Carlos Pardo Merino]
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Foto 2. Carrer Anselm Clavé, contorn est de zona d’afecció. Carrer de vianants i eix principal
històricament de la ciutat de Granollers
[Imatge extreta de la plana web de l’Ajuntament de Granollers]

5.- DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES
Un cop estudiades les diferents tipologies de carrer reconegudes per la
Generalitat, a l’hora de realitzar una proposta definitiva per dur a terme la millora dels carrers,
s’han tingut en compte tres alternatives.
A continuació es presenten les alternatives, endreçades segons el grau de modificació, de
menor a major.
Alternativa Zero (A0). En tot projecte, cal tenir en compte l’opció de la no actuació, i si
realment les altres alternatives d’intervenció resulten avantatjoses respecte aquesta primera
alternativa.
Alternativa 1 (A1). Consisteix en conservar la tipologia de tots els carrers. La intervenció es
limitaria a la implementació de nous materials de paviments, i aplicar criteris smart a la zona
d’afecció del projecte. Es a dir es mantindria la mateixa secció transversal tipus en tots els
carrers, excepte el tram de vianants del Carrer Miquel Ricomà, que passaria a ser de
plataforma única, donat que l’estat actual d’aquest desenvolupa activitat com a carrer de
vianants, però encara es conserva la vorera i la calçada a diferent nivell.
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Alternativa 2 (A2). Aquesta alternativa, comporta fer variar la tipologia d’alguns dels carrers. A
continuació es presenten les modificacions que es realitzarien a cadascun dels carrers.
o

Carrer Guayaquil. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel Carrer
Navarra i el Carrer Castella. I conversió de carrer de zona de 30 a carrer de
convivència en el tram delimitat entre Carrer Castella i Carrer Príncep de Viana.
Aquesta conversió dona continuïtat al criteri constructiu del tram del Carrer
Guayaquil entre el Carrer Príncep de Viana i el Carrer Museu, ja remodelat anys
enrere. Aquesta actuació, no comporta pèrdua de cap plaça d’aparcament, i si una
major amplada de vorera i preferència del vianant, donant major sensació de
seguretat a aquest.

o

Carrer Barcelona. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel Carrer
Navarra i el Carrer Castella. I conversió de carrer de zona de 30 a carrer de
convivència en el tram delimitat entre Carrer Castella i Carrer Museu. Aquesta
actuació, comporta la pèrdua de vuit places d’aparcament de zona blava, i una
plaça d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda. Tot i que ofereix una
major amplada de vorera i preferència del vianant, donant major sensació de
seguretat a aquest. Les places perdudes es reubicarien a zones properes.

o

Carrer Miquel Ricomà. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel
Carrer Príncep de Viena i el Carrer Museu, tot i que serà modificada l’entrega amb
el contorn nord, amb els Carrers Anníbal i Museu. I conversió del carrer de dues
alçades a plataforma única al tram delimitat entre Carrer Navarra i el Carrer
Museu, tot i que l’ús no variarà, doncs el tram definit ja es trobava restringit al
trànsit com s’ha comentat anteriorment. Aquesta actuació, no comporta pèrdua
de cap plaça d’aparcament, i si una major amplada de vorera i preferència del
vianant, donant major sensació de seguretat a aquest.

o

Carrer de Castella. Conversió de carrer de zona de 30 a carrer de convivència en
tota la seva longitud. Aquesta actuació, no comporta pèrdua de cap plaça
d’aparcament, donat que els aparcaments de bicicletes, es traslladaria a la cruïlla
del carrer Castella amb Carrer Guayaquil, i els aparcament per a motocicletes es
mantindria. També comporta una major amplada de vorera i preferència del
vianant, donant major sensació de seguretat a aquest.

o

Carrer del Llorer. Carrer originalment de vianants, manté aquesta tipologia.
Únicament es substitueixen els materials de ferm i paviment.

o

Carrer Príncep de Viana. Conservació com a carrer de zona de 30 en tota la seva
longitud i de la filera d’aparcaments.
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o

Carrer d’Anníbal. Conversió de carrer de zona de 30 a carrer de convivència en tota
la seva longitud. L’entrega amb el Carrer Miquel Ricomà es farà amb remuntable
com a element de reductor de velocitat per al trànsit rodat. D’aquesta manera,
s’ha millorat notablement la situació de l’estat actual, on es comptava amb una
amplada de vorera de 40 cm en alguns trams del carrers fent gairebé impossible la
circulació per part del vianant. Amb aquesta proposta d’actuació, donem
preferència al vianant.

Totes les modificacions esmentades, serien acompanyades d’una aplicació de criteris smart a
la zona d’afecció del projecte, i la remodelació de les xarxes de serveis públics, clavegueram i
enllumenat públic.

6.- ANÀLISIS MULTICRITERI

6.1.- Introducció

L’anàlisi multi criteri, té com objectiu escollir una de les alternatives presents, tenint en
compte els diferents aspectes a satisfer. Cada aspecte o indicador, és l’anomenem criteri, i
cada criteri té un pes ponderat en funció de la rellevància que pugui tenir aquest envers la tria
d’una de les alternatives.
Per tant, podem dir que l’anàlisi multi criteri, és una eina que pretén ser el més objectiva
possible i té en compte tots els aspectes que cada una de les alternatives haurà de satisfer un
cop construïda.
El primer pas a dur a terme, és determinar els criteris que tindrem en compte en el nostre
anàlisi, es a dir , com pretenem avaluar les diferents alternatives. A més, haurem de donar un
pes a cada un dels criteris en funció de la seva rellevància, tal com s’ha esmentat
anteriorment. El sumatori de pesos de tots els criteris ha de ser 100.
A continuació, puntuem cada alternativa per cada una dels criteris. Aquesta puntuació serà
entre 1 i 5 (1 quan l’alternativa a puntuar no satisfaci el criteri, i 5 quan l’alternativa és
immillorable en quant a aquest criteri).
Hem d’establir una regla de tres entre 500, la puntuació màxima que pot obtenir una
alternativa (producte de treure millor puntuació, es a dir, 5, en tots els criteris, que sumen 100,
es a dir 100 x 5), i la puntuació total de l’alternativa.
Finalment, observem que l’alternativa més adient, és aquella que ha obtingut puntuació més
alta.
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6.2.- Criteris a tenir en compte

Per dur a terme l’anàlisi multi criteri, s’han tingut en compte els següents aspectes:
o

Aspecte econòmic
- Cost d’execució de l’obra
- Cost de manteniment de la solució

Pel que fa a aquest aspecte, té en compte la basant econòmica de l’alternativa. Per una banda,
el cost d’execució de la solució constructiva, i d’altra banda, el cost de manteniment que
comporta aquesta solució.

o

Temps d’execució de les obres

Té en compte el temps d’execució de les obres, doncs és un aspecte rellevant donat la gran
superfície d’afecció del projecte i podria transcendir en l’activitat diària de la ciutat, si el
període d’intervenció és molt prolongat.

o

Aspecte funcional

Aquest aspecte pretén tenir en compte la funcionalitat de cadascuna de les alternatives, es a
dir, la manera com cadascun dels agents que tenen activitat als carrers es troba satisfet. Hem
diferenciat entre tràfic, ús per a vianants, i ús amb bicicleta.

o

Aspecte medi ambiental

Es a dir, la manera com cada alternativa és respectuosa amb el medi ambient, i si alguna
d’elles ofereix algun procediment per dur a terme un estalvi energètic, ...

o

Aspecte social i estètica

Té en compte la manera com el ciutadà percep la solució escollida, si l’accepta i li agrada, des
del punt de vista estètic.

6.3.-Justificació

A continuació, es presenta la taula de justificació (Taula 1).
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Criteri

Pes

Alternatives
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2

1.-Econòmic
Cost d'execució
Manteniment

15
10

5
1

3
3

1
3

2.-Temps d'execució

13

5

3

1

3.-Funcionalitat
Tràfic
Vianants
Bicicletes

11
11
11

3
1
2

4
1
2

2
5
5

4.-Afecció medi ambient

15

2

2

5

5.-Estètica

14

1

2

5

260
52

249
49,8

285
57

Puntuació final
Puntuació final (%)

A la primera columna trobem cadascun dels criteris a tenir en compte i esmentats en l’apartat
anterior, per tal de puntuar cada alternativa. A la segona columna, trobem el pes corresponent
a cada un dels criteris (a major pes, major rellevància té el criteri). I a la tercera, quarta i quinta
columna, trobem respectivament l’alternativa 0, la 1 i la 2.
A la última fila, trobem el sumatori de tots els productes entre el pes i la puntuació de
l’alternativa. De manera que la puntuació màxima per a cada alternativa sigui 100. Per tant,
l’alternativa més adient, ha estat la que major puntuació ha obtingut, indicant-se en aquesta
última fila.

6.4.-Conclusió final

Una vegada realitzada l’anàlisi multi criteri, obtenim com a conclusió que l’alternativa més a
adient per dur a terme una millora del centre urbà de la ciutat de Granollers, és l’Alternativa 2,
que consisteix en fer variar la secció tipus transversal d’alguns carrers i dur a terme
modificacions de materials i aplicació de criteris smart en tota la zona d’afecció del projecte.
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1.-INTRODUCCIÓ

L’annex de traçat té per objectiu definir de manera detallada el traçat dels diferents carrers del
projecte.
Tal com s’ha comentat a l’Annex 4, referent a l’estudi d’alternatives, un dels principals
condicionants és que al tractar-se d’un projecte de remodelació de carrers al centre d’una
ciutat, el traçat no es pot fer variar respecte l’estat actual. Les modificacions principals
resideixen en canviar el tipus de secció transversal, creant calçades de plataforma única, fent
variar la geometria de les voreres, reorganitzant els aparcaments i elements urbans, però de
cap manera el traçat, doncs tota la zona d’afecció es troba edificada.
Altre actuacions que s’han dut a terme són les d’implementació de nous materials per als
paviments i els ferms, aplicacions i gadgets smart, i remodelació de la xarxa d’enllumenat
públic i la de clavegueram

És habitual, segons la normativa que aquesta relació entre tràfic rodat i vianants generi
conflictivitat o inseguretat per parts dels vianants. És important llavors, dissenyar el carrer
establint una cohabitació segura, és per això, que hem definit anteriorment per cada tipus de
carrer, quines són les activitats permeses i adequades. Per a una cohabitació segura, cal que el
disseny urbà actuï sobre la percepció per tal que els usuaris adaptin el seu comportament a
l’ús compartit de la via pública. A continuació, es presenta el procés de dimensionament de les
voreres, per tal de satisfer les necessitats.

2.-DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Per tal de definir el traçat, i les dimensions dels diferents elements de la secció, s’ha consultat
el text refós pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya de 2009. En el text,
s’indiquen les distàncies mínimes a respectar, girs mínims, i altres característiques en funció
del tipus de carrer, de la intensitat mitja de vehicles, la velocitat de circulació,...
Tenint en compte que l’Alternativa 2, ha resultat la més adient, i els condicionants
d’intervenció esmentats a l’apartat anterior d’Introducció, a continuació s’esmenten les
modificacions longitudinals que s’han dut a terme, fent variar la tipologia d’alguns dels carrers.

o

Carrer Guayaquil. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel Carrer
Navarra i el Carrer Castella, amb una longitud de 160metres. I conversió de carrer
de zona de 30 a carrer de convivència en el tram delimitat entre Carrer Castella i
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Carrer Príncep de Viana, amb una longitud de 68 metres.

o

Carrer Barcelona. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel Carrer
Navarra i el Carrer Castella, amb una longitud de 163 metres. I conversió de carrer
de zona de 30 a carrer de convivència en el tram delimitat entre Carrer Castella i
Carrer Museu, amb una longitud de 175 metres.

o

Carrer Miquel Ricomà. Conservació de carrer de zona de 30 en tram delimitat pel
Carrer Príncep de Viena i el Carrer Museu, amb una longitud de 87 metres, tot i
que serà modificada l’entrega amb el contorn nord, amb els Carrers Anníbal i
Museu. I conversió del carrer de dues alçades a plataforma única al tram delimitat
entre Carrer Navarra i el Carrer Museu, amb una longitud de 250 metres, tot i que
l’ús no variarà, doncs el tram definit ja es trobava restringit al trànsit com s’ha
comentat anteriorment.

o

Carrer de Castella. Conversió de carrer de zona de 30 a carrer de convivència en
tota la seva longitud, amb 73 metres.

o

Carrer del Llorer. Carrer originalment de vianants, manté aquesta tipologia, en tota
la seva longitud amb 57 metres. Únicament es substitueixen els materials de ferm i
paviment.

o

Carrer Príncep de Viana. Conservació com a carrer de zona de 30 en tota la seva
longitud de 141 metres.

o

Carrer d’Anníbal. Conversió de carrer de zona de 30 a carrer de convivència en tota
la seva longitud, amb 50 metres.

3.-PARAMETRES GEOMÈTRICS

En el present apartat es pretén justificar el dimensionament de tots elements per a l’ordenació
dels carrers, per a la circulació i estacionament de vehicles, i per a la circulació de vianants i
l’accessibilitat d’aquests. Tot, seguint el text refós nombrat en l’apartat anterior.
El grau de satisfacció del vianant i de la seva sensació de seguretat i comoditat, dependrà,
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l’adient definició i correcte aplicació de la normativa. És per això que ha estat vital contemplar
amb cura el text.

3.1. Dimensionament calçada per a circulació de vehicles

En primer lloc s’ha de definir la figura del vehicle determinant, és a dir, el vehicle que
determina el dimensionament del disseny viari urbà. En la taula següent, extreta de la
normativa, trobem els valors orientatius dels vehicles determinants.

En la següent figura, s’indiquen la situació dels diferents paràmetres de gàlib d’un vehicle als
que fa referència la taula anterior.

Tenint en compte la zona d’afecció del present projecte, s’ha escollit com a vehicle
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determinant el camió rígid de dos eixos.

o

Radi de gir

Un cop triat el vehicle determinant per al dimensionament, caldrà que el projecte d’ordenació
de la via pública s’ajusti a les següents dimensions i a la capacitat de maniobra.
En la figura següent, es mostra la superfície escombrada en la maniobra de gir d’un vehicle.

La següent taula, mostra els valors per a radis de gir de 90º a velocitat de maniobra segons
categoria del vehicle.
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Com s’ha comentat anteriorment, el vehicle determinant és el camió rígid amb dos eixos, per
tant, ens trobem amb un radi interior de 8,50 metres, un radi exterior de 12,50 metres i una
sobre amplada de 0,70 metres.
Un cop definit el vehicle determinant, i altres paràmetres, cal concretar quina és la velocitat
practicable segons el tipus de via i les característiques de l’entorn. La secció transversal de la
calçada serà, doncs, definida pel gàlib dels vehicles que s’han de creuar o avançar i preveu els
components següents:
-

Les dimensions bàsiques (Db) del gàlib del vehicle determinant.

-

El marge de moviment (Mm) que depèn de la velocitat i considera les impresicions de
conducció i oscil·lacions dels vehicles.

-

El marge de seguretat (Ms) que pretén compensar les imprecisions de dimensions i els
elements que sobresurten de la carrosseria.
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Al gàlib dels vehicles cal afegir:
-

El suplement de bidireccionalitat (Sb) i d’avançament/creuament de vehicles de dues
rodes (S2r). En aquest cas, 0, doncs, els carrers contemplats a projecte tenen un sol
carril de circulació.

-

El suplement lateral (SL) per considerar eventualment l’efecte paret. Serà 0, degut a
que aquest suplement no és aplicable a Carrers de 30 o de convivència.

En el present projecte, no és necessari considerar el suplement de sobre amplada en corba,
doncs en cap dels carrers afectats, es supera una velocitat de 50 km/h.
Per tant, podem dir que l’Amplada de la calçada és,

Ac = 250 + 0 + 30 + 0 +0 + 0 + 0 = 280 cm.
En la següent figura, s’observa els marges de moviment, i de seguretat, i les dimensions
bàsiques, per a un cotxe i per a un camió.
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El gàlib extern que s’obté, és el de la calçada, que ha de ser lliure de tot tipus d’obstacle.
Pel que fa a les dimensions verticals, es recomana deixar una alçada lliure de 4,5 metres.

3.2. Dimensionament calçada per a vianants i criteris d’accessibilitat

És vital un bon disseny de la xarxa per a vianant per tal de fomentar la mobilitat segura i
sostenible, impulsant itineraris que tinguin continuïtat i siguin confortables per al vianant.
A més, s’ha d’assegurar l’accessibilitat per a tothom, persones amb mobilitat reduïda, gent
gran, pares amb cotxets, infants,..
A la següent figura, s’indiquen les dimensions bàsiques per als vianants.
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S’ha dut a terme un dimensionament en funció del gàlib. Partint de que la normativa, aconsella
una amplada mínima a respectar de 200 cm.

El suplement d’amplada lliure (SL), considera les condicions de l’entorn. Si diferents condicions
es donen simultàniament, caldrà sumar-hi els valors de la taula següent;
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Llavors, havent suposat com a vianant determinant el vianant amb bosses o cadira de rodes,
Av = 80 + 10 +10 + SL
El valor del suplement d’amplada lliure, variarà en funció del carrer considerat al projecte, i el
punt d’aquest on ens trobem. Suposant una amplada de vorera mínima de 125 cm.
En alguns casos, aquesta amplada mínima, no pot ser respectada, pel condicionant abans
comentat, que es tracta d’una zona ja edificada, i per tant no podem fer variar l’amplada de la
secció transversal. En aquests casos es disposaran d’elements de protecció del vianant o
elements reguladors de la velocitat per al trànsit, per tal de donar seguretat i confort al vianant
en tot moment.

3.3. Dimensionament bàsiques per l’aparcament de vehicles i les zones de càrrega i
descàrrega

3.3.1. Dimensionament per a l’estacionament de turismes

A continuació, s’indiquen les dimensions recomanades per a l’ordenació de les places
d’estacionament de vehicles lleugers, pesants i de dues rodes. Les dimensions de les places
d’aparcament varien segons l’ús i la rotació prevista.
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En el present projecte, únicament trobem aparcament en cordó de vehicles, sent en tots els
carrers d’afecció del projecte de tipus I, d’aparcaments públics i edificis d’habitatge.
Pot ser unilateral o bilateral, com en el cas del Carrer Barcelona, normalment la filera es troba
delimitada per una línia de pintura. La subdivisió no és necessària si les places no són
regulades (en el cas de la zona blava, que trobem en gran part dels carrers del projecte, es
trobaran delimitades amb pintura). Les places extremes poden ser reduïdes fina a 100 cm. si
no hi han obstacles.
Les dimensions de les places d’aparcament varien en funció de l’amplada del carril de
circulació i del tipus d’aparcament, anomenats en la taula anterior (I, II o III). A continuació, es
presenten les característiques principals.

Llavors, tenint en compte que treballarem amb carrers de tipus I, la calçada de circulació haurà
de tenir en tota la seva longitud una amplada mínima de 310 cm. Les places d’aparcament
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seran de 630 cm de longitud i de 190 cm d’amplitud com a mínim.

3.3.2. Dimensions bàsiques per a l’estacionament de bicicletes

La disponibilitat d’un aparcament proper i segur al lloc d’origen i destinació, és un factor
imprescindible per fomentar l’ús de la bicicleta. L’accessibilitat, la seguretat, la polivalència i
estabilitat, confort i estètica, són criteris essencials a l’hora de dissenyar un aparcament per a
bicicletes i s’han tingut en compte.
S’ha conservat l’emplaçament de la zona reservada a l’estacionament per a bicicletes al Carrer
Castella i s’ha incorporat un nou, al Carrer Miquel Ricomà, per tal de donar continuïtat.
S’ha conservat d’igual manera el sistema d’aparcament, el de “U” invertida, oferint estabilitat i
seguretat. La distància entre subjeccions, es recomana, segons normativa, que no sigui inferior
a 80 cm. A la següent figura s’indica les dimensions bàsiques a respectar i model tipus.
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3.3.3. Dimensions bàsiques per a l’aparcament de motocicletes

Les places d’aparcament han de ser delimitades per ínies de pintura. El dimensionament de
l’aparcament per a motocicletes variarà en funció de les dimensions dels vehicles i el tipus
d’aparcament, podent ser en bateria o semi bateria.
La següent figura indica les dimensions bàsiques a tenir en compte.

En el cas del present projecte, l’aparcament per a motocicletes, serà en semi bateria, doncs les
seccions transversals dels carrers afectats són de reduïdes dimensions pel que fa a l’amplada.

4.-CONCLUSIONS

Després d’haver dimensionat els diferents elements que trobem als carrers, cal exportar
aquestes dimensions als plànols de manera que s’adaptin el millor possible, afectant el mínim
possible als vianant. Això s’ha aconseguit, intentant adoptar solucions senzilles, fàcils
d’interpretar per al vianant, sense generar confusió, i garantint sempre la seva seguretat,
confort, i preferència davant el tràfic en alguns dels carrers afectats pel projecte (carrers de
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convivència).
Aquestes solucions adoptades, poden ser contemplades, al Document 2. Plànols, als plànols de
proposta, on trobem les plantes dels carrers, acompanyades de seccions transversals, on
s’indiquen les pendents de la calçada i als vorals per fer possible el drenatge, i detalls
constructius, on s’indica dimensions considerades en punts específics.
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1.-INTRODUCCIÓ

L’annex de ferms i paviments té com a objectiu justificar les decisions que s’han dut a terme en
quant al ferm dels carrers d’afecció del projecte. Gruix i tipus de capes que s’han escollit, tot
seguint indicacions de normativa vigent, en funció del volum de trànsit i de les característiques
del carrer afectat. Els ferms han de ser projectats per tal que siguin resistents, i capaços de
suportar les càrregues que provoca la circulació dels vehicles, distribuint aquestes
adequadament. Els ferms sempre es troben formats per una sèrie de capes de qualitat creixent
de baix a dalt. La capa superior suporta directament les càrregues esmentades del trànsit i ha
de quedar integrada amb la resta de l’entorn urbà i paviments de les voreres. El conjunt de
capes del ferm, és anomenat, secció estructural del ferm.
Per altre banda, es justifiquen els paviments escollits, d’acord amb la disponibilitat de la zona, i
tenint en compte els models de paviments emprats a les recents millores urbanes de la ciutat,
per tal de fer-ho amb criteri, i donant continuïtat ala xarxa de vianants de la ciutat de
Granollers.

2.- ANTECEDENTS I DETERMINACIÓ ACTUACIÓ GENERAL

L’actuació comporta la destrucció del ferm actual, realitzant l’excavació de la caixa on s’han
disposat les diferents capes de la calçada de circulació de vehicles. S’ha triat aquesta
alternativa ja que molts dels carrers objecte del projecte, encara conserven una capa de
llambordes sota la capa de rodament. Les llambordes que es trobin en millor estat de
conservació, seran conservades per tal de fer-les servir com a paviments en petits detalls
constructius, a mode de reconeixement simbòlic. A més, amb aquesta solució, ens hem
estalviat realitzar l’estudi del ferm actual, sense la necessitat d’extreure mostres al llarg de tots
els carrers, cosa que comportaria un sobre cost.
Pel que fa a les voreres, també es destruiria fins la cota pertinent indicada i justificada a
continuació, excavant així una caixa també, en la que es disposaran les diferents capes.
El material fresat, pot ser fet servir com material tot-ú, que incorporaran les noves capes del
ferm. Aquesta acció també ens produeix un estalvi, donat reduïm el volum de residus que
portem a planta, i reduïm el volum de compra de nou material d’aportació.
S’estableix, que després de la realització del projecte, per a les següents intervencions, es
realitzi simplement un fresat de la capa superior de rodadura, i no s’apliqui la solució de la
nova rodadura directament a sobre. Amb aquesta actuació ens estalviem el creixement de
cota que es podria donar, generant problemes de drenatge o acumulació d’aigua en alguns
punts d’encreuament.
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3.- SECCIÓ ESTRUCTURAL DEL FERM

En aquest punt, es pretén justificar la tria de la secció estructural dels ferms als carrers amb
trànsit rodat que es troben al projecte. Es dur a terme, seguint l’Annex 6.1 de la Instrucció de
Carreteras, Secciones de Firmes, aprovada el 28 de novembre de 2003, per l’Ordre del
FOM/3460/2003 recollida al BOE de 12 de desembre de 2003, com a revisió i millora de l’ordre
del 23 de maig de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, que va aprovar la
Instrucció 6.1 y 2-IC Secciones de Firme.
Aquesta normativa, té per objecte l’establiment de criteris bàsics que han de ser considerats al
projecte dels ferms de carretera de nova construcció o de reconstrucció total del ferm, com és
el cas del present projecte, tal com s’ha definit en el punt anterior. Presenta una metodologia
a seguir simplificada mitjançant un catàleg de seccions de ferm contrastades per l’experiència i
comprovades mitjançant mètodes analítics aplicats, és a dir, és una normativa empírica.

3.1. Categories de trànsit pesat

L’estructura de la secció del ferm, s’haurà d’adequar, entre d’altres factors, a l’acció prevista
del trànsit, fonamentalment el més restrictiu, es a dir, el trànsit pesat durant la vida útil del
ferm. Es per això, que en primer lloc, determinem la intensitat mitja diària de vehicles pesats
(IMDp) que es preveu al carrer del projecte a l’any de posada en servei. Aquesta intensitat
establirà la categoria de trànsit pesat.
A les següents taules, extreta de la normativa esmentada, s’indica l’assignació de la categoria
de trànsit pesat envers la IMDp.

En aquest cas, per tal de saber la Intensitat Mitja Diària, s’ha consultat l’Estudi d’avaluació de
la mobilitat generada, inclòs al Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Granollers al 2012. En
aquest document, no contempla la intensitat mitja diària de vehicles pesants, ni tampoc ho fa
per als cap dels carrers afectats al projecte, tot i així, ens serveix com a referència per situar-
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nos en quant al volum de vehicles de la ciutat.

A més, al mateix Estudi d’avaluació de la ciutat de Granollers, contempla els diferents tipus de
vehicles que trobem a la ciutat, com s’indica a la taula següent extret amb dades de 2004.

S’observa que el 16% del parc de vehicles, són camions i furgonetes.
Amb les dades exposades, es decideix, prendre com a Intensitat Mitja Diària de trànsit pesat,
l’interval entre 100 i 200 vehicles, corresponent de trànsit pesat T31, segons la taula de la
Instrucció de Carreteres.

3.2. Formació de l’explanada

Per tal de definir l’estructura del ferm, s’estableixen segons la normativa tres categories
d’explanada, determinades segons el mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega (E V2),
obtingut d’acord amb la NLT-357, Assaig de càrrega amb placa, els valors dels qual es troben a
la següent taula extreta de la normativa esmentada.

Document 1. Memòria. Annex 6.- Ferms i Paviments

7

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

Es decideix prendre un valor mitjà per al projecte, entre 120 i 300 Mpa, corresponent així a
una categoria d’explanada E2.
La formació de l’explanada, es dur a terme d’acord amb la taula adjunta a continuació,
disponible a la Instrucció.
Es suposa que el tipus de sòl de l’explanació, d’acord amb altres projectes realitzats a la ciutat
de Granollers, i a la mateixa zona, correspon a un sòl adequat ((1), segons el quadre disponible
a la pàgina següent), sobre el qual trobem una capa aproximadament de 55 cm de sòl
seleccionat ((1), segons el quadre disponible a la pàgina següent). Aquesta elecció, ha tingut en
compte que es tracta d’un projecte de millora, de remodelació urbanística, es a dir,
prèviament existia una calçada per al pas de trànsit rodat, i per tant no s’ha de realitzar cap
intervenció pel que fa a la explanada. Per tant, tractem directament les capes del ferm,
descrites al següent punt.
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3.3. Seccions de ferm

-

Catàleg de seccions de ferm

El procediment, es basa en les relacions en cada tipus de seccions estructural, entre les
intensitats de trànsit pesat i els nivells de deteriorament admissibles al final de la vida útil. El
següent quadre, extret de la Instrucció de Carreteres, es recullen les seccions de ferm segons la
categoria de trànsit pesat i la categoria d’explanada. Entre les diferents opcions, s’ha
seleccionat la més adequada tècnica i econòmicament. Els espessors de capa indicats, són
considerats els mínims en qualsevol punt de la secció transversal del carrer del projecte.
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Tenint en compte que disposem d’una Explanada 2, i una categoria de trànsit pesat T31,
disposem de tres solucions d’estructura de ferm. Es decideix per motius econòmics, tenir una
base de tot-ú, doncs és de menor cost davant l’alternativa del sòl-ciment. I mescla bituminosa,
seguint amb el criteri constructiu del Granollers.
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Per tant, la solució resultants és la 3121, constituïda per:
-

16 cm de mescla bituminosa
40 cm de tot-ú artificial

Per últim, cal dimensionar el gruix de les capes de mescla bituminosa en calent. Aquest
procediment, es durà a terme d’acord amb la següent taula, extreta de la instrucció de
Carreteres. Les seccions de ferm s’han projectat amb el menor número de capes possible,
compatibles sempre amb la taula, amb l’objectiu de proporcionar una major continuïtat
estructural del ferm.

S’ha decidit la següent disposició, d’acord el criteri exposat de contenir el mínim de capes
possible, i havent eliminat la capa intermitja. Totes les capes són bituminoses en calent.
-

Capa de mescla bituminosa de rodadura D12, amb gruix de 6 cm.
Capa de mescla bituminosa base G20, amb gruix de 10 cm.

Finalment la secció estructural del ferm, és la següent.
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Cal disposar de reg d’adherència entre ambdues capes bituminoses, i un reg d’imprimació
entre la capa bituminosa base i la capa de tot-ú artificial.
La vida útil prevista per a aquest paviment és de 20 anys.

4.- MATERIAL DE PAVIMENTS

4.1. Estat actual paviments

Es preveu l’enderroc de la totalitat de la pavimentació existent als carrers afectats per la
remodelació. L’enderroc contempla la retirada dels paviments superficials, bases, subbases i
altres elements que puguin aparèixer, excavant així la caixa de paviments, i acondicionar
l’explanada.
Pel que fa a l’estat actual, trobem a les voreres, panots de 9 pastilles, i de quatre pastilles,
peces rectangulars basàltiques ratllades, peces de formigó ratllades. Pel que fa a les vorades
són de formigó o granítiques, igual que els guals de vianants i d’accés de trànsit rodat.

4.2. Proposta paviments

Tots els productes seran de la marca Breinco, o en el seu defecte de la marca Refrega, o altres
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marques amb productes equivalents.
Pel que fa a les voreres, es plantegen tres solucions superficials.
-

secció de carrers de convivència, lloses de formigó Vulcano black de Breinco, o
equivalent, de 40 x 40 x 7 cm.
secció de carrers peatonals, , lloses de formigó Vulcano black de Breinco, o equivalent,
de 60 x 40 x 7 cm.
panot de formigó de 4 pastilles de 20 x 20 x 4 cm.

Un cop presentades les diferents solucions de paviments superficials, la caixa de pavimentació
seria la següent,

Els vorals, seran de formigó prefabricat, de 17 x 28 cm. amb un metre de longitud i seguirà la
següent disposició al paquet,
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Els vorals d’accès de vehicles a propietats privades, serà remuntable, sent també de formigó
prefabricat tenint mides de 13 x 25 cm. per metre de longitud. S’intal·larà un de transició als
extrems tal com s’indica a la figura a continuació.

Hi hauran un sol tipus de rigola:
-

secció de carrers de convivència amb plataforma única, vorada situada a l’eix del vial,
blanca de 30 x 30 x 8 cm.

La disposició al paquet de paviments de la rigola, serà la mateixa que l’adoptat per als vorals.

Els guals de vehicles i de vianants són de formigó prefabricat, i segueixen les especificacions
indicades a plànol.
El gual de vehicles, utilitzat com a element de transició entre carrer de 30 i carrer de
convivència, és de formigó prefabricat de 570 x 400 x 100 cm, amb bordó monocapa als
laterals i plaques centrals, com s’indica a la figura adjunta.
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El gual de vianants també serà de formigó prefabricat, i se seguirà la disposició que s’indica a la
figura adjunta, amb les acotacions corresponents a cada una de les peces.
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Els guals, tindran igual disposició a paquet de paviments que els casos anterior esmentats.

5.- INDICACIONS

Un cop excavada la caixa, entre els límits del carrer, i a cota pertinent per a la calçada de
circulació i per a les voreres, es durà a terme una neteja habilitació per tal de poder disposar
les capes del ferm i de paviments.
Primerament, es col·loquen les vorades i les rigoles, com elements de confinament, a més de
tots els elements interiors, com són les tapes de registre, fanals, etc. sent fixats adequadament
amb formigó. A continuació, es col·locarà el paviment bituminós de la calçada i les peces
prefabricades de les voreres.
Tenir en compte que les voreres tenen una inclinació del 2 %, per tal de poder drenar
correctament les aigües de les pluges i sent conduïda a les rigoles. A més, la calçada també
disposarà d’una pendent del 2 %, present la major cota en l’eix del vial. Excepte en el cas de
seccions de plataforma única, on la cota menor serà a l’eix del vial, on es disposaran les rigoles.

Document 1. Memòria. Annex 6.- Ferms i Paviments

17

______________________________________________

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE
GRANOLLERS
_______________________________________________

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES
ANNEX 7.-XARXA DE SERVEIS

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

Document 1. Memòria. Annex 7.- Xarxa de serveis

2

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

INDEX

1.-INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................... 5
2.-SERVEIS AFECTATS .................................................................................................................... 5
2.1.- Xarxa d’aigua ..................................................................................................................... 5
2.2.- Xarxa clavegueram ............................................................................................................ 5
2.3.- Xarxa de Gas...................................................................................................................... 7
2.4.- Xarxa d’electricitat ............................................................................................................ 7
2.5.- Xarxa d’enllumenat públic ................................................................................................ 8
2.6.- Xarxa de telefonia ............................................................................................................. 9
2.7.- Xarxa de Telecomunicacions ............................................................................................. 9

Document 1. Memòria. Annex 7.- Xarxa de serveis

3

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

Document 1. Memòria. Annex 7.- Xarxa de serveis

4

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

1.-INTRODUCCIÓ

El present annex, té per objectiu esmentar quines són les xarxes de serveis
afectades per al projecte de millora urbana.
Els plànols amb els que s’ha treballat i les dades relacionades, han estat obtingudes a través de
la plana web de l’Ajuntament de Granollers. Cal esmentar, que aquests plànols, amb opció de
descàrrega en AutoCAD, no es troben actualitzats, i es per això que s’han realitzat
comprovacions paral·leles, als carrers afectats.
La consulta dels plànols del projecte, es pot realitzar accedint al Document 2. Plànols del
Projecte de Millora del Centre Urbà de Granollers.

2.-SERVEIS AFECTATS
2.1.- Xarxa d’aigua

La xarxa d’abastament d’aigua és competència de l’empresa Sorea. Es comunicarà a l’empresa
la intenció de la realització d’obres de millora als carrers afectats, esperant resposta en el cas
que l’empresa estigués interessada en canviar algun element de la seva xarxa, fer variar o
ampliar el seu traçat, modificar materials de conducció, o qualsevol modificació pertinent.

2.2.- Xarxa clavegueram

La xarxa de sanejament i drenatge, es competència del propi Ajuntament de Granollers. S’ha
dut a terme un estudi de dimensionament de la xarxa de sanejament, doncs s’hauria de
canviar gran part d’aquesta, degut a que es tracta d’una xarxa bastant antiga, i moltes de les
conduccions poden estar operant al màxim de capacitat per l’augment de punts de recollida, a
més de que les conduccions són de fibrociment.
L’estudi per a la seva implementació al projecte de millora, pot ser consultat a l’Annex 8
Sanejament i drenatge de la Memòria del Projecte.
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Fotografia 1.- Pou la xarxa de sanejament i recollida d’aigües
[Autor: redactor del projecte, Jose Carlos Pardo Merino]

Fotografia 2.- Embornal de la xarxa de sanejament i recollida d’aigües
[Autor: redactor del projecte, Jose Carlos Pardo Merino]
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2.3.- Xarxa de Gas

La xarxa de gas és competència de l’empresa Gas Natural. Es comunicarà a l’empresa la
intenció de la realització d’obres de millora als carrers afectats, esperant resposta en el cas que
l’empresa estigués interessada en canviar algun element de la seva xarxa, fer variar o ampliar
el seu traçat, modificar materials de conducció, o qualsevol modificació pertinent.

2.4.- Xarxa d’electricitat

En aquest cas la xarxa d’electricitat, és competència de dues empreses, Fecsa-Endesa i
Estabanell. Es comunicarà a l’empresa la intenció de la realització d’obres de millora als carrers
afectats, esperant resposta en el cas que l’empresa estigués interessada en canviar algun
element de la seva xarxa, fer variar o ampliar el seu traçat, modificar materials de conducció, o
qualsevol modificació pertinent.
La principal modificació serà a més l’eliminació de creuaments aeris de la xarxa, o el traçat aeri
penjant per façana, fent soterrar la xarxa. Tot i que ambdues empreses tenen gran part del
traçat soterrat.
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Fotografia 3.- Creuaments conduccions elèctriques, enllumenat i telefonia
[Autor: redactor del projecte, Jose Carlos Pardo Merino]

2.5.- Xarxa d’enllumenat públic

La xarxa d’enllumenat públic, es competència del propi Ajuntament de Granollers. S’ha dut a
terme un estudi de millora de l’enllumenat públic, aplicant criteris smart, millorant l’eficiència
dels punts de llum, disminuint les emissions, donant una llum de millor qualitat i produint un
notable estalvi de manteniment i de cost d’ús al voltant del 60%.
L’estudi per a la seva implementació al projecte de millora, pot ser consultat a l’Annex 9.
Enllumenat públic de la Memòria del Projecte de Millora del Centre Urbà de Granollers.
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Fotografia 3.- Punt llum en façana
[Autor: redactor del projecte, Jose Carlos Pardo Merino]

2.6.- Xarxa de telefonia

En aquest cas la xarxa de telefonia, és competència de Telefónica. Es comunicarà a l’empresa
la intenció de la realització d’obres de millora als carrers afectats, esperant resposta en el cas
que l’empresa estigués interessada en canviar algun element de la seva xarxa, fer variar o
ampliar el seu traçat, modificar materials de conducció, o qualsevol modificació pertinent.
La principal modificació serà a més l’eliminació de creuaments aeris de la xarxa, o el traçat aeri
penjant per façana, fent soterrar la xarxa. En aquest cas, cal esmentar que Telefónica té gran
part del seu traçat aeri, i a més cal la retirada de cables en desús.

2.7.- Xarxa de Telecomunicacions

En aquest cas la xarxa de telecomunicacions, és competència de ONO. Es comunicarà a
l’empresa la intenció de la realització d’obres de millora als carrers afectats, esperant resposta
en el cas que l’empresa estigués interessada en canviar algun element de la seva xarxa, fer
variar o ampliar el seu traçat, modificar materials de conducció, o qualsevol modificació
pertinent.La principal actuació en aquest cas, serà l’ampliació del traçat de la xarxa, doncs és
un servei relativament “nou”, i hi han molt pocs trams soterrats.
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1.-INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex, és determinar si el funcionament de l’actual xarxa de sanejament
i drenatge de la zona afectada es troba vigent, ja que va ser dimensionada bastants anys
enrere i a la zona s’han construït nous edificis o han pogut haver canviat d’ús.
S’hauria de dur a terme un estudi per saber quin és l’estat de les conduccions, ja que podrien
tenir alguna patologia en algun punt.
A més, la xarxa antiga, és de fibrociment, material actualment fora de la normativa, pels danys
i afeccions pulmonars que pot ocasionar en les persones degut a la seva manipulació.
Tenint en compte aquests factors, s’ha decidit dimensionar una nova xarxa de sanejament i
drenatge, assegurant un correcte funcionament, i evitant en un futur pròxim algun punt del
carrer del projecte, afectat per algun problema relacionat amb la xarxa.
En el plec de condicions, s’indica el protocol de manipulació de les conduccions de fibrociment.

2.-ESTAT ACTUAL

A la plana web de l’Ajuntament de Granollers, trobem els plànols de clavegueram de la ciutat
en format PDF, i ha estat inclòs en l’actual projecte, passant la informació a format AutoCAd i
complementant-la amb la resta de xarxes de serveis existents. Disponible al Document nº2.
Plànols.
El plànol nombrat, no ens indica el diàmetre ni el material de les conduccions. Tot i que es té la
coneixença que als carrers afectats pel projecte, les conduccions són de fibrociment. Per tant,
haurem de realitzar les accions pertinents, ja nombrades a l’apartat anterior. Si tinguéssim els
diàmetres, hauríem de dimensionar i comparar amb l’estat actual. Tot i que, es dimensionarà
directament i s’aplicarà la nova xarxa en tot el projecte.
A més de dimensionar la conducció, s’obriran nous trams de la xarxa per tal de donar major
continuïtat, i s’interconnectarà en més punts.
També es reestructurarà la disposició dels pous i dels embornals, ambdós elements clarament
insuficients pel que fa al nombre disposats en l’estat actual.

3.- ESTUDI I DIMENSIONAMENT
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3.1.-Plantejament

Es planteja com a solució per a la nova xarxa, una xarxa unitària i funcionament per gravetat,
es a dir, l’aigua provinent de la pluja i/o de lleres naturals, es condueix conjuntament amb
l’aigua provinent dels edificis. Cal tenir en compte que aquesta solució, es menys respectuosa
amb el medi ambient, doncs estem mesclant aigües, quan l’aigua provinent de la pluja es
podria reaprofitar. Tot i això, cal esmentar que aquesta solució, redueix notablement el cost de
la xarxa, i és la solució més òptima.
Els pendents de les voreres i de les calçades de circulació, serà del 2 %. Mentre que la xarxa es
projecta, amb pendents i diàmetres que assegurin el transport de les aigües, a més de limitar
la velocitat a 6 m/s, per tal de que no es produeixi erosió a les canonades, i el mínim moviment
de terres per a la seva construcció.

3.2.-Estudi hidrològic

3.2.1. Estudi conques d’aportació i usos superficials

En primer lloc, s’han estudiat la situació de les conques d’aportació en el sector concret on
s’ubicaran els diferents col·lectors pluvials, identificant i subdividint la totalitat de l’àrea, tot
tenint en compte el traçat dels col·lectors, per tal d’ajustar al màxim les dimensions de les
conques a aquests. A la següent figura, s’indica la situació de les conques.
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A més, s’identifica els diferents usos que es donen d’acord amb el Pla Parcial de Granollers,
disponible a la plana web de l’Ajuntament de Granollers.
A la següent taula, es detallen les diferents tipologies de superfície que es realitzen a
cadascuna de les conques propostes.

Conca
1
2
3
4
5
6

Sup. Vialitat
(m²)
1.245
1.052
1.101
1.126,25
1.957,42
1.968,51

Sup. Edificable Sup. Verda/rústica
(m²)
(m²)
2.326,51
0
4.987,68
0
7.495,60
0
4.980,47
0
10.187,89
0
6.238,69
0

Sup. Total
(m²)
3.571,51
6.039,68
8.596,60
6.106,72
12.145,31
8.207,20

3.2.2. Bases de càlcul
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Els càlculs es duen a terme mitjançant el Mètode Racional, que transforma l’aigua de la pluja
en escorriment mitjançant la següent expressió;

On;
Qp, és el cabal d’aigües pluvials (l/s)
Cm, és el coeficient d’escorriment mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i
la quantitat d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) durant el temps de concentració
it,T, és la intensitat de pluja expressada en litres per segon i hectàrea (l/(s·ha)) corresponent al
màxim xàfec per un període de retorn donat (T) i per una durada corresponent al temps de
concentració (Tc)

On;
te, és el temps d’escorriment
tr, és el temps de recorregut.
A, superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal.

3.2.3. Càlcul del temps de concentració

Tenint en compte que la zona d’afecció del projecte de millora, correspon a una zona
residencial i de serveis, li correspon un temps de d’escorriment (te) de déu minuts.
te = 10 minuts
Les recomanacions per a la redacció de projectes de drenatge d’aigües pluvials apunten que
xàfecs de durada igual o major que el temps de concentració, donen lloc a cabals constants en
el punt de càlcul, extrapolant aquesta dada, es dimensiona la conducció pel cabal produït per
un xàfec de durada igual al temps de concentració, suposant així el temps de recorregut nul.
Es a dir,
Tc = 10 minuts

3.2.4. Precipitació diària màxima (Pd)

Per tal de determinar els valors de pluviometria s’ha consultat la publicació Màximes Lluvias
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diaria en la España Peninsular, publicada per al Ministerio de Fomento al 1999.
La següent imatge ha estat extreta del nombrat document.

La isolínia vermella correspon al coeficient de variació Cv i la isolínia de color morat, a la
màxima precipitació diària anual Pd.

Granollers

Cv
0,45

Pd
70

A continuació, tot considerant un període de retorn (T) de 10 anys, i amb el valor de Cv
obtingut, calculem el valor del factor d’amplificació, KT, mitjançant la següent taula,
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Llavors, fent el producte de KT, i el Pd, obtenim la màxima precipitació diària pel període de
retorn desitjat.
̅

3.2.5. Intensitat de precipitació

La màxima intensitat de precipitació, es calcula mitjançant la següent expressió,

Si,
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Llavors,
(

)

On,
I, és la intensitat de precipitació per a una durada efectiva d’una pluja D hores corresponent al
període de retorn considerat (mm/h),
I1, és la intensitat horària per al període de retorn considerat, que la intensitat de precipitació
per a una durada efectiva de d’1 hora (mm/h),
Id, és la intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de
precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia (mm/h),
D, és la durada efectiva per la qual es vol calcular la intensitat I, expressada en hores (h),
Pd, és la precipitació màxima en un dia,
P’d, és la precipitació màxima corregida en un dia.

D’acord, amb la següent figura, tenint en compte la zona de projecte, el valor (I1/Id) = 11,
seguint Témez.
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Substituint a les expressions, i fent ús d’un full Excel, obtenim els següent valors fins al
moment,
T (anys)
10

Pd (mm)
70

Kt
1,549

P'd (mm)
108,43

I1/Id
11

Tc (h) = D
0,17

I (mm/h)
133,031

I (l/s·ha)
369,524

3.2.6. Coeficient escorrentiu

Aquest paràmetre té en compte les diferents superfícies, i la manera com aquestes afecten a la
escorrentia. Es prenen els següents valors.

vials
superficies parcel·lades
equipaments
zones verdes

C1
C2
C3
C4

0,9
0,7
0,6
0,3

A continuació, calculem el coeficient d’escorrentia mitjà, tenint en compte la superfície de
cadascun dels usos de la zona afectada.
Conca
1
2
3
4
5
6

Sup. Vialitat
(m²) - C1
1.245
1.052
1.101
1.126,25
1.957,42
1.968,51

%
34,86
17,42
12,81
18,44
16,12
23,99

Sup. Edificable
(m²) - C2
2.326,51
4.987,68
7.495,60
4.980,47
10.187,89
6.238,69

%
65,14
82,58
87,19
81,56
83,88
76,01

Sup. Verda/rústica
(m²) - C4
0
0
0
0
0
0

Sup. Total
(m²)
3.571,51
6.039,68
8.596,60
6.106,72
12.145,31
8.207,20

Cm
0,77
0,73
0,73
0,74
0,73
0,75

3.2.7. Cabal màxim

Com s’ha comentat amb anterioritat, s’aplicarà el Mètode Racional, calculant el cabal màxim
amb la següent expressió,

On,
QP, és el cabal punta que correspon al període de retorn determinat expressat en m3/s,
C, és el coeficient escorrentiu,
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I, és la màxima intensitat mitjana en l’interval de temps TC per a un període de retorn
considerat, expressat en mm/h,
S, és la superfície de la conca, expressada en Km2,
K, és el coeficient d’uniformitat, segons Témez, calculat a partir de la següent expressió,

On,
Tc, és el temps de concentració, expressat en hores.

A la taula següent s’inclouen els resultats obtinguts, per un període de retorn de 10 anys,
Conca
1
2
3
4
5
6

A
(ha)
0,357
0,604
0,860
0,611
1,215
0,821

I
(l/s·ha)
369,524
369,524
369,524
369,524
369,524
369,524

Cm
0,77
0,73
0,73
0,74
0,73
0,75

Tc
(h)
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

K
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008

Q
(l/s)
102,370
165,270
232,286
167,571
331,168
228,596

Q
(m³/s)
0,105
0,170
0,238
0,172
0,340
0,235

3.3.-Estudi hidràulic

3.3.1. Introducció

En primer lloc, definim el traçat de les conduccions, partint com a base de l’estat actual de la
xarxa. Tant el traçat de l’estat actual com la proposta, poder ser ser consultats al Document
nº2. Plànols del present projecte, tal com s’ha comentat anteriorment. Podem distingir els
següents eixos.
-

Eix 1. Carrer Museu i Carrer Anníbal, únic eix de oest a est, descarregant a la conducció
del Carrer Sant Jaume.
Eix 2. Carrer Miquel Ricomà, de nord a sud, descarregant i connectant la conducció al
sud, al Carrer Navarra.
Eix 3. Carrer Barcelona, de nord a sud, descarregant i connectant la conducció al sud,
al Carrer Navarra.
Eix 4. Carrer Guyaquil, de nord a sud, descarregant i connectant la conducció al sud, al
Carrer Navarra.
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A més d’aquests eixos, la xarxa disposarà de connexions auxiliars en sentit d’oest a est,
buscant els eixos principals, als Carrers, Castella, Llorer, i Príncep de Viana, prenent com a
diàmetre mínim 400 mm.
S’han disposat pous de registre amb una distància màxima de 50 metres entre ells, en les
canonades, canvis de direcció o punt singulars de la xarxa.
Els embornals es connectaran a la xarxa mitjançant canonades de diàmetre mínim de 200 mm i
sempre que sigui possible, la connexió serà amb pou de registre directament.
El material seleccionat per a les canonades, és el polipropilè, amb una rigidesa circumferencial
CR8, fabricats segons la normativa UNE EN 13476. En els casos on s’instal·len calaixos
prefabricats, aquests seran de formigó, amb dimensions interiors de 1,0 x 1,0 metres, tipus
Forte.
Els models per a les tapes i bastiments per als pous, serà amb un bastiment circular de fosa
dúctil amb superfície mecanitzada antilliscant de 34 Kg de pes. Seguint norma UNE 36-118 i
UNE 43-300. A les tapes, a més constarà el nom de l’Ajuntament de Granollers, i el servei
corresponent (xarxa de sanejament).
El càlcul de les canonades es durà a terme mitjançant la fórmula de Manning;

On;
Q, és el cabal total
n, és el coeficient de rugositat del material,

PP
formigó

n
1/110
1/71,428

A, és la secció d’aigua,
Rh, és el radi hidràulic, calculat amb la següent expressió,
Rh = A / P
On,
P, és el perímetre mullat.
Les canonades es projecten amb una reserva de 25 % de la secció per al pas de possibles sòlids
arrossegats per l’aigua.
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3.3.2. Resultats

Un cop determinats els cabals d’aportació de cadascuna de les conques per un període de
retorn de 10 anys, així com el traçat de la xarxa es disposa a determinar quin serà el cabal de
circulació per cadascun dels eixos. Els resultats obtinguts es disposen en la taules següents.

Eix

Conques

1
2
3
4

1
2+3
4+5
6

Q
(m³/s)
0,105
0,408
0,512
0,235

Pendent
%
0,0106
0,0107
0,0087
0,0087

n
0,0091
0,0091
0,0091
0,0091

A
(mm²)
0,060
0,167
0,214
0,119

Rh
0,060
0,100
0,113
0,084

Diàmetre
(mm)
320,1
531,9
602,2
449,7

Diàmetre
(mm)
400
630
630
500

3.3.3. Captació superficial

Els elements a instal·lar per a la captació a la superfície del vial són els embornals que es
col·loquen longitudinalment a la calçada de circulació.
Degut a que es tracta d’una zona residencial, i per tal d’evitar sorolls no s’instal·laran reixes
interceptores. Els embornals seran a més sifònics, per evitar olors.
Els embornals tindran com a dimensions 0,30 x 0,70 metres.
Els valors característics de capacitat d’aquests tipus d’elements són,

pendent
0,5
1
2
4
8

capacitat (l/s)
20
18
14,5
8
4,5

Es a dir, com més pendent hi hagi al carrer, menor serà la captació de l’embornal. En el cas del
projecte actual de millora del centre urbà de Granollers, cap dels carrers afectats supera el 4 %
de pendent.
Al projecte, els embornals es col·locaran a ambdós costats de la calçada als carrers de 30, a la
línia de rigola, amb una distància entre ells mitja de 20 metres. En el cas dels carrers de
convivència es col·locaran a l’eix del carril, coincidint amb el traçat de la rigola, igualment cada
20 metres. Col·locant embornals extres a entroncaments amb carrers contigus.
Com a excepció als carrers de vianants i convivència, els embornals seran col·locats a l’eix del
vial.
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1.-INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

En el present annex, s’adjunten els càlculs realitzats per dissenyar la xarxa d’enllumenat públic
de la zona d’actuació del projecte de millora del centre urbà del municipi de Granollers. També
es descriuen els tipus de conduccions emprades, i els punts de llum. Tot, amb objectiu de dotar
el municipi de Granollers de criteris smart, tenint així una major eficiència energètica, per tal
de reduir el consum i l’emissió de gasos, a més de la reducció de la contaminació lumínica. En
gran part, això ho aconseguim amb un bon disseny de l’enllumenat públic, doncs aquest juga
un paper essencial pel que fa a l’aspecte energètic de la ciutat, i amb la introducció de la nova
tecnologia LED de la mà de la firma Philips. El LED permet reduir el consum fins un 60 %.
Per dur a terme el disseny de la xarxa s’ha fet ús de DIA Lux 4.12 Software. Contempla el
compliment de la DIN V 18599 i la EN 158999 en quant a avaluació energètica, a més de la EN
1838 pel que fa a enllumenat d’emergència.
Actualment, la xarxa d’enllumenat públic, es dur a terme per conduccions penjants per façana,
i els punts de llum es troben fixats en façanes, no trobem cap columna de llum en tota la zona
d’afecció del projecte. Un altre dels objectius, és soterrar totes les conduccions.
L’àmbit d’aplicació de les instal·lacions projectades, es troba dintre de les instal·lacions
d’enllumenat viari de trànsit rodat de baixa i molt baixa velocitat, i de vials peatonals.

2.- NORMATIVA

2.1.- Disposicions legals

Reglamentació elèctrica

-

RD 814/2002 de 2 d’Agost, per el que s’aprova el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (Boe Nº 224 de 18-09-02)

Reglamentación de alumbrado exterior

-

-

RD 2642/1985 de 18 de Desembre, per el que es declaren d’obligat compliment les
especificacions tècniques de candelers metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació per el MINER) Boe 21 de 2401-86.
Orden d’11 de Juliol de 1986 per la que es modifica l’annex del RD 2642/1985 de 18 de
Desembre, Boe 173 de 21-07-86.
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-

-

RD 401/1989 de 14 d’Abril pel que es modifica el RD 2642/1985 de 18 de Desembre,
Boe 99 de 26-04-89.
Orden de 16 de Maig de 1989 per la que es modifica l’annex del RD 2642/1985 de 18
de Desembre, Boe 168 de 15-07-89.
Orden 12 de juny de 1989, per que s’estableixen els procediments d’avaluació de
conformitat i requisits de protecció, relatius a compatibilitat electromagnètica dels
equips, sistemes i instal·lacions.
Normes i Instruccions per Enllumenat Urbà del Ministeri de Vivenda de 1965.
RD 1890/2008, d’1 de Novembre, per el que s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instalL3acions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07. Boe 279 del 19-11-2008.

Normes particulars

-

Normes tècniques particulars de la Cia. Eléctrica Distribuidora.
Resolució del 5 de Maig de 2005 de la Direcció Gral. D’indústria, Energia i Mines, per el
que s’aproven les Normes particulars i condicions tècniques i de seguretat de
l’empresa distribuïdora d’energia.

Medi Ambient

-

Llei 7/2007 del 9 de Juliol de 2007 BOJA 143 de 20-07-07 Llei de Gestió Integrada de la
Qualitat Ambiental.

Seguretat i Salut

-

-

-

Llei 31/1995 del 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
RD 7/1988 del 9 de Gener sobre exigències de seguretat del material elèctric a ser
utilitzat en determinats límits de tensió (Directiva 72/23/CEE de BT), modificat
mitjançant RD 154/1995 (Adaptació de la Directiva 93/68/CEE)(Boe Nº12 de 14-01-88).
Orden del 6 de Juny de 1989 del MINER, que desenvolupa i complimenta el RD 7/1988
(Boe Nº 147 de 21-06-89), actualitzat mitjançant resolució de la Direcció Gral. de
qualitat i seguretat industrial de dates 24-10-95 (Boe Nº 275 de 17-11-95), 20-3-96
(Boe Nº 84 de 06-04-96) i 11-6-89 (Boe Nº166 de 13-07-98).
RD 171/2004 del 30 de Gener, per el que es desenvolupa l’Art. 24 de la llei 31/1995 del
8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials (Boe Nº27 de 31-01-04).
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-

-

-

RD 485/1997 del 14 d’Abril sobres disposicions mínimes de Seguretat i Salut a la feina
en matèria de senyalització (Boe Nº97 23-04-97).
RD 773/1997 del 30 de Maig de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual (Boe Nº
140 de 12-06-97).
RD 1215/1997 del 18 de Juliol de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció col·lectius (Boe Nº 188
de 07-08-97).
RD 614/2001 del u de Juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i
la seguretat dels treballadors davant riscos elèctrics (Boe Nº148 de 21-06-01).

Ordenances Municipals

-

Ordenances Municipals de la ciutat de Granollers.

Normes UNE

-

Normes UNE relacionades amb els reglaments, disposicions legals,... d’obligat
compliment estatal.

Tramitació i legalització

-

Instrucció del 9 d’Octubre de 2006 de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines
per al qual es defineixen els documents necessaris per a la tramitació de les
corresponents autoritzacions i registres davant la Generalitat de Catalunya en matèria
d’indústria i Energia.

2.2.- Normes aplicades

Són aquelles normes que no són d’obligat compliment, tot i que s’han tingut en compte per
dur a terme l’annex d’enllumenat públic, i s’han de tenir en compte a la instal·lació.
-

Normes o recomanacions de les Cias. Distribuïdores no aprovades per l’Administració.
Normes UNE.
Recomanacions del CIE (Comissió Internacional de la Il·luminació).
Recomanacions de la Guia Tècnica d’Eficiència Energètica em Il·luminació del IDAE.
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-

Recomanacions per Enllumenat de Carreteres i Túnels del Ministeri de Foment de
1999.
Guia per a la reducció del resplendor lumínic nocturn del CEI.

2.3.- Programa de Càlcul
Per tal de dur a terme els càlculs s’ha fet servir el programa Dia lux 4.12, per enllumenat
exterior, a més d’un Plug-In, per insertar la lluminària desitjada de la firma Philips.

3.- REQUISITS DE DISSENY

Tal com s’ha comentat anteriorment, al primer punt d’introducció, un dels objectius del
projecte, és dotar el municipi de Granollers de criteris smart, tenint així una major eficiència
energètica, per tal de reduir el consum i l’emissió de gasos, o la reducció de la contaminació
lumínica. En gran part, això ho aconseguim amb un bon disseny de l’enllumenat públic, doncs
aquest juga un paper essencial pel que fa a l’aspecte energètic de la ciutat. A més, la
instal·lació d’enllumenat exterior viari, ha de complir amb la normativa vigent i les
recomanacions dels organismes competents en matèria d’eficiència energètica i seguretat vial.

4.- ANÀLISI DE SOLUCIONS

Per a la solució adoptada s’ha tingut en compte els factors obtinguts de la ITC-EA-02 al que es
fa referència al RD 1890/2008.

4.1.- Tram pa atonal

L’únic tram peatonal correspon al Carrer Miquel de Ricomà entre Isabel de Viena i Carrer
Príncep de Viana.
Taula 1.- Classificació de la via 1
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Taula 2.- Classificació enllumenat per vies tipus E

Classe d’enllumenat S3, per a una situació de projecte E2.

4.2.- Trànsit rodat de baixa velocitat

Carrer Barcelona, Carrer Guayaquil, Carrer Miquel de Ricomà (entre Príncep de Viana i Carrer
Museu), Carrer Castella, Carrer Príncep de Viana, i Carrer d’Anníbal.
Taula 1.- Classificació de la via 2
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Taula 3.- Classificació enllumenat per vies tipus C i D

Classe d’enllumenat S3, per a una situació de projecte D4.

5.- DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

5.1.- Descripció luminotècnica

Emplaçament

Les instal·lacions de l’enllumenat públic, es situen a la zona d’afecció del projecte de millora
urbana del centre urbà del municipi de Granollers.
L’escomesa, caixa general de protecció o el quadre general de comandament i el de protecció
es situen al Carrer Barcelona, cantonada amb Carrer Castella.
Per tal de comprovar si es compleix la normativa, als carrers afectats pel projecte de millora,
s’ha creat un carrer estàndard, que adopta les condicions dels carrers del projecte, tenint un
carril central de circulació, un carril destinat a l’aparcament i una vorera a cada costat, tenint
una amplada de 11 metres.
La disposició de les lluminàries és bilateral desplaçada cada 15 metres, essent col·locades amb
braç des de façana d’edificis existents a altura de 5 metres.

Document 1. Memòria. Annex 9.- Enllumenat Públic i Telecomunicacions
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PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

Dades
Tipus de calçada
Tipus de paviment
Altura lluminària (H)
Ample calçada (A)
Tipus de lluminària
Tipus de làmpada
Flux de la làmpada
Tipus de braç
Factor de manteniment

Via peatonal. Enllumenat S4, situació E2
R3, paviment medianament especular
5 m.
11 m.
PHILIPS BGP322 t35
ECO 104-2S/830 A
10447 lm
0,84

Valors reglamentaris
Taula 4.- Sèries S de classe d’enllumenats per a vials tipus C, D i E.

Resultats
D’acord amb els càlculs obtinguts fent ús del programa Dia lux 4.12 per al present projecte, el
carrer estàndard compleix en tots els punts els valors mínims establerts per la normativa.
Tenint sempre un valor superior a 7,5 lux, per a il·luminació mitja, i 1,5 lux per a il·luminació
mínima.
5.2.- Càlculs processats mitjançant Dia lux 4.12

Adjunts a continuació.
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SpeedStar – LEDs
ensure a safe journey
home
SpeedStar

Municipalities are under pressure to meet energy
conservation goals by reducing their energy consumption
and carbon footprint while complying with lighting norms
and standards.Our SpeedStar LED luminaire addresses
these fundamental issues and provides a solution to reduce
the impact on our environment. SpeedStar is an energyefficient luminaire requiring minimal maintenance and
incorporating the easy-to-upgrade LEDGINE, which can be
connected to lighting regulation systems for further energy
savings. This carbon-neutral luminaire is the ideal solution
for functional road and street lighting.
Benefits
• Excellent energy-efficient performance
• Easy to maintain and future-proof; upgradeable/serviceable within
one minute
• Innovative CO2-neutral design
Features
• Incorporates LEDGINE for leading-edge performance and lifetime
reliability
• Flexible system – compatible with all lighting control solutions for
even greater energy savings
• Dedicated design for LEDGINE
• Long life with low maintenance
• Total solution with masts and brackets
Application
• Road and street lighting

SpeedStar

2

Specifications
• Type

BGP322 (medium version)
BGP323 (large version)

• Light source

Integral LED-module

• Power

GreenLine (GRN): 16-169 W
depending on LED configuration
EconomyLine (ECO): 20-252 W
depending on LED configuration

• Optic

Road medium (DM), road wide
(DW), road comfort (DC), road wet
(DK), road narrow (DN), asymmetrical (A), symmetrical (S), pedestrian
crossing left (DP-L), pedestrian
crossing right (DP-R)

• Optical cover

Glass, flat

• Material

Housing: high-pressure, die-cast
aluminum, coated
Gasket: silicone rubber, heat resistant
Optics: plastic (PMMA)
Cover: glass, thermally hardened

• Color

Satin silver grey (close to RAL9006)
Ultra dark grey (10714)
Other RAL or AKZO colors available
on request

• Luminous flux

GreenLine: 1400-17,800 lm
EconomyLine: 1750-23,700 lm

• Luminaire efficacy

Up to 107 lm/W

• Correlated Color
Temperature

5700 K, cool white
4000 K, neutral white
3000 K, warm white

• Color Rendering
Index

≥ 68, cool white
≥ 76, neutral white
≥ 84, warm white

• Connection

Multiblock connector (5 functions)

• Maintenance of lumen
output - L80F10

GreenLine: 100,000 hours
EconomyLine: 70,000 hours

• Maintenance

From below by opening the housing
with a single quick-release clip

• Operating temperature range

- 40 ºC < Ta< 50 ºC

• Installation

• Driver

Built-in (self ballasted LED-module)

• Mains voltage

210-240 V / 50-60 Hz

• Inrush current

108 A / 140 us

• Controls system input

1-10 V and DALI

• Options

Dimming:
- Lumistep 6, 8 hrs
- Dynadimmer
- Constant Light Output (CLO)
- SDU
- 1-10 V
- DALI
- StarSense (1-10 V or DALI)
- RF Antenna
- Mains dimming
- Nema socket
- Photocell : mini cell 35, 55, 75 Lux
Cable : 6, 8, 12 m

Side entry: 42-60 mm
Post top: 60/76 mm
Integrated spigot, Flexible-fit with
moon-shaped baffle, continuously
variable
Recommended mounting height: 6-12
m
Standard tilt angle post top: 0-5º
Adjustable tilt angle: no
Adjustable light distribution: no
Max SCx:
- BGP322: 0.059 m
- BGP323: 0.070 m

• Remarks

CO2 neutral, 0-candela at 90º

Related products

Dimensional drawing

BGP322 GRN49--3S/740 I DM FG AL SI RF

BGP323 GRN137--3S/740 I DM FG AL SI
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Product details
Patented optics for optimal light

Dedicated design for LED resulting in an

distribution

extremely thin luminaire

Flat glass cover – high maintenance factor

Flexifit mounting system: side-entry 42-60

and easy cleaning

mm at 0˚ or post-top 60/76 mm at 0 and
5˚

BGP322 can fit from 16 up to 80 LEDs

General information (1/2)
Order code Product
family
code

Number of Lamp
light
family
sources
code

Lamp
version

Light
source
color

Light
source
replaceable

Driver
included

Mech.
impact
protection code

Optic
type

Optical
Parts
cover/lens color
type

910505016346

BGP323

96

GRN137

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016347

BGP323

108

GRN146

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016348

BGP323

112

GRN156

3S

740

-

true

IK08

DM

FG

AL

910505016349

BGP323

144

GRN185

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016350

BGP323

144

GRN195

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016351

BGP323

96

GRN137

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016352

BGP323

108

GRN146

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016353

BGP323

112

GRN156

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016354

BGP323

144

GRN185

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016355

BGP323

144

GRN195

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016356

BGP323

96

GRN137

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016357

BGP323

108

GRN146

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016358

BGP323

112

GRN156

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016359

BGP323

144

GRN185

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL
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General information (1/2)
Order code Product
family
code

Number of Lamp
light
family
sources
code

Lamp
version

Light
source
color

Light
source
replaceable

Driver
included

Mech.
impact
protection code

Optic
type

Optical
Parts
cover/lens color
type

910505016360

BGP323

144

GRN195

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016361

BGP323

96

GRN137

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016362

BGP323

108

GRN146

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016363

BGP323

112

GRN156

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016364

BGP323

144

GRN185

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016365

BGP323

144

GRN195

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016367

BGP323

144

GRN195

3S

740

true

true

IK08

DC

FG

AL

910505016368

BGP323

112

GRN156

3S

740

true

true

IK08

DC

FG

AL

910505016369

BGP323

96

GRN137

3S

740

true

true

IK08

DC

FG

AL

910505016370

BGP323

112

GRN166

3S

740

-

-

IK08

DM

FG

AL

910505016371

BGP323

144

GRN176

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016372

BGP323

68

ECO170

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016373

BGP323

76

ECO184

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016374

BGP323

80

ECO198

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016375

BGP323

88

ECO212

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016376

BGP323

92

ECO227

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016377

BGP323

96

ECO241

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016378

BGP323

104

ECO255

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016345

BGP322

48

GRN49

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016379

BGP322

48

GRN59

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016380

BGP322

48

GRN68

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016381

BGP322

48

GRN78

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016382

BGP322

64

GRN88

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016383

BGP322

80

GRN98

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016384

BGP322

60

ECO151

3S

657

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016385

BGP322

48

GRN59

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016386

BGP322

48

GRN68

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016387

BGP322

48

GRN78

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016388

BGP322

64

GRN88

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016389

BGP322

80

GRN98

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016390

BGP322

48

GRN59

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016391

BGP322

48

GRN68

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016392

BGP322

48

GRN78

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016393

BGP322

64

GRN88

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016394

BGP322

80

GRN98

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016395

BGP322

48

GRN59

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016396

BGP322

48

GRN68

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016397

BGP322

48

GRN78

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016398

BGP322

64

GRN88

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016399

BGP322

80

GRN98

3S

740

true

true

IK08

DW

FG

AL

910505016401

BGP322

80

GRN98

3S

740

true

true

IK08

DC

FG

AL

910505016402

BGP322

48

GRN78

3S

740

true

true

IK08

DC

FG

AL

910505016403

BGP322

48

GRN59

3S

740

true

true

IK08

DC

FG

AL

910505016404

BGP322

32

GRN49

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016405

BGP322

24

ECO42

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016406

BGP322

24

ECO57

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016407

BGP322

28

ECO71

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL
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General information (1/2)
Order code Product
family
code

Number of Lamp
light
family
sources
code

Lamp
version

Light
source
color

Light
source
replaceable

Driver
included

Mech.
impact
protection code

Optic
type

Optical
Parts
cover/lens color
type

910505016408

BGP322

36

ECO85

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016409

BGP322

40

ECO99

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016410

BGP322

48

ECO113

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016411

BGP322

56

ECO127

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

910505016412

BGP322

56

ECO142

3S

740

true

true

IK08

DM

FG

AL

General information (2/2)
Order code Product
family code

Colored
frame

Color Coating Dimmable Glow-wire
test

CE mark ENEC
mark

ReddotDesign Green FlagAward Winner ship mark
mark

910505016346

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016347

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016348

BGP323

No

SI

No

-

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016349

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016350

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016351

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016352

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016353

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016354

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016355

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016356

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016357

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016358

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016359

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016360

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016361

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016362

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016363

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016364

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016365

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016367

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016368

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016369

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016370

BGP323

No

SI

No

-

650/5

CE

ENEC

-

GNFL

910505016371

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016372

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016373

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016374

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016375

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016376

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016377

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016378

BGP323

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016345

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016379

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016380

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016381

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL
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General information (2/2)
Order code Product
family code

Colored
frame

Color Coating Dimmable Glow-wire
test

CE mark ENEC
mark

ReddotDesign Green FlagAward Winner ship mark
mark

910505016382

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016383

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016384

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016385

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016386

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016387

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016388

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016389

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016390

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016391

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016392

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016393

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016394

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016395

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016396

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016397

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016398

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016399

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016401

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016402

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016403

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016404

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016405

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016406

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016407

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016408

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016409

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016410

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016411

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

910505016412

BGP322

No

SI

No

Yes

650/5

CE

ENEC

RDDAW-2011

GNFL

Light technical

Light technical

Order code Product family
code

Standard tilt
angle posttop

Standard tilt
angle side entry

Order code Product family
code

Standard tilt
angle posttop

Standard tilt
angle side entry

910505016346

BGP323

5

0

910505016359

BGP323

5

0

910505016347

BGP323

5

0

910505016360

BGP323

5

0

910505016348

BGP323

5

0

910505016361

BGP323

5

0

910505016349

BGP323

5

0

910505016362

BGP323

5

0

910505016350

BGP323

5

0

910505016363

BGP323

5

0

910505016351

BGP323

5

0

910505016364

BGP323

5

0

910505016352

BGP323

5

0

910505016365

BGP323

5

0

910505016353

BGP323

5

0

910505016367

BGP323

5

0

910505016354

BGP323

5

0

910505016368

BGP323

5

0

910505016355

BGP323

5

0

910505016369

BGP323

5

0

910505016356

BGP323

5

0

910505016370

BGP323

5

0

910505016357

BGP323

5

0

910505016371

BGP323

5

0

910505016358

BGP323

5

0

910505016372

BGP323

5

0
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SpeedStar
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Light technical

Electrical

Order code Product family
code

Standard tilt
angle posttop

Standard tilt
angle side entry

910505016373

BGP323

5

0

910505016374

BGP323

5

0

910505016375

BGP323

5

0

910505016376

BGP323

5

0

910505016377

BGP323

5

0

910505016378

BGP323

5

0

910505016345

BGP322

5

0

910505016379

BGP322

5

0

910505016380

BGP322

5

0

910505016381

BGP322

5

0

910505016382

BGP322

5

0

910505016383

BGP322

5

0

910505016384

BGP322

5

0

910505016385

BGP322

5

0

910505016386

BGP322

5

0

910505016387

BGP322

5

0

910505016388

BGP322

5

0

910505016389

BGP322

5

0

910505016390

BGP322

5

0

910505016391

BGP322

5

0

910505016392

BGP322

5

0

910505016393

BGP322

5

0

910505016394

BGP322

5

0

910505016395

BGP322

5

0

910505016396

BGP322

5

0

910505016397

BGP322

5

0

910505016398

BGP322

5

0

910505016399

BGP322

5

0

910505016401

BGP322

5

0

910505016402

BGP322

5

0

910505016403

BGP322

5

0

910505016404

BGP322

5

0

910505016405

BGP322

5

0

910505016406

BGP322

5

0

910505016407

BGP322

5

0

910505016408

BGP322

5

0

910505016409

BGP322

5

0

910505016410

BGP322

5

0

910505016411

BGP322

5

0

910505016412

BGP322

5

0

Electrical

Order code

Product family code

Driver current

910505016350

BGP323

335 mA

910505016351

BGP323

355 mA

910505016352

BGP323

335 mA

910505016353

BGP323

345 mA

910505016354

BGP323

315 mA

910505016355

BGP323

335 mA

910505016356

BGP323

355 mA

910505016357

BGP323

335 mA

910505016358

BGP323

345 mA

910505016359

BGP323

315 mA

910505016360

BGP323

335 mA

910505016361

BGP323

355 mA

910505016362

BGP323

335 mA

910505016363

BGP323

345 mA

910505016364

BGP323

315 mA

910505016365

BGP323

335 mA

910505016367

BGP323

335 mA

910505016368

BGP323

345 mA

910505016369

BGP323

355 mA

910505016370

BGP323

370 mA

910505016371

BGP323

300 mA

910505016372

BGP323

670 mA

910505016373

BGP323

645 mA

910505016374

BGP323

665 mA

910505016375

BGP323

645 mA

910505016376

BGP323

660 mA

910505016377

BGP323

675 mA

910505016378

BGP323

655 mA

910505016345

BGP322

300 mA

910505016379

BGP322

300 mA

910505016380

BGP322

355 mA

910505016381

BGP322

410 mA

910505016382

BGP322

340 mA

910505016383

BGP322

300 mA

910505016384

BGP322

675 mA

910505016385

BGP322

300 mA

910505016386

BGP322

355 mA

910505016387

BGP322

410 mA

910505016388

BGP322

340 mA

910505016389

BGP322

300 mA

910505016390

BGP322

300 mA

910505016391

BGP322

355 mA

910505016392

BGP322

410 mA

910505016393

BGP322

340 mA

Order code

Product family code

Driver current

910505016394

BGP322

300 mA

910505016346

BGP323

355 mA

910505016395

BGP322

300 mA

910505016347

BGP323

335 mA

910505016396

BGP322

355 mA

910505016348

BGP323

345 mA

910505016397

BGP322

410 mA

910505016349

BGP323

315 mA

910505016398

BGP322

340 mA
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Electrical

Electrical

Order code

Product family code

Driver current

Order code

Product family code

Driver current

910505016399

BGP322

300 mA

910505016407

BGP322

680 mA

910505016401

BGP322

300 mA

910505016408

BGP322

630 mA

910505016402

BGP322

410 mA

910505016409

BGP322

665 mA

910505016403

BGP322

300 mA

910505016410

BGP322

625 mA

910505016404

BGP322

380 mA

910505016411

BGP322

600 mA

910505016405

BGP322

450 mA

910505016412

BGP322

680 mA

910505016406

BGP322

630 mA
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PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

1.-INTRODUCCIÓ

El sistema de recollida selectiva, és projectat mitjançant agrupacions de cinc
contenidors soterrats corresponents a paper-cartró, vidre, envasos, matèria orgànica i varis.
S’ha realitzat la estimació de generació diària de residus dins de l’àmbit d’actuació, el període
de recollida de cada fracció i la tipologia de contenidor.
Els contenidors projectats, són instal·lats amb criteris smart. Tenen detectors volumètrics, per
saber quin és el volum d’emplenat, optimitzant així els horaris i rutes de recollida evitant que
els camions passin quan els contenidors estan per sota del 75 % de la seva capacitat. Cal
esmentar que els contenidors soterrats tenen la problemàtica, que l’acumulació de residus es
dona en forma piramidal, pel que s’instal·laran dos sensors de manera obliqua, i les dades
obtingudes seran resultat d’un algoritme propi. També es tindrà en compte a més del volum
de residus, la temperatura, per evitar les males olors.
El projecte, a més contempla la instal·lació de sistemes de pesatge als contenidors i als
camions de recollida, que permeten saber el pes amb que hem recollit el contenidor, amb un
marge d’error de 5 kg. Aquest sistema de pesatge, treballa amb històrics i no en temps real, i
ha resultat útil en altres municipis per redissenyar el servei i optimitzar circuits.

2.-ESTIMACIÓ OCUPACIÓ
Els residus generats són directament proporcionals a la població que es preveu. S’estima tres
persones per habitatge i una persona per cada 20 m² de sòl no residencial.
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Carrer
Anníbal

Nº Edifici

Sup. Comecial Nº persones

Nºhabitatges

Nº persones

11
9
6
4
2

0
0
80
100
0

0
0
4
5
0

4
2
8
6
6

12
6
48
36
36

13
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
75
77
79
81
83
8
10

100
40
0
0
0
0
0
0
0
80
40
0
0
60
40
40
0
0
0
0
60
40
0
0
0
0
0
0
0
40
40
0
0
60
40
40
0
0
0
30
80
40

5
2
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
3
2
2
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
3
2
2
0
0
0
2
4
2

9
8
7
9
10
2
4
3
4
2
2
2
4
5
3
5
4
2
2
2
2
9
10
2
4
3
4
2
2
2
4
5
3
5
4
2
2
2
2
3
2
2

27
24
21
27
30
6
12
9
12
6
6
6
12
15
9
15
12
6
6
6
6
27
30
6
12
9
12
6
6
6
12
15
9
15
12
6
6
6
6
9
6
6

Miquel Ricomà

TOTAL
147
12
6
52
41
36
1071
32
26
21
27
30
6
12
9
12
10
8
6
12
18
11
17
12
6
6
6
9
29
30
6
12
9
12
6
6
8
14
15
9
18
14
8
6
6
6
11
10
8
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12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
80
82
84
86
88
100
102
104
106
108
110
112

0
0
60
40
40
0
0
0
0
60
40
0
0
0
0
0
40
40
0
0
60
40
40
0
0
0
30
0
60
40
40
0
0
0
0
60
40
0
0
0
0
0
60
0
0

0
0
3
2
2
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
2
2
0
0
3
2
2
0
0
0
2
0
3
2
2
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
3
0
0

2
4
5
3
5
4
2
2
2
2
9
10
2
4
2
2
2
4
5
3
5
4
2
2
2
2
3
4
5
3
5
4
2
2
2
2
9
10
2
2
2
2
2
10
2

6
12
15
9
15
12
6
6
6
6
27
30
6
12
6
6
6
12
15
9
15
12
6
6
6
6
9
12
15
9
15
12
6
6
6
6
27
30
6
6
6
6
6
30
6

28
30
32
34

60
40
180
0

3
2
9
0

5
3
5
4

15
9
15
12

Barcelona
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6
12
18
11
17
12
6
6
6
9
29
30
6
12
6
6
8
14
15
9
18
14
8
6
6
6
11
12
18
11
17
12
6
6
6
9
29
30
6
6
6
6
9
30
6
1075
18
11
24
12
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36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
25
27
29
31

0
40
0
0
0
60
0
80
40
40
0
0
0
0
60
40
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
60
40
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
60
60
60
100
0
0
0
60

0
2
0
0
0
3
0
4
2
2
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
5
0
0
0
3

2
2
2
2
3
4
5
3
5
4
2
2
2
2
9
10
5
3
5
4
2
2
2
2
3
4
5
3
5
4
2
2
2
2
9
10
4
6
8
8
2
4
3
2
2
14
2
2
4
5

6
6
6
6
9
12
15
9
15
12
6
6
6
6
27
30
15
9
15
12
6
6
6
6
9
12
15
9
15
12
6
6
6
6
27
30
12
18
24
24
6
12
9
6
6
42
6
6
12
15
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6
8
6
6
9
15
15
13
17
14
6
6
6
6
30
32
15
9
15
12
6
9
6
6
9
12
15
9
18
14
6
6
6
6
27
33
12
18
24
24
6
12
12
9
9
47
6
6
12
18
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33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101

0
0
0
0
0
0
60
40
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
60
40
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

3
5
4
2
2
2
2
3
2
2
2
4
5
3
5
2
2
4
5
3
5
4
2
2
2
2
3
2
2
2
4
5
3
5
10

9
15
12
6
6
6
6
9
6
6
6
12
15
9
15
6
6
12
15
9
15
12
6
6
6
6
9
6
6
6
12
15
9
15
30

38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

120
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
3
2
2
2
4
5
3
5
2
2

6
6
6
6
9
6
6
6
12
15
9
15
6
6

Guayaquil
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9
15
12
6
6
6
9
11
6
6
6
12
15
12
15
6
6
12
15
9
18
14
6
6
6
6
9
9
6
6
12
15
9
15
30
525
12
6
6
6
9
11
11
6
12
15
9
15
6
6
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66
68
70
72
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105

0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
5
3
5
7
2
2
2
2
3
2
2
2
4
5
3
5
2
2
2
2
3
2
2
2
4
5
3
5
2
2
4
5
3
5
4
2
2
2
2
3
2

12
15
9
15
21
6
6
6
6
9
6
6
6
12
15
9
15
6
6
6
6
9
6
6
6
12
15
9
15
6
6
12
15
9
15
12
6
6
6
6
9
6

8
29

80
40

4
2

4
5

12
15

2
4
6
8

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
2
3

3
6
6
9

Castella

Llorer
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12
15
9
15
21
6
6
6
6
14
6
6
6
12
15
9
15
6
6
6
6
9
6
6
6
12
15
9
15
6
6
12
15
9
15
12
6
6
6
6
9
6
33
16
17
37
3
6
6
9
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1

260

13

0

0

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
28
30
1
3
5
7
9
11
13
15
17

0
200
0
40
0
0
80
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
10
0
2
0
0
4
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
6
2
2
2
2
8
5
3
4
3
7
5
6
6
3
3
4
3
3
4
3

6
18
6
6
6
6
24
15
9
12
9
21
15
18
18
9
9
12
9
9
12
9

13
280
6
28
6
8
6
6
28
15
9
18
9
21
15
18
18
9
9
12
9
9
12
9

Príncep de Viana

Mitjançant els càlculs realitzats, s’estima una població estimada a la zona d’actuació del
projecte 3.168 habitants.

3.-ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
Per dur a terme aquest punt, s’ha consultat les estadístiques de residus del municipi de
Granollers, disponibles a la plana web de l’Agència de Residus de Catalunya. Les dades són de
l’any 2013, i es sintetitzen en la següent taula, expressades en tones/any.

Municipi
Granollers

Matèria
orgànica
1.898,78

Vidre
852,91

Paper i
cartró
350,81

Envasos
lleugers
620,83

Rebuig
16.078,22

Sabent que la població al 2013 de Granollers era de 59.753 habitants, i la població existents a
la zona d’afecció (calculada anteriorment), és de 3.168 habitants,
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Residus
Kg/hab dia
Matèria Orgànica
0,0871
Vidre
0,0391
Paper i cartró
0,0161
Envasos lleugers
0,0285
Rebuig
0,7372

Densitat
kg/dm³
0,25
0,2
0,05
0,02
0,17

Volum generat Freq. recollida Vol. unitari Vol. total a l'àmbit
dm³/ hab dia
dies
dm³/ hab d'actuació (m³)
0,35
4
1,39
4,41
0,20
15
2,93
9,29
0,32
3
0,97
3,06
1,42
2
2,85
9,02
4,34
1
4,34
13,74

4.-DIMENSIONAMENT DE LES AGRUPACIONS DE CONTENIDORS
Els contenidors projectats, tal com s’ha comentat anteriorment són soterrats, i es permet
combinar contenidors de 3, 4, i 5 m³. Tenint en compte la generació de volum generat per a
cada fracció amb una distribució homogènia de les agrupacions, es preveu instal·lar quatre
agrupacions de contenidors amb una capacitat per fracció de 3 m3, a excepció de la fracció de
rebuig o resta que tindrà una capacitat de 4 m3.
Obtenint així les següent capacitats, totes superades.

Vol. Unitari Vol. Total
m³
m³
Matèria Orgànica
3
12
Vidre
3
12
Paper i cartró
3
12
Envasos lleugers
3
12
Rebuig
4
16
La ubicació de les agrupacions de contenidors, es troben indicades al Document nº2. Plànols
del projecte.
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1.-INTRODUCCIÓ

En el present annex, es descriuen les actuacions referents a l’equipament i es defineix el model
de cada element de mobiliari urbà, com ara els aparcaments per a les bicicletes, bancs i
papereres.
Tindrem com a referència el mobiliari escollit a les últimes millores del municipi de Granollers,
com a criteri per tal de donar continuïtat.
Al Document nº2. Plànols, s’especifica la situació de cadascun dels elements descrits.

2.- DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI URBÀ

2.1.- Aparcament per a bicicletes

Un dels objectius del projecte de millora del centre urbà del municipi de Granollers, a més de
promoure els desplaçaments a peu, és promoure la utilització de la bicicleta. És per això, la
vital disponibilitat d’espais destinats a l’aparcament de la bicicleta, garantint seguretat.
Es disposaran tres aparcaments per a bicicletes.
-

Cruïlla Carrer Castella i Carrer Guayaquil, coincidint amb la ubicació de l’Escola Pia.
Cruïlla Miquel Ricomà amb Príncep de Viana
Cruïlla Carrer Sants Jaume amb Carrer Anníbal

La situació pot ser consultada, com s’ha comentat anteriorment en el Document nº2. Plànols.
S’ha seguit un cop més, les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya,
segons la qual, es recomana la “U” invertida, on es poden subjectar el quadre i les rodes. Per
tal de trobar un compromís entre la capacitat d’estoc de bicicletes i confort per als ciclistes, es
recomana que la distància entre subjeccions no sigui inferior als 80 cm.
La següent figura, indica les dimensions bàsiques d’aparcament.

Document 1. Memòria. Annex 11.-Equipament i mobiliari urbà
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Aquest mateix sistema, és el que es trobava en l’estat actual, al Carrer Castella en la seva
entrega amb la Plaça de la Corona, com s’indica en la següent imatge.

[Autor: redactor del projecte, José Carlos Pardo Merino]
2.2.- Banc

Degut a l’actuació del projecte, on s’ha estretit la calçada, eliminat aparcaments, i endreçat els
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elements del mobiliari urbà, s’ha ampliat la vorera i s’ha fet possible la implementació de
bancs, ja que en tota la zona d’actuació del projecte, no es comptava amb la presència de cap.
Aquest element, servirà en alguns punts, com a “barrera” entre calçada i vorera, augmentant
així la sensació de seguretat per part del vianant. A més, la presència de bancs és vital per
crear punt de trobada, de parada i de descans per a la gent gran.
S’ha projectat la instal·lació de bancs model Montseny, de fusta massissa tropical i potes de
ferro pintat de la marca DAE, o similar, de 1500 mm de longitud, i 850 mm d’alçada.

2.3.- Paperera

S’ha projectat la instal·lació de papereres, a zones de concurrència de vianants
elevada, o a llocs de parada, coincidint així als punts de situació dels bancs per
exemple.
S’ha triat un model resistent a la corrosió i al vandalisme. Té la cubeta abatible i
basculant, de planxa d’acer i forats, garanteix un buidat pràctic, higiènic i ràpid.
El model és Paperera Circular, de la marca Benito, amb capacitat de 60 litres.

Cal tenir en compte que els carrers afectats pel present projecte, són
d’amplada bastant limitada, i una bona solució en quant a papereres, seria
el model Paperera Semi-Circular de la marca Benito o similar, de 40 litres
de capacitat.
A continuació, es presenten les fitxes tècniques de les papereres
esmentades.
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2.4.- Pilones metàl·liques

Als carrers de convivència, s’ha projectat delimitar en alguns trams la calçada per donar
seguretat al vianant, mitjançant una pilona metàl·lica model Hospitalet, de la marca Benito. Es
fabricada en ferro, i amb acabat en color negre forja amb una anella d’acer inoxidable. La seva
variant extraïble, es emprada també en alguns punts, doncs un cop a la setmana hi ha mercat
al municipi de Granollers, i cal habilitar el pas a trànsit rodat per alguns carrers que es
projecten com per a vianants.
A continuació, es presenten les fitxes tècniques de les pilones.
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L’objectiu de l’Annex de Gestió del trànsit i senyalització, és considerar els criteris i normatives
per tal de definir la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de protecció
necessàries.
La senyalització horitzontal es realitzarà amb pintura blanca reflexiva, per tal de reproduir
elements de senyalització com ara línies continues, fletxes, petites illetes, passos de vianants,
etc.
La senyalització vertical, són d’acer galvanitzat amb tractament reflectant.
S’ha tingut en compte un cop més, les Recomanacions, document emès per la Generalitat de
Catalunya al maig de 2009.
La disposició de tota la senyalització, tant vertical com horitzontal, així com altres elements
reguladors del trànsit, és especificada al Document nº 2. Plànols, del present Projecte.

2.-ACTUACIONS

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de senyalització, abalisament i defensa de les obres
descrites són les següents:
-

Disposició de la nova senyalització horitzontal, d’acord amb la normativa vigent.
Disposició de la nova senyalització vertical, d’acord amb la normativa vigent.
Disposició de la nova senyalització urbana d’orientació d’acord amb la normativa
vigent.

3.-SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

3.1. Normativa d’obligat compliment

La disposició de les marques vials s’ha projectat d’acord amb la Norma 8.2.I.C. Marques Vials,
aprovada per Ordre Ministerial el 16 de juliol de 1987 (B.O.E. del 4 d’agost i 29 de setembre).
Altra normativa aplicable, en el cas de les marques vials, és la continguda en l’Ordre Circular
325/97T, del 30 de desembre, sobre senyalització, abalisament i defensa pel que fa referència
als seus materials constituents.
Esmentar, a més, que totes les normatives d’obligat compliment, són recollides i tingudes en
compte al document esmentat anteriorment, Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà
de Catalunya.
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Es fa sevir pintura blanca reflectant a base de pintura acrílica.
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen
per missió satisfer una o càries de les següent funcions:
-

Indicar les vores de la calçada.
Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles.
Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament).
Completar o precisar el significat de senyal vertical i semàfors.
Repetir o recordar una senyal vertical
Permetre els moviments indicats.
Anuncia, guiar i orientar als usuaris.

Les marques vials seran generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència
B-118 de la Norma UNE 48103.
En el cas de les marques vials per a desviaments provisional, seran de color taronja, clau
TB_12.
Als plànols corresponents a aquest projecte, s’inclouen les Plantes Generals de Senyalització i
de detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades.
Les característiques de tots els materials a emprar de l’execució dels diversos tipus de marques
vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions
Tècniques Particular del present Projecte.
A continuació, es realitza una descripció general dels mateixos.
Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són els que
s’indiquen a continuació.

3.2. Tipologia de marques vials

3.2.1. Marques longitudinals

Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus:
-

Longitudinals discontinues
Longitudinals continues
Longitudinals continues adossades a discontinues

En el present Projecte, però, no trobem cap marca longitudinal donat que tots els carrers
afectats, tenen un màxim d’un carril de circulació, tal com s’ha esmentat anteriorment, i per
tant, és innecessari el pintat de marques longitudinals.
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3.2.2. Marques transversals

Poden ser continues o discontinues.
-

-

Una línia continua disposada en tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit de
circulació indica que cap vehicle, deu flanquejar-la, en compliment de la obligació
imposada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP una senyal
de prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas de nivell, etc.
Línia d’aturada. Línia blanca continua de 40 cm d’amplada (M-4.1).
Línia de CEDIU EL PAS. Línia blanca discontinua amb trams de 80 cm, amplada de 40
cm i separació entre trams de 40 cm. (M-4.2).
Marca de pas per a vianants (M-4.3). Sèrie de línies de gran amplada paral·leles a l’eix
de la calçada i formant un conjunt transversal a la mateixa. La seva amplada serà
superior a 40 cm i cadascuna de les bandes tindrà un gruix de 50 cm.

3.2.3. Altres marques
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a) Fletxes, signes i inscripcions
Fletxes de direcció o de selecció de carrils (M-5.1 i M-5.2). les fletxes pintades en la calçada
dividida per marques longitudinals signifiquen que tot conductor ha de seguir amb el seu
vehicle el sentit indicat en el carril en el qual es troba circulant.
Aquestes fletxes indiquen el moviments permesos o obligats als conductors que circulin que
aquest carril en el pròxim nus.
b) Inscripcions
La inscripció al paviment té per objectiu proporcionar al conductor una informació
complementària, recordant l’obligació de complir la senyalització vertical o en certs casos
imposen per si mateixes una determinada prescripció.
c-1) STOP (M-6.4)
indica l’obligació del conductor de detenir el seu vehicle d’una pròxima línia de detenció o, si
aquesta no existeix, immediatament abans de la calçada a la que s’aproxima, i de cedir el pas
als vehicles que circulin per aquesta calçada.
c-2) CEDIU EL PAS (M-6.5)
Aquesta marca indica al conductor l’obligació que té de cedir el pas als vehicles que circulin per
la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia.
Es situa, aquesta marca en forma de triangle, abans de la línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on
s’hagi de cedir el pas, a una distància de 2,5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10.

4.-SENYALITZACIÓ VERTICAL

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació situats tant al marge dels vials
com a sobre de la calçada.

4.1. Normativa d’obligat compliment

La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la “Instrucción 8.1.-I.C.
Senyalización vertical.
S’han adoptat les prescripcions contemplades en les tres publicacions oficials (“Dirección
General de Carreteras” del Ministeri de Foment) següents:
-

Catálogo de Señales de Circulación, publicat al novembre de 1986.
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-

Señales verticales de Circulación, Tomo I. Características de las señales. Publicat al
març de 1992.
Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales,
publicat al juny de 1992.

També s’ha seguit, un cop més les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de
Catalunya.
A més del Manual de Senyalització Exterior, també emès per la Generalitat de Catalunya, i
dividit en tres parts:
-

Imatge Gràfica de la Senyalització Exterior
Suports i Ancoratges per a la Senyalització Exterior.
Senyalització Insitu per als Exteriors.

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució de les obres de senyalització
vertical, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars del present Projecte.

4.2. Actuació

La situació dels senyals verticals, es troba indicada al Document nº 2. Plànols del present
Projecte. No obstant, la Direcció d’Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les
circumstàncies locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es
troben dibuixats cadascun dels senyals, així com la denominació corresponent al catàleg del
Ministerio de Fomento. Els cartells del Projecte, per ser específics s’han definit als plànols de
detalls.
En aquests plànols de detalls s’indiquen les inscripcions, dimensions, textos i restants
característiques dels senyals verticals. Donat que es tracta de la senyalització vertical
correspon a un via urbana en superfície, les dimensions, dels senyals seran les següents:
-

Senyal triangular 70 cm de costat.
Senyal circular 60 cm de diàmetre.
Senyal quadrat 40 o 60 cm de costat.
Senyal rectangular de 80 x 40 cm (base x alçada).

Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles del
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
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1.-INTRODUCCIÓ

Donat que els carrers afectats per al projecte, són d’amplada reduïda, els arbres i la vegetació
disposada seran de dimensions limitades. Tot i això, són ben valorats pels vianants, oferint una
millor “qualitat” al passeig, i donant espais d’ombra.
La situació de cadascun de cada arbre, serà detallada al Document nº 2. Plànols del projecte.

2.- CRITERIS D’ACTUACIÓ

A la zona d’afecció no es preveu cap zona verda, degut a l’espai tant limitat, únicament
l’actuació correspon a plantacions d’arbres.
Les plantacions o disposició dels arbres es realitzaran als carrers projectats com per a vianants,
tal com el Carrer Miquel Ricomà, en el seu tram entre el Carrer Isabel de Viena, i Carrer de
Príncep de Viana, o carrers on disposi de gran amplada com és el cas del Carrer Guayaquil a la
seva alçada amb el Carrer Castella.
La disposició serà lineals, amb una distància establerta entre centre d’escocells entre 7 i 9
metres, a fi d’obtenir una distribució homogènia i donant un ritme al carrer. Cal evitar instal·lar
un arbre directament davant un portal de vivendes.
Els escocells seran de secció quadrada de 1 x 1 metres.
Es preveu la col·locació d’una barrera vertical soterrada per prevenir el creixement superficial
de les arrels, tipus DeepRoot DR 60 de polipropilè, instal·lada de forma lineal o perimetral.

3.- SELECCIÓ D’ESPÈCIES

La selecció d’espècies, ha seguit criteris de màxima adaptació al medi, triant espècies
totalment adaptades al clima mediterrani que requereixin poc manteniment i de fàcil
assentament.
D’aquesta manera, evitem costos de manteniment i de reposicions. Es preveuen les següents
espècies:

3.1.- Prunera de fulla vermella (Prunus Cerasifera Ehrh)

Familia: Rosaceae
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Època de floració: març, abril i maig
Formes vitals: Macrofaneròfit
És un arbre caducifoli de fins a 7 metres d’alçada amb un fullatge obert i ascendent. Té
l’escorça llisa i obscura. Amb fulles alternes, simples, ovades o
el·líptiques, de entre 2 i 7 cm de longitud. Té coloració verda,
que es torna color vi a la tardor. Flors generalment solitàries
de entre 2 i 2,25 cams de color blanc a rosat, que apareixen
abans que les fulles. El fruit, és una drupa vermellosagroguenca que mesura uns 2,5 cms de diàmetre i madura a
l’estiu.

3.2.- Tecoma o “Roble amarillo” (Tecoma stans Bignoniaceae)

Origen: Texas-Arizona
Època de floració: Juny-Octubre
Habitat comú: parcs i carrers
Sol tenir una alçada entre 4 i 5 metres. Té l’escorça
rugosa. De fulles pinnades, d’entre 4 i 10 cm de
longitud, amb 3-9 folíols lanceolats o asserats.
Inflorescències en raïms terminals. Corol·la de color
groc tubular-acampanada de 3,5-7 cm de longitud.
Fruit en càpsula linear de entre 7 i 21 cms de longitud.

4.-CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE REG D’ARBRAT

El reg d’arbrat consisteix en anelles de 2 metres de perímetre de tubería amb degoters
integrats Unitechline®.
La tuberia, té un diàmetre de 17 mm. i espessor de paret de 1,2 mm. és de color marró i
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resistent a les radiacions UV. Amb mecanisme anti-succió i barrera física contra l’entrada
d’arrels per les instal·lacions subterrànies. Amb degoter pla termosoldat a l’interior cada 30
cm. Degoter auto compensat de 2,3 l/h entre 0,5 i 4 bar. Entrada d’aigua a través d’una gran
àrea de filtrat de 130 mm2 situada a 6,4 mm de la paret de la tuberia. Sistema d’auto neteja
mitjançant Turbonet®amb pes d’aigua per laberint de 1 mm de profunditat, 1,26 mm de
d’ample i 40 mm de llarg. Membrana de regulació en silicona. Fabricat amb control de qualitat
ISO 9260 i ISO 9261, categoria classe A.
Els anells es trobaran connectats mitjançant una tuberia de distribució de PE PN10 de 40mm
de diàmetre.
Els anells es connectaran a una conducció de distribució d’aigua.

Línia de reg
C/Miquel Ricomà
C/ Guayaquil

Nº arbres
18
2

Long
Techline
(m)
150
9

Q total
(l/h)
1.044
62,64

Al final de la tuberia de distribució, s’instal·larà una ventosa tri funcional,
Microbarack de 1”dins d’una arqueta amb drenatge, per tal d’afavorir
l’evacuació d’aire de la tuberia. Al final de la conducció també s’instal·larà
una vàlvula plàstica de bola per possibilitar els rentats puntuals.

5.-CENTRE DE CONTROL

Hi haurà en tota la zona d’afecció del projecte, dos sectors de reg, que es controlaran
mitjançant el programadors Mart Wire SL 1600 de Weathermatic. És un programa de reg
modula, que permet controlar mitjançant el mòdul de descodificadors, fins a 48 sectors amb
un sol cable bus de dos fils.
Ha de ser connectat a la xarxa elèctrica, i la seva posició i punt de
connexió poden ser consultats al Document nº2. Plànols del projecte.
Té la possibilitat de regar amb programació per temps, segons dades
d’estació meteorològica (opcional) o de forma manual. Pot ser controlat
des de un ordinador connectat a la xarxa telefònica.
Té quatre programes, de fins a 8 regs diaris per estació amb programació des de 1 minut fins
a 9 hores i 55 minuts per sector.
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1.-MEMÒRIA

1.1.-Objecte de l’estudi

L’estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les obres, les previsions quant a
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de
reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. Servirà
per a donar unes directrius a l’empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en
el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d’acord
amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.

1.2.-Situació de les obres

El present Estudi de Seguretat i Salut està redactat per a les obres que descriu i situa el
projecte del que en forma part com Annexa.

1.3.-Descripció de les obres

Les obres queden descrites en la memòria i els plànols del present projecte.

1.3.1.- Unitats constructives que composen l’obra

- Enderrocs i Moviments de terres
- Pavimentació
- Clavegueram
- Enllumenat Públic
- Xarxa elèctrica
- Xarxa de reg
- Xarxa d’aigua
- Telefonia
- Estructures
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- Senyalització
- Jardineria
- Mobiliari urbà

1.4.-Vehicles, màquines i mitjans auxiliars



En excavacions, rases i canalitzacions
VEHICLES I MÀQUINES
- Retroexcavadora
- Pala carregadora
- Camió grua
MITJANS AUXILIARS
- Elements i sistemes d’estintolament i intubació de terrenys
- Sistema de subjecció de tubs i càrregues



En excavacions i acabats generals
VEHICLES I MÀQUINES
- Grup de soldadura
- Equip per a soldadura elèctrica
- Equip per a tall oxiacetilènic
MITJANS AUXILIARS
- Bastides i plataformes de treball
- Escales manuals

Per a l’ús i utilització de tots els vehicles, màquines i mitjans auxiliars es seguiran les
instruccions que es determinin.

1.5.-Pressupost

Els amidaments i pressupost detallat queda especificat en el pressupost del projecte del que
aquest estudi n’és annexa.

1.6.-Termini d’execució i mà d’obra

La durada de l’execució dels treballs queda especificada en la memòria d’aquest projecte de la
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que aquest Estudi de seguretat i salut n’és un annexa.
Es preveu una màxima de 15 treballadors.

1.7.-Identificació de riscos

S’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant
que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a
d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pels
treballs que es realitzin.


Demolicions, aixecaments i moviments de terres

- Atropellaments
- Atrapaments
- Col·lisions i bolcades
- Esllavissades
- Interferències amb línies elèctriques
- Pols
- Soroll


Execució d’obres de fàbrica

- Cops contra objectes
- Caigudes a diferents nivells
- Caigudes d’objectes
- Ferides punxants a peus i mans
- Interferències amb les esteses elèctriques
- Esquitxades de formigó als ulls
- Erosions i contusions per manipulació
- Atropellaments per maquinària
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- Atrapaments per maquinària
- Ferides per màquines talladores


Pavimentacions

- Atropellaments per maquinària i vehicles
- Atrapaments per maquinària i vehicles
- Col·lisions i bolcades
- Interferències amb línies elèctriques
- Esquitxades
- Pols
- Sorolls


Altres

- Riscos produïts per agents atmosfèrics
- Riscos elèctrics
- Riscos d'incendi


Riscos de danys a tercers

- Produïts per tractar-se d'una obra al costat d'edificacions i instal·lacions en servei, existeix el
risc de deteriorament o ruptura d'aquestes.

1.8.-Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives front a les individuals. A més
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball.
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons normativa vigent.

1.8.1.- Mesures de protecció individual

− Utilització de casc homologat (per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos
visitants).
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− Utilització de guants d'ús general.
− Utilització de guants de goma.
− Utilització de guants de soldador.
− Utilització de guants dielèctrics.
− Utilització de botes d'aigua.
− Utilització de botes de seguretat de lona.
− Utilització de botes de seguretat de cuir.
− Utilització de botes dielèctrics.
− Utilització de granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons
conveni col·lectiu principal.
− Utilització de vestits d'aigua.
− Utilització d'ulleres contra impactes i antipols.
− Utilització d'ulles per a oxitallada.
− Utilització de pantalla de soldador.
− Utilització de mascaretes antipols.
− Utilització de protectors auditius.
− Utilització de polaines de soldador.
− Utilització de maneguins de soldador.
− Utilització de davantals de soldador.
− Utilització de cinturó de seguretat de subjecció.
− Utilització de cinturó antivibratori.
− Utilització d'armilles reflectants.
− A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del
qual serà obligatòria.

1.8.2.- Mesures de protecció col·lectives
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− Tanques de limitació i protecció.
− Bastides de seguretat.
− Senyals de trànsit.
− Senyals de seguretat.
− Cinta d'abalisament
− Topalls de desplaçament de vehicles.
− Banderoles de senyalització. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 5
− Xarxes horitzontals i verticals.
− Suports i ancoratges de xarxes.
− Baranes de protecció.
− Ancoratges per a tub.
− Abalisament lluminós.
− Extintors.
− Interruptors diferencials.
− Preses de terra.
− Vàlvules antiretrocés.
− Senyals de stop en sortides de vehicles.
− Senyals d'us de casc.

1.8.3.- Mesures de protecció a tercers

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar, i que qualsevol operació efectuada en el recinte d’obra
representi un perill pel vianants o vehicles de l’entorn immediat de l’obra.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibirà el pas a tota persona que en sigui
aliena.
1.8.4.- Informació

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació
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dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

1.8.5.- Formació

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els
riscos que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer
servir.
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut la formació en matèria de
seguretat i salut.

1.8.6.- Medicina preventiva i primers auxilis



Farmacioles

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent.


Assistència a accidentats.

S'haurà d'informar a l'obra abans del seu inici de l'emplaçament dels diferents centres mèdics
(Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s'han de
traslladar els accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu.
Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per tal de garantir un
transport ràpid dels possibles accidentats als Centres d’assistència.


Reconeixement Mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ
a la feina, i que es repetirà en el període d'un any.
S'analitzarà l'aigua destinada a consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no
prové de la xarxa d'abastament de la població.

1.9.-Pla de seguretat i incendis

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus
mitjans i mètodes d'execució.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en
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matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel patronat o per la Direcció Facultativa de l’obra.
Es durà a terme un registre d’incidències en el Llibre d’Incidències de l’obra. Qualsevol
anotació es posarà en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini
de 24 hores.
Es donarà als treballadors tota la informació sobre l’obra i sobre el Pla de Seguretat i Salut, del
qual se’n lliurarà un còpia a cadascun d’ells.
Abans del començament dels treballs, s’efectuarà un avís a l’autoritat laboral competent
incloent una còpia del Pla de Seguretat i Salut.
El pla estarà sotmès a la incorporació dels annexes que el coordinador de seguretat i salut
consideri oportuns per tal de adequar-lo als requeriments del propi procés constructiu i la seva
adaptació en el temps, lloc i condicionants.
En cas d’apreciar un risc imminent, el Coordinador de Seguretat i Salut o la Direcció Facultativa
podrà aturar parcialment o totalment l’obra, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, al contractista i als treballadors.

2.-PLEC DE CONDICIONS

2.1.- Disposicions legals d’aplicació

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a :
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
• Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposicions mínimes de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
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 excloeix 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.
• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo
• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo


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
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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 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d’errades: BOE: 17/10/70
• O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86
• 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
• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:
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• 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)


O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
• O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto
• 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
• 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
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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
 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


R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificació: BOE: 31/10/75


R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco

Modificació: BOE: 01/11/75
I qualsevol llei o norma vigent, que derogui, modifiqui o amplii el llistat anterior, i suigui
d’aplicació en el moment d’iniciar les obres.

2.2.- Prescripició general

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin
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i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de lobra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2.3.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva
recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Installacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
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e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a l’obra o prop de l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l’origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
enmatèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic
4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
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imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

2.4.- Prescripcions generals de seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui
lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que
han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa
de l'obra on s'especificarà:
− Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa.
− Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal.
− Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi.
− Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d'execució el dia següent al de l'accident, com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció
de mesures complementàries no indicades a l'informe.
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar,
caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció
facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés
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estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista
serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de
les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les
màquines i vehicles de treball.
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les
prestacions respectives.
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal,
incloent-hi les visites, la direcció facultativa etc..., usarà per circular per l'obra el casc de
seguretat.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat
funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en
funcionament.

2.5.- Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
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posteriors (reparació, manteniment...).

2.5.1.- Mitjans i maquinària

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
• Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
• Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...)
• Riscos derivats del funcionament de grues
• Caiguda de la càrrega transportada
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Contactes elèctrics directes o indirectes
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques

2.5.2.- Treballs previs

• Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Bolcada de piles de materials
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
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2.5.3.- Enderrocs

• Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Projecció de partícules durant els treballs
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Contactes amb materials agressius
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Fallida de l’estructura
• Sobre esforços per postures incorrectes ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 14
• Acumulació i baixada de runes

2.5.4.- Moviments de terres i excavacions

• Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques
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• Sobre esforços per postures incorrectes
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

2.5.5.- Fonaments

• Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
• Projecció de partícules durant els treballs
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Contactes amb materials agressius
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
• Contactes elèctrics directes o indirectes
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Fallides d’encofrats
• Fallides de recalçaments
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Bolcada de piles de material
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.5.6.- Estructures

• Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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• Projecció de partícules durant els treballs
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Contactes amb materials agressius
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Contactes elèctrics directes o indirectes
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Fallides d’encofrats
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Bolcada de piles de material ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 15
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
• Riscos derivats de l’accés a les plantes
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

2.5.7.- Ram de paleta

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Projecció de partícules durant els treballs
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Contactes amb materials agressius
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
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• Sobre esforços per postures incorrectes
• Bolcada de piles de material
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.5.8.- Pavimentacions

• Atropellaments per màquinaria i vehicles
• Atrapaments per màquinaria i vehicles
• Col.lisions i bolcades
• Interferències amb línies elèctriques
• Esquitxades
• Pols
• Sorolls

2.5.9.- Revestiments i acabats

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Projecció de partícules durant els treballs
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Contactes amb materials agressius
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Bolcada de piles de material
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
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2.5.10.- instal·lacions

• Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts
• Contactes elèctrics directes o indirectes ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 16
• Sobresforços per postures incorrectes
• Caigudes de pals i antenes
2.5.11.- Relació no exhaustiva dels trebal que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)

• Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l’entorn del lloc de treball
• Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible
• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió
• Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió
• Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
• Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit
• Treballs que impliquin l’ús d’explosius
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• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.6.- Mesures de prevenció i de protecció

Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un
període de vida útil.
Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de
la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix.

2.6.1.- Mesures i Sistemes de Proteccions col·lectives (SCP)

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l’obra
• Senyalització de les zones de perill
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra
com en relació amb els vials exteriors
• Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
• Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT 17
• Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants
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• Fonamentació correcta de la maquinària d’obra
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra
• Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat
• Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
• Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases
• Utilització de paviments antilliscants.
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
• Col·locació de xarxat en forats horitzontals
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
• Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament installades
• Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i
seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder
moure ni tombar.
BARANES: Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): Tindran la resistència
suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d'acord amb la seva funció
protectora.
ESCALES DE MÀ.: Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de
desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar

Document 1. Memòria. Annex 14.- Estudi Seguretat i Salut

29

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

moviments.
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

2.6.2.- Mesures i Equips de Proteccions individuals (EPI)

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
• Utilització de calçat de seguretat
• Utilització de casc homologat
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del
qual serà obligatòria
• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
• Utilització de mandils
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb
perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos
més corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector.
CASC: El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat
d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74,
BOE núm. 312 de 30/12/74.
Les característiques principals són:
− Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals
a 1.000 V.
− Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces
interiors en contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT: Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al
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risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es
obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-5,
Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80.
Les característiques principals són.
− Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de
planta).
− Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
bores han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball
de 03/12/81, BOE núm. 305 de 22/12/81 classe E.
GUANTS: Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls,
esgarrapades, picadures, etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
− Cotó o punt: feines lleugeres
− Cuir: manipulació en general.
− Làtex rugós : manipulació de peces que tallin
− lona: manipulació de fustes.
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de
04/07/77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE
núm. 211 de 02/11/75.
CINTURONS DE SEGURETAT: Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes
eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77.
Les característiques principals són:
− Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.
PROTECTORS AUDITIUS: Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un
nivell de soroll superior als 80 db (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre
seran d'ús individual.
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Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2.
Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75
PROTECTORS DE LA VISTA: Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules,
pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se
la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 de
17/08/78 i MT-17, Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78.
ROBA DE TREBALL : Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball,
preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el
conveni provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà
roba impermeable.

2.6.3.- Mesures de protecció a tercers

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones
alienes a l’obra puguin entrar.
• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació
amb els vials exteriors
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
• Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

2.7.- Serveis de protecció

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb
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els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: El contractista principal disposarà d'assessorament
tècnic en seguretat i salut, propi o extern.
SERVEI MÈDIC: Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi
o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques
anuals dels treballadors ja contractats.

2.8.- Comité de seguretat i salut

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en
el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.

2.9.- Instal·lacions de salubritat i confort

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de
seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

2.10.- Condicions ecinòmiques

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi de seguretat i salut
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execució.
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2.11.- Coordinador de seguretat

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per
a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineix.

2.12.- Avís previs

El promotor de les obres ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la
Generalitat, abans de l'inici de les obres.
L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data
24/10/97.

2.13.- Pla de seguretat i salud

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de
l'obra, en que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de
Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret
1627/97 amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col.legialment pel
col·legi professional corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de les obra o
bé per variacions en el projecte d'execució que ha de servir de base per elaborar aquest estudi
de seguretat i salut requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així
com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució de les obres.

2.14.- Llibre d’incidències

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en
poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i
a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els
quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perque el coordinador o, si no cal
coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el
termini de 24 hores.
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3.-PRESSUPOST

El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut és inclòs al Document nº 4. Pressupost del present
projecte de millora del centre urbà del municipi de Granollers.

4.-INDICACIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT
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Granollers, juny 2015
El tècnic redacto redactor,

J. Carlos Pardo Merino
Enginyer d’Obres Públiques
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1.-INTRODUCCIÓ

S’entén com a estudi d’impacte ambiental a l’anàlisi previ a l’execució d’un projecte de les
possibles conseqüències d’aquest sobre la salut ambiental, la integritat dels ecosistemes i la
qualitat dels serveis ambientals.
Qualsevol estudi d'impacte ambiental passa per una rigorosa identificació dels efectes que pot
produir l'activitat sotmesa a estudi, i analitza la seva relació respecte al medi natural en el que
es pretén establir, considerant com a medi el conjunt d’elements i característiques originals de
la zona sotmesa a estudi, no només de les seves característiques físiques o geogràfiques, sinó
també dels seus valors naturals, paisatgístics, històrics, de convivència, etc.
En el cas del present projecte, a l’estudi té principal rellevància el valor de convivència, tenint
com a principal impacte, el soroll i la pols, producte de les obres. Això és degut, que a la zona
d’afecció del projecte, no trobem cap zona verda, per tant no es pot repercutir directament
sobre la fauna o flora.

2.-DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’AFECCIÓ

Conèixer la situació actual del medi serveix de referència per valorar de quina manera serà
alterat l’entorn amb el desenvolupament de l’activitat, i així poder adoptar les mesures
preventives i correctores que siguin necessàries. Una descripció exhaustiva del territori inclou
àmbits com la geografia, hidrologia, climatologia, flora, fauna, socioeconòmica, etc.
Degut a que l’activitat està ubicada en un entorn urbà totalment consolidat, només s’analitzarà
la situació geogràfica, la flora i la fauna, i el medi socioeconòmic de la zona.

2.1.-Situació geogràfica

La situació del present projecte, s’especifica a la Memòria Descriptiva, i al Document nº.
Plànols, concretament al Plànol 1. Situació i Emplaçament.
LA intervenció afecta al Carrer Miquel Ricomà, Carrer Barcelona, Carrer Guayaquil, Carrer
Anníbal, Carrer Castella, Carrer del Llorer, i Carrer Príncep de Viana, del municipi de Granollers,
capital del Vallès Oriental.

2.2.-Flora i fauna

No existeix flora i fauna significativa en aquesta zona, i la flora i fauna existents són les típiques
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de les zones urbanes i industrials, formada per aus comuns i arbrat urbà.

2.3.-Medi socioeconòmic

El municipi de Granollers, té una població al voltant dels 59.000 habitants, mentre que la zona
d’afecció del projecte, al casc antic en gran part, es calcula que afecta a uns 3.200 habitants. En
gran part, als carrers afectats, trobem habitatges unifamiliars.
Pel que fa a l’activitat econòmica, predomina el petit comerç.

3.-ACTUACIÓ: MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES

S’han considerat les següents actuacions preventives i correctores, per tal de reduir al màxim
l’impacte ambiental degut a la intervenció.

3.1.-Qualitat de l’aire i medi atmosfèric

Producte de les obres, l’augment de partícules de pols en l’aire, és una de les afeccions més
important a tenir en compte durant la fase de construcció. En canvi, durant la fase
d’explotació, es preveu una disminució en l’emissió de gasos de combustió, degut a la
disminució de vehicles a motor.
S’han destacat les següents mesures per tal de prevenir i minimitzar els impactes durant la
fase de construcció :
 Control visual de la quantitat de pols, adoptant mesures oportunes com ara l’aturada
d’activitats generadores de pols, reg dels camins, etc. en el cas que es detecti una
elevada concentració de partícules en suspensió.
 Reg periòdic dels camins de rodadura no asfaltats i de les zones de major emissió de
pols, com ara aquelles on s’efectuïn moviments de terres, etc. La freqüència de reg
dependrà de les condicions climàtiques i de la fase d’obra en que es trobem, havent-se
d’incrementar previsiblement durant l’estiu.
 Dur a terme aquelles accions d’obra que siguin més problemàtiques durant horaris de
menor incidència als veïns o comerços de la zona.
 Fer servir les veles de protecció als vehicles de transport de material polsós, i/o
humificar el material.
 Minimització de les emissions de pols de les zones t’acopis.
 Senyalar adequadament els límits de l’obra i vials interns.
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 Neteja de calçades de l’entorn d’actuació, emprades pels vehicles d’obra. Neteja dels
pneumàtics dels mateixos vehicles per evitar roderes, si fos necessari.
 Compliment de Directiva 97/68/CE del Parlament Europeu i del Consell (16 de
desembre de 1997), pel que s’haurà de controla les emissions de gasos i partícules
contaminants procedents de motors de combustió interna de les màquines mòbils. Les
mesures, comporten un control de les emissions de NO2 i hidrocarburs HC1, per evitar
la formació d’ozó troposfèric, O3, comportant repercussions sobre la salut i sobre el
medi ambient.
 Revisar que la maquinària en obra i vehicles usats, hagin superat les inspeccions
tècniques (ITV) i es trobin en vigència.

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, s’espera una reducció del volum de trànsit i una
conseqüent disminució del nivell d’emissions de gasos a l’atmosfera.

3.2.-Qualitat acústica

S’han proposat les següents actuacions per tal de millora la qualitat acústica de la zona
d’afecció del projecte:
 Delimitar les activitats productives de soroll a les hores de major activitat humana,
sempre en horari diürn, i essent possible laboral.
 Tal com s’ha comentat per al nivell de pols, per garantir una qualitat acústica mínima
s’ha d’assegurar igualment que la maquinària ha superat les inspeccions tècniques. A
més s’ha de dur a terme un control inicial del nivell acústic originat en condicions
normals de treball. Si es sobrepassa el nivell acústic admissible, es proposarà la seva
substitució per un equip de treball equivalent.
 Delimitació de la velocitat a 20 KM/h.

D’igual manera, com succeeix amb la pols, es preveu que amb l’actuació de millora, es redueixi
també el nivell de soroll, degut a la reducció de trànsit rodat.

3.3.-Hidrologia superficial i subterrània

3.3.1. Fase de construcció

 Evitar la compactació de terrenys permeables pel pas de maquinària pesada i el
rebliment amb el material inadequat de les zones excavades. Només s’utilitzaran les
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vies d’accés i rutes internes definides. Evitar el trànsit per les lleres dels cursos.
Prohibir l’obstrucció de pous i l’extracció d’aigua dels mateixos.
Correcta senyalització de l’obra i dels vials.
Realitzar els treballs de manera ordenada, continua i progressiva sense danyar.
Les operacions de desmantellament i de moviment de maquinària es suspendran en
dies de pluja intensa, per evitar l’aportació de sòlids a l’escolament superficial.
Correcta impermeabilització de les instal·lacions auxiliars d’obra.
Efectuar neteja i manteniment de la maquinària només a les zones habilitades.
Disposar d’una zona perfectament senyalitzada, ubicada i impermeabilitzada per
efectuar el rentat de les canaletes de formigó de la pròpia obra.
Disposar de suficient material absorbent a les zones de maquinària per una actuació
immediata en cas de produir-se vessaments accidentals.
Comprovar la correcta execució de les obres de fàbrica i obres de drenatge en el
creuament del curs hídric interceptat per garantir un correcte drenatge.
Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats. Buscar una ubicació
adequada pels evocadors i zones de préstec suficientment allunyada dels cursos
hídrics.
Recuperar les condicions inicials del medi hídric en els cursos on s’ha actuat o en les
zones afectades pels treballs.

3.3.2. Fase d’explotació

 Atendre la normativa vigent pel que fa als tractaments amb herbicides, adobs o altres
productes químics.

3.4.-Geología i geomorfologia

A efectes d’inestabilitat de talussos i fenòmens d’erosionabilitat del sòl tant per factors
hídrics com climàtics, els talussos que s’executin no hauran de sobrepassar les
inclinacions 3H:2V per a terraplens i desmunts, en el cas de terres. Tanmateix, i per tal
d’evitar l’erosió en superfície dels talussos executats, serà necessari la realització d’un bon
drenatge superficial alhora que s’estableixi la ràpida implantació d’una coberta vegetal adient
(veure apartat referent al paisatge). En cas necessari es prendran mesures addicionals
com són l’execució de bermes per al control de l’erosió.

També s’haurà de tenir en compte que la realització de desmunts en zones de pendent
inestable i protegit únicament amb vegetació de tipus herbaci, pot ser un factor que
incrementi l’erosió i per tant s’haurà de minimitzar el seu efecte mitjançant l’aplicació
d’hidrosembres i la implantació vegetació arbustiva i arbòria.
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Com a conseqüència de l’explanació de l’obra, es produirà el següent moviment de terres:

 Per a la deposició dels excedents de terres, caldrà escollir abocadors prèviament
reglamentats i controlats. Així, es proposa la utilització d’activitats extractives
abandonades properes a la zona de projecte com a zones d’abocadors de les terres
sobrants. Les dades seran facilitades per la Secció de Restauració d’Activitats
Extractives del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
 El material de préstec necessari caldrà que provingui d’activitats extractives
legalitzades que compleixin la Llei 12/81 del Parlament de Catalunya, de 24 de
desembre, la qual inclou, a més de la pròpia normativa de desenvolupament, un
Programa de Restauració com a document tècnic clau on s’estudien les situacions
preexistents, els efectes de l’activitat pretesa i les actuacions de protecció i restauració
necessàries, sota la forma d’un projecte amb els seus documents integradors.

3.5.-Contaminació de sòls

La principal mesura correctora a aplicar és la retirada de la capa fèrtil i el seu convenient acopi,
per a la posterior reutilització de la terra vegetal. Aquesta tasca de recuperació de terres
s’efectuarà en qualsevol superfície afectada per les obres, ja siguin terrenys a ocupar
per la pròpia traça com altres superfícies afectades (zona d’instal·lacions auxiliars, zones de
acopi de materials,...). El decapatge es realitzarà a una fondària mitjana de 30 cm, amb el
posterior acopi de la terra vegetal en piles d’alçada inferior a 2 m, realitzant totes les
operacions necessàries per a la conservació i millora de les seves característiques: oxigenació,
adobament, sembra, incorporació de matèria orgànica,..., fins a la seva posterior utilització
en l’estesa de talussos. La ubicació d’aquestes piles haurà de ser l’adequada per tal d’evitar el
trepig pel pas de vehicles o maquinària procedent de l’obra, que podrien comportar l’asfíxia
dels microorganismes que conté, empobrint el seu contingut en matèria orgànica.
Els terrenys d’ocupació per a la seva utilització com a zones de acopi del material edàfic
seran prèviament definits, escollint, preferentment, aquelles àrees degradades o de menor
incidència sobre el medi. En tot cas, s’evitarà qualsevol tipus de acopi proper als cursos
d’aigua superficial. Com a zones de acopi de les terres vegetals decapades, es proposa la
utilització dels terrenys situats a banda i banda del traçat definitiu de la nova via, sempre dins
de la franja d’expropiació. En el cas de ser necessària una major superfície de acopi de terres
vegetals, es podran utilitzar les superfícies proposades per a la ubicació de les
instal·lacions auxiliars d’obra.
Una altra mesura a tenir en compte és la minimització del trànsit de maquinària pesant per
evitar al màxim la compactació del sòl. Cal tenir en compte l’efecte indirecte que produirà la
fase de moviment de terres com a conseqüència de l’increment del nombre de camions que
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genera. Per aquest motiu serà necessari fer ús dels camins existents en l’actualitat com a
accessos a l’obra; es considera que l’actual xarxa de camins és suficient, i que no caldrà obrirne de nous.
Bona senyalització dels límits de l’obra i vials interns, per tal d’evitar que no es produeixi
trànsit de vehicles fora de les àrees estrictament necessàries.
Mesures preventives a les zones auxiliars d’obra:

 Per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars d’obra (casetes d’obra, oficines, zona
de acopi de materials,...) s’escollirà una superfície actualment en desús que no afecti
cap zona d’interès: cursos hídrics, vegetació ben conservada, nuclis urbans, elements
del patrimoni cultural,...
 Impermeabilització del terreny mitjançant l’aportació de material amb contingut
argilós fins a formar un assentament d’1 m de gruix (prèviament s’haurà excavat i
acopiat adequadament la terra vegetal per a la seva estesa un cop finalitzades les
obres).
 Efectuar la neteja i manteniment de la maquinària només en les zones habilitades
per aquest ús.
 Disposar de suficient material absorbent a les zones de maquinària per en cas de
produir-se vessaments accidentals.
Establir una zona de neteja de les canaletes de formigó dins de l’obra degudament
condicionada, identificada i senyalitzada. Aquesta zona s’excavarà i impermeabilitzarà a una
profunditat suficient que asseguri que les aigües de rentat no sobreïxin i s’estenguin per la
zona d’obres, i tampoc puguin filtrar-se a través del sòl. Caldrà escollir una zona allunyada
de cursos hídrics, fora de zones de policia en les proximitats a lleres públiques, fora de zones
amb servituds de protecció,... Aquest espai es senyalitzarà de forma clara per tal que sigui
fàcilment identificable. El camions estaran obligats a dipositar el formigó sobrant i a rentar la
canaleta assegurant que l’aigua de rentat s’aboca dins la zona delimitada. En cap cas es
permetran rentats fora de les zones especificades. La neteja de les cubes de formigó es
realitzarà a la pròpia planta de formigonat.
Posteriorment es deixarà evaporar la fase líquida present a la zona d’abocament i es procedirà
a la trituració i retirada a abocador autoritzar de la crosta sobrant. El contractista haurà de
garantir la neteja final d’aquest/s espai/s un cop finalitzades les obres projectades, i la
restitució de les condiciona inicials.

3.6.-Flora i fauna

No es durà a terme cap actuació especifica, donada la situació d’actuació del projecte. No
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s’incideix directament a la flora ni a la fauna.

3.7.-Paisatge

Igual que en l’apartat anterior, l’actuació no comporta una afecció sobre cap paisatge natural,
donada la situació.

3.8.-Veïns i usuaris de les vies pròximes

Cal donar continuïtat a la xarxa viària i a la xarxa per a trànsit rodat a la zona d’afecció, per
afectar el mínim possible als usuaris.
L’actuació inclou, una reposició de les línies de serveis afectats.
Evitar que la maquinària embruti els carrers dels voltants, es per això, que tal com s’ha
comentat anteriorment, és durà a terme un rentat en cas que fos necessari dels pneumàtics
per evitar roderes.
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1.-INTRODUCCIÓ

El Decret 375/1988 d’1 de desembre (D.O.G. 28/12/88)sobre el Control de Qualitat a
l’Edificació, obliga en el seu article 1r. a que als projectes d’execució d’obra d’edificació, s’hi
enumerin i defineixin els controls que s’han de fer segons les normes de compliment obligat i
que siguin necessaris per a una correcta execució de l’obra.
Els controls als que fa referència l’article anterior, justifiquen l’acceptació o rebuig del material
emprat a les obres i suposen una millor garantia en el seu ús.
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s’hagin de realitzar, seran fet en laboratoris acreditats
pel Departament de Política Territorial, Obres Públiques, o en tot cas per un que compti amb el
crèdit reconegut per aquest organisme.
Els tècnics que intervinguin en la direcció de les obres hauran d’elaborar, d’acord amb
l’enumeració i definició previstes al projecte d’execució, el corresponent Programa de Control
de Qualitat.
Els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que intervinguin en l’execució de
l’obra hauran de facilitar la documentació requerida per la DF, i l’execució de les proves i
assaigs pertinents.
Per altre banda, el contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.-Prescripcions en quant a l’execució per unitat d’obra (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que utilitzin en
les obres, així com els condicionants dels seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig, les accions a adoptar, i els criteris d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra (CONTROL D’EXECUCIÓ)
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.-Prescripcions sobre verificacions en l’obra acabada (CONTROL D’OBRA ACABADA)
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de l’obra.
Per tant, el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar els següents tipus de
controls:
A. Pels materials
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A.1. INSPECCIONS. Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes,
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix al projecte.
Es faran a partir de:
- El control de documentació del subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
o Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
o Certificat de garantia del fabricant.
o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el
marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A.2. ASSAIGS. Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la DF.
B. Unitats d’obra
B.1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es
comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte.
B.2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides
per la legislació aplicable.
Les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya, són els següents:

2.-ENDERROC I MOVIMENTS DE TERRES

ENDERROC:
-

Control de presència de materials perillosos.

EXCAVACIÓ:
-

Control de moviments de l’excavació.
Control de material de replè i del grau de compacitat.
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GESTIÓ DE L’AIGUA
-

Control del NF
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments
hidràulics.

MILLORA O REFORÇ DEL TERRENY
-

Control de les propietats del terreny posteriorment a la millora.

ANCORATGES AL TERRENY
-

Segons norma UNE EN 1537:2001

3.-FONAMENTS

DADES PRÈVIES I DE MATERIALS
-

Estudi geotècnic.
Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides,
salines o d’agressivitat potencial.
Control geomètric de replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les
toleràncies segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
Control de fabricació i transport del formigó.

4.-INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES
-

Es comprovarà l’existència de marcat CE.

CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Instal·lació característiques de canonades i de vàlvules.
Proves de les instal·lacions:
o Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova
no ha de variar en almenys, 4 hores.
o Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova
no ha de variar en, almenys, 4 hores.
o Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
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5.-INSTAL·LACIÓ DE GAS

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES
-

Es comprovarà la existència de marcat de CE.

CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació distribució canonada.
Vàlvules i característiques de muntatge.
Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.

6.-INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES
-

Es comprovarà la existència de marcat de CE.

CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge de tubs.
Comprovació de pendent.
Verificació d’arquetes i pous.
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova estanqueïtat total.
Prova amb aigua, aire o fum.

7.-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES
-

Es comprovarà la existència de marcat de CE.

CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
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-

Verificar característiques de caixa de transformador: envans, fonamentaciórecolzaments, terres, etc.
Traçat i muntatges de línies: secció del cable i muntatge de suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases en la instal·lació soterrada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model, i
potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament).
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa d’enllumenat.
Control de troncals o de mecanismes de la xarxa d’enllumenat.
Quadres grals.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
o Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
o Comprovació d’automàtics.
o Encès d’enllumenat.
o Circuit de força.
o Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

8.-INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES
-

Es comprovarà la existència de marcat de CE.

CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Es compliran les especificacions de la companyia subministradora.

9.-PAVIMENTS I FERMS

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES
-

Es comprovarà la existència de marcat de CE.

CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
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1.-INTRODUCCIÓ

Per tal de complir allò que estableix l’article 4 del RD 105/2008, el qual regula
la producció i la gestió de residus de construcció i enderroc, i l’article 8.2 del Decret 201/94 de
Juny que modifica l’anterior, es redacta el present Annex d’Estudi de Residus d’Urbanització.
Es duran a terme les següents accions:
o
o
o
o
o
o

Identifiació dels residus a generar segons el Codi Europeu de Residus (CER)
Mesures de prevenció a tenir en compte d’aquests residus
Operacions dirigides a una possible reutilització i conseqüent separació d’aquests
residus
Tenir zones per a emmagatzematge, maneig, separació,etc.
Plec de condicions
Cost previst per a la correcta gestió de residus

2.-CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RESIDUS

La classificació i la descripció dels residus es durà a terme segons el CER. El posseïdor dels
residus serà qui haurà de concretar els residus generats a l’obra, en aquest cas l’Ajuntament de
Granollers creant un Pla de Gestió de Residus.
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RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Descripció
Formigó, maó, teules, i materials ceràmics
Formigó
Maons
Teules i materials ceràmics
Fusta, vidre i plàstic
Fusta
Vidre
Plàstic
Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes alquitranant
Mescles bituminoses que no contenen quitrà d'hulla
Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze i llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i hacer
Estany
Metalls mesclats
Cables diferents dels especificats al codi 170410
Terra, pedra i llots de drenatge
Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses
Materils d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d'aïllament que no contenen amiant ni substàncies perilloses
Altres residus de construcció i demolició
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats
en els codis 170901, 170902,170903.
200101 Paper i cartró

CODI CER
1701
170101
170102
170103
1702
170201
170202
170203
1703
170302
1704
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411
1705
170504
1706
170604
1709
170904

Classificació
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial
No especial

3.-ESTIMACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR I ESTIMACIÓ DEL COST DE GESTIÓ

La estimació es realitzarà en funció de les categoríes indicades a l’apartat anterior d’’aquest
amteix Annex, i expressades en tones o metre cúbic, tot seguint el RD 105/2008.
L’àmbit d’actuació implica treballs de moviment de terres, enderroc de paviments actuals,
substitució de xarxes de serveis, execució de la vialitat i les infraestructures necessàries.
D’acord amb les recomanacions d’aplicació del Decret 201/1994, es dur a terme una estimació
dels residus, amb l’ajuda de les següents taules Excel.
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previsió de residus d'enderroc de paviment actual
Codi CER
Descripció
Volum aparent
(m³)
170102
Maons
0
170101
formigó
256,92
170504
petris
33,8
170407
metalls
0
170201
fustes
0
170202
vidres
0
170203
plàstics
0
170302
betums
422,4
170904
altres
0
previsió de residus de xarxa de clavegueram
Codi CER
Descripció
Volum aparent
(m³)
170102
Maons
14
170101
formigó
89
170504
petris
14
170407
metalls
0
170201
fustes
0
170202
vidres
0
170203
plàstics
146,4
170302
betums
0
170904
altres
0
previsió de residus d'enllumenat públic
Codi CER
Descripció
Volum aparent
(m³)
170102
Maons
0
170101
formigó
0
170504
petris
0
170407
metalls
41
170201
fustes
0
170202
vidres
0
170203
plàstics
41
170302
betums
0
170904
altres
0
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previsió de residus de jardinería
Codi CER
Descripció
Volum aparent
(m³)
170102
Maons
0
170101
formigó
0
170504
petris
14
170407
metalls
8
170201
fustes
8
170202
vidres
0
170203
plàstics
0
170302
betums
0
170904
altres
16
previsió de residus de senyalització
Codi CER
Descripció
Volum aparent
(m³)
170102
Maons
0
170101
formigó
32,5
170504
petris
0
170407
metalls
75
170201
fustes
0
170202
vidres
0
170203
plàstics
35
170302
betums
0
170904
altres
0
previsió de residus d'equipament i mobiliari urbà
Codi CER
Descripció
Volum aparent
(m³)
170102
Maons
0
170101
formigó
0
170504
petris
0
170407
metalls
13,5
170201
fustes
0
170202
vidres
0
170203
plàstics
24
170302
betums
0
170904
altres
0
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Resum previsió residus per tipología
Codi CER
Descripció Volum aparent Classificació
(m³)
170504
terres
3872
reutilització
170102
maons
14
classificació a l'obra
170101
formigó
378,42
classificació a l'obra
170504
petris
61,8
classificació a l'obra
170407
metalls
137,5
gestor de residus
170201
fustes
8
classificació a l'obra
170202
vidres
0
gestor de residus
170203
plàstics
246,4
gestor de residus
170302
betums
422,4
classificació a l'obra
170904
altres
16
gestor de residus
total vol. residu d'urbanització
1284,52
m³

4.-MESURES A CONSIDERAR PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

A continuació, es presenten una sèrie de pautes i objectius a considerar:
o

o

o

o

o

o

Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s’empraran i dels residus
que es generaran. Es necessari preveure una zona d’acopi dels materials, de forma que
es mantinguin embalats i protegits, evitant la seva degradació o trencament, i
disminuint així els residus.
La gestió dels residus es durà a terme de forma eficient i eficaç per a la seva valoració.
Es necessari preveure de quina forma es durà a terme la gestió dels residus, si es
reutil·litzen, reciclaran per recuperar l’energia emmagatzemada en ells.
Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de forma que sigui més fácil la
seva valorització i gestió. La recollida selectiva dels residus és la base per millorar la
seva gestió i valoració, doncs un cop ja es troben classificats poden enviar-se a gestors
especialitzats, evitant transports innecessaris per que el residu és heterogeni o per que
contingui materials no admesos pel gestor.
Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. Abans de
començar els treballs, s’han de definir les pràctiques de bona gestió de l’obra i que el
personal haurà de complir en matèria de residus.
Planificar l’obra tenint en compte les previsions de generació de residus i la seva
posssible minimització i reutilització. S’han d’identificar, a cada fase de l’obra, les
quantitats i característiques dels residus, per tal de preveure els mètodes de
minimització, reutilització i deposició.
Disposar d’un directori de gestors de residus més pròxims a l’obra. La informació sobre
empreses de serveis e indústrials dedicats a la gestió de residus és la base per a una
planificació eficaç.
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o

o

o

o

El personal de la obra que participa en la gestió dels residus ha de tenir formació
suficient per a realitzar aquesta tasca. El personal de l’obra ha de rebre la formació
necessària per a emplenar la documentació de transferència de residus al transportista
(apreciar quantitats i característiques dels residus), verificar la qualificació dels
transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de forma que es mesclen
amb d’altres de diferent tipologia.
Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat on es
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de la obra es farà
càrrec dels embalatges en que es transporten. D’aquesta forma es fa reponsable de la
gestió a qui origina els residus.
Els contenidors, sacs, dispòsits i d’altres recipients d’emmagatzematge i transport dels
diversos residus s’etiquetaran degudament. Els residus han de ser fàcilment
identificables pel personal de l’obra per tal de que ralitzin una correcta gestió.
El personal de l’obra s’ha de fer càrrec de la gestió de residu que genera.

5.-OPERACIONS DE REUTIL·LITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS

Els materials d’excavació que es reutil·litzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no
tenen consideració de residu.
Per altre banda, s’han previst operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a
l’obra en contenidors o espais reservats pels següents residus:

6.-TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor de 9 m³, apte per formigó, ceràmics, petris i fusta
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Contenidor de 5 m³, apte per a plàstics, paper, cartró, metalls i fusta.

Contenidor de 1000 L., apte per a paper, cartró i plàstics

Bidó de 200 L., apte per residus especials
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1.-INTRODUCCIÓ

El principal objecte del present annex, es descriure amb certa aproximació els
diferents treballs previstos, seguint una secuència lògica segons ordre d’execució de les obres i
de manera coordinada.
Els objectius a seguir són els següents:
-

Assegurar la viabilitat de les obres desde el punt de vista de la seva execució.
Garantir un mínim impacte possible al funcionament de la zona afectada per les obres.
Garantir la seguretat dels usuaris tant vianants com trànsit rodat.
Fer una utilització òptima dels recursos de mà d’obra, maquinària i materials.

2.-FASES D’EXECUCIÓ

Es divideix l’àmbit del projecte en tres grans fases d’execució, segons la seva ubicació i
la optimització.
Fase 1: Carrer Guayaquil, Carrer Barcelona i Carrer Castella.
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Fase 2: Carrer Miquel Ricomà, Carrer Llorer, i Carrer Anníbal.

Exectuem en primer lloc els tres eixos longitudinal del centre urbà del municipi de Granollers,
el Carrer Guayaquil (Fase 1), el Carrer Barcelona (Fase1) i Carrer Miquel Ricomà (Fase 2), amb
el que aconseguim la substitució de les conduccions principals de sanejament, a més de
minimitzar l’afecció a l’ús, fent-se en dos fases de manera que es pugui accedir a la zona
afecció almenys per un dels carrers longitudinals de la ciutat i mantenint obert sempre el
Carrer Príncep de Viana fins al moment.
Fase 3: Carrer Príncep de Viana.
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La última fase del projecte és la més senzilla en quant a execució, donat que únicament caldrà
dur a terme la connexió de les xarxes de serveis a les conduccions principals, i a més, el Carrer
Príncep de Viana té un facil accés i té gran amplada.
Per altre banda, és una fase crítica en quant a l’ús, és el carrer de bastanta circulació i actua
com un dels eixos transversals de la ciutat. Cal cal començar les obres desde la Plaça de la
Corona, i mantenir obert al pas del trànsit rodat sempre que sigui possible a les cruïlles,
permetent així el trànsit als eixos longitudinals.

3.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I RENDIMENTS

Per tal de dur a terme l’execució del projecte, podem diferenciar els següents apartats, tenint
com a base l’esquema que es segueix al pressupost, mitjançant els capítols, i fent ús del mateix
programa (TCQ2000).
Considerem un día per a la signatura de l’acta de Replanteig.
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3.1.-Treballs previs

Abans de realitzar els treballs determinats per el projecte, es ncessari realitzar un replanteig
inicial, on s’inclou l’establiment de les instal·lacions d’obra, com poden ser les casetes, zones
d’apilament, parc de maquinàries, accessos, etc. A més es durà a terme la senyalització
provisional.
S’estima un rendiment aproximat de 300 m/día, per aquest tipus d’activitat.
o
o
o

Fase 1 > 657 metres > 3 díes
Fase 2 > 376 metres > 2 díes
Fase 3 > 146 metres > 1 día

3.2.-Enderrocs i moviment de terres

Consisteix dur a terme la demolició de les capes de mescla bituminosa, demolició dels
paviments de les voreres, i retirada de mobiliari urbà i elements de jardinería existents a l’estat
actual.
A més, cal excavar les caixes, repassar-les i dur a terme el seu piconatge i estabilització.
Es considera un rendiment mig d’ambdues operacions de 80 ml/dia, tenint en compte una
profunidtat mitja de la rasa de 0,5 metres i comptant amb excavadora hidràulica amb equip
frontal sobre rodes de 103 Kw, pala carregadora sobre erugues de 44 Kw de 1,2 m³, camions o
Dumper de 12 m³, motonivelladora de 154 Kw, i equip d’estabilització.
o
o
o

Fase 1 > 657 metres > 9 díes
Fase 2 > 376 metres > 5 díes
Fase 3 > 146 metres > 2 día

3.3.-Xarxes de serveis

Inclou la substitució tant de la xarxa de clavegueram antiga com de la xarxa d’enllumenat,
passant a ser aquesta última soterrada, i retirant la xarxa penjant en façana.
Nova incorporació de la xarxa de reg.
A més cal habilitar possibles noves rases per les diferents companyies de serveis, en cas que ho
hagin demanat, i si més no, respectar les existents que no hagin volgut ser modificades (gas,
electricitat, i telecomunicacions).
S’estima un rendiment per a la reposició de la xarxa de clavegueram de 4 m/eq.dia, i per a la
xarxa d’enllumenat públic de 40 m/eq.dia.
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Tenint en compte els mitjans del que es disposarà i el treball simultani o no de les diferents
operacions, s’estima un rendiment mig en quant a xarxa de serveis de 25 metres al dia, amb el
que obtenim els següents resultats.
o
o
o

Fase 1 > 27 dies
Fase 2 > 16 dies
Fase 3 > 6 dies

3.4.-Pavimentació

En primer lloc, cal dur a terme la extensió i compactació de tot-ú. Com a equip bàsic es
disposarà de 1 motonivelladora de 154 Kw, 1 compactadora de tambor llis tandem de 1º t i 80
Kw, vibratori, i 1 camió cisterna de 10.000 litres. Obtenint així un rendiment de 1.151
m³/eq.dia.
Per executar les partides d’obra de mescles bituminoses es comptarà amb un camió de 12 m³
per al seu transport, obtenint un rendiment de 96 m³/camió.dia.
Per dur a terme l’extesa i la compactació, es necessari un equip bàsic, format per 1
compactadora de tambor llis tàndem de 10 tones i 80 Kw vibratori, 1 compactadora de
pneumàtics de 15 tones i 115 Kw, i 1 extenedora d’aglomerat asfàltic de 80 Kw i 6 metres.
Obtenint un rendiment final de 1.332 t/eq.dia.
A més, cal tenir en compte el formigonat sobre l’extesa de tot-ú, l’encintat de bordons i rigola,
previ a les capes bituminoses, i col·locació de peces de formigó prefabricat de diferent tipus.
Amb tot, es considera un rendiment total, tenint en compte la possible simultaneïtat de les
partides, de 30 ml/dia.
o
o
o

Fase 1 > 22 dies
Fase 2 > 13 dies
Fase 3 > 5 dies

3.5.-Enjardinament

Subministrament i plantació d’arbrat, parterres i plantes.
o
o
o

Fase 1 > 1 dia
Fase 2 > 1 dia
Fase 3 > 0 dies
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3.6.-Mobiliari urbà

Col·locació de papereres, bancs, panells informatius interactius, aparcament per a bicicletes, i
contenidors soterrats.
o
o
o

Fase 1 > 3 dies
Fase 2 > 5 dies
Fase 3 > 1 dia

3.7.-Senyalització

Pel que fa a la senyalització horitzontal, al pintat en paviment o mescla bituminosa, es preveu
un rendiment aproximat de 41 m²/eq.d, i per a la seyalització vertical, col·locació de senyals,
un rendiment de 18 unitats/eq.d.
o
o
o

Fase 1 > 3 dies
Fase 2 > 3 dies
Fase 3 > 1 dia

3.9.- Seguretat i Salud

Les consideracions i obligacions referents a seguretat i salut, caldràn ser considerades al llarg
de tot el període d’execució de l’obra de millora del centre urbà de Granollers.

Nota: Als coeficients indicats en els apartats anteriors, s’ha tingut en compte els coeficients de
dies treballables aplicat al rendiment mitjà horari. Tot suposant jornades laborals de 8 hores al
dia.
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4.-DIAGRAMA DE GANTT

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS
Duració obra (dies laborables)
Activitat
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Treballs previs
3
2
1
Enderrocs i moviment de terres
9
5
2
Xarxes de serveis
27
16
6
Pavimentació
22
13
5
Enjardinament
1
1
0
Mobiliari Urbà
3
5
1
Senyalització
3
3
1
Seguretat i Salud
68
45
16
Subtotals
68
45
16
Total
129
0
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Treballs previs
Enderrocs i moviment de terres
Xarxes de serveis

Fase 1

Pavimentació

Fase 2

Enjardinament

Fase 3

Mobiliari Urbà
Senyalització
Seguretat i Salud

Obtenim un temps final d’execució de l’obra de 129 dies laborables, que correspondria a un
total de sis mesos.
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CONTINGUT
Nº plànol
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.-

Descripció
Emplaçament i Situació
Emplaçament i Situació
Estat Actual Pavimentació
Estat Actual Pavimentació - C/ Guayaquil 1
Estat Actual Pavimentació - C/ Guayaquil 2
Estat Actual Pavimentació - C/ Barcelona 1
Estat Actual Pavimentació - C/ Barcelona 2
Estat Actual Pavimentació - C/ Miquel Ricomà 1
Estat Actual Pavimentació - C/ Miquel Ricomà 2
Estat Actual Pavimentació - C/ Castella
Estat Actual Pavimentació - C/ Llorer i Príncep 1
Estat Actual Pavimentació - C/ Príncep 2
Estat Actual Pavimentació - C/ Anníbal
Estat Actual Serveis
Estat Actual Serveis - C/ Guayaquil 1
Estat Actual Serveis - C/ Guayaquil 2
Estat Actual Serveis - C/ Barcelona 1
Estat Actual Serveis - C/ Barcelona 2
Estat Actual Serveis - C/ Miquel Ricomà 1
Estat Actual Serveis - C/ Miquel Ricomà 2
Estat Actual Serveis - C/ Castella
Estat Actual Serveis - C/ Llorer i Príncep 1
Estat Actual Serveis - C/ Príncep 2
Estat Actual Serveis - C/ Anníbal
Proposta Pavimentació
Proposta Pavimentació - C/ Guayaquil 1
Proposta Pavimentació - C/ Guayaquil 2
Proposta Pavimentació - C/ Barcelona 1
Proposta Pavimentació - C/ Barcelona 2
Proposta Pavimentació - C/ Miquel Ricomà 1
Proposta Pavimentació - C/ Miquel Ricomà 2
Proposta Pavimentació - C/ Castella
Proposta Pavimentació - C/ Llorer i Príncep 1
Proposta Pavimentació - C/ Príncep 2
Proposta Pavimentació - C/ Anníbal
Proposta Serveis
Proposta Serveis - C/ Guayaquil 1
Proposta Serveis - C/ Guayaquil 2
Proposta Serveis - C/ Barcelona 1
Proposta Serveis - C/ Barcelona 2
Proposta Serveis - C/ Miquel Ricomà 1
Proposta Serveis - C/ Miquel Ricomà 2
Proposta Serveis - C/ Castella
Proposta Serveis - C/ Llorer i Príncep 1
Proposta Serveis - C/ Príncep 2
Proposta Serveis - C/ Anníbal
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31

33-37 panot de 30x30 de 9 pastilles

rigola blanca de 20x20 cm.

38

E'

35-37
D'

0,75

E: 1 / 250

CARRER DE GUAYAQUIL

rigola blanca

panot de 4 pastilles de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.
mescla bituminosa
2%
2%

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

N

TRAM 3 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50

vorera
4,27

3,93

vorera

vorera

0,68

1,14

CARRER DE GUAYAQUIL

vorera
3,17

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.

mescla bituminosa

mescla bituminosa

2%

2%

2%

2%

E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

1,29

CARRER DE GUAYAQUIL

Camins, Canals i Ports de Barcelona

E: 1 / 50

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

rigola blanca de 20x20 cm.

Juny 2015

Guayaquil tram 3

3

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
panot de 20x20 cm. de 9 pastilles
contenidor d'escombraries de 660 litres

I

rigola blanca de 20x20 cm.

118

120

122

126

remuntable

87-85

89

95

97

99

108

110

112

114

116

rigola blanca de 20x20cm.
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

101

104

106

108

rigola blanca de 20x20cm.
panot de 9 pastilles de 20x20

98

100

96

94

92

L'

79
contenidor d'escombraries de 660 litres

K'

83
rigola blanca de 20x20cm.
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

TRAM 5

E: 1 / 250

vorera

filera d'aparcaments

1,44

1,9

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

vorera
2,76

1,9

vorera

1,48

1,16

filera d'aparcaments zona blava

vorera

1,9

0,85

2,52

CARRER DE BARCELONA

CARRER DE BARCELONA

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.
TRAM 4

rigola blanca de 20x20 cm.
mescla bituminosa
N

TRAMS 4 i 5 PROJECTE
E: 1/3000

mescla bituminosa

mescla bituminosa

2%

2%
2%

2%

E: 1 / 50

E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Juny 2015

Barcelona trams 4, i 5

4

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

L

contenidor d'escombraries de 660 litres

102

K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

I'
E: 1 / 250

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

72

EXCEPTE

30 minuts

86

88

78

80

82

84

74

76

de 0 a 24 h

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

M

contenidor d'escombraries de
660 litres

panot de 9 pastilles

70

68

66

L

remuntable 90

65
rigola blanca de 20x20
panot de 4 pastilles

63

61

59

STOP

69

M'

panot de 9 pastilles

71

11

77

E: 1 / 250

panot de 9 pastilles

62

58

60

54

56

52

50
46

59

57

53

55

28

30

38

40

42

44

O

pilons de fosa tipus 1

64

51
45

43

37

31

33

35

27

29

O'

41

25

panot de 9 pastilles

E: 1 / 250

vorera
3,33

vorera

vorera

1,98

1,11

vorera
4,04

0,92

TRAM 7

0,87

TRAM 6

CARRER DE BARCELONA

CARRER DE BARCELONA

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.
panot de 4 pastilles de 20x20 cm.

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.
mescla bituminosa

mescla bituminosa

2%

2%
2%

2%

N

TRAMS 6 i 7 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

E: 1 / 50

Juny 2015

Barcelona trams 6, i 7

5

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

L'

12

panot de 9 pastilles
de 20x20 cm.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

64

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

104

102

83

79

P'

81

98

100

77

96

75

86

71

69

80

82

84

67

78

63

65

76

74

61

70

72

57

59

remuntable

rectangulars de fosa

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

70

68

62

remuntable

60

58

51

49

remuntable

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

48

52

47

45

39

41
43

42

44

46

37

35

40

R'

53

54

56

Q'

55

57

59

64

66

R

72

Q

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

74

STOP

remuntable

18
E: 1 / 250

vorera

vorera
4,56

TRAM 9

0,99

vorera

0,83

vorera

0,99

4,59

0,95

TRAM 8

jardinera alta
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

mescla bituminosa

mescla bituminosa

2%

2%

2%

2%

N

TRAMS 8 i 9 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

E: 1 / 50

Juny 2015

6

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

font d'aigua potable

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

90

94

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

R

Q
42

44

40

36

38

27

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

28

30

32

29

R'

Q'

STOP

34

26

24

16

18

21

23

25

20

22

10

8

9

11

13

15

17

12

14

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

7
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Y'

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

28

26

24

22

21

23

20

16

18

15

12

14

10

9

11

13

8

7

5
S'

17

S
3

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

E: 1 / 250

vorera

vorera
2,7

vorera

0,86

1,02

aparcament persones amb

vorera

1,9

2,64

0,96

TRAM 10

TRAM 11

1,02

filera d'aparcaments
zona blava
1,9

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

mescla bituminosa

mescla bituminosa

2%

2%
2%

2%

N

TRAMS 10 i 11 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

E: 1 / 50

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

18
E: 1 / 250

Juny 2015

7

cm.
panot de 4 pastilles

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

L'

79
contenidor d'escombraries
de 660 litres

U

D'

D

8 rigola blanca de 20x20cm.

50

remuntable

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

panot de 9 pastilles

Carrer d
e

92

U'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

T

Castella

K'

K

C'

94

C

T'

remuntable

43

96

aparcament per a bicicletes

E: 1 / 250

aparcament per a motocicletes
transversal
1,8

vorera
1

2,69

vorera

filera containers
escombraries
1,5

vorera

0,92

0,91

2,63

CARRER DE CASTELLA

vorera
1,15

CARRER DE CASTELLA

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.

mescla bituminosa

mescla bituminosa

TRAM 12

2%

2%
2%

2%

N

TRAM 12 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

E: 1 / 50

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

rigola blanca de 20 x 20 cm.

Juny 2015

Castella tram 12

8

88

58

remuntable

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

53

V
2

60

4

6

62

8

1

N

E: 1 / 250

25

34

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

12
panot de 9 pastilles de 20x20cm.

36

8

27

STOP

10
F

F'

6

M'

rigola blanca de 20x20
panot de 4 pastilles

72

7

5

panot de 4 pastilles de 20x20cm.

E

E'rigola blanca de 20x20 cm.

3

74

W'
panot de 9 pastilles

contenidor d'escombraries de

4
9

69

M

W

11

14

70

panot de 9 pastilles de 20x20cm.

N

E: 1 / 250
vorera
2,91

0,98

filera d'aparcaments
zona blava
1,9

vorera
2,82

0,94

CARRER DEL LLORER
TRAM 14

TRAM 13

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20cm.
mescla bituminosa
2%
2%

N

TRAMS 13 i 14 PROJECTE
E: 1/3000
E: 1 / 50

E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

23

90

V'

panot de 9 pastilles

panot de 9 pastilles

font d'aigua potable

Juny 2015

9

63

panot de 9 p

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

65

68

18
panot de 9 pastilles de 20x20cm.

STOP

16
remuntable
EXCEPTE
de 0 a 24 h

30 minuts

42

14

Q

12

15

STOP

44

Q'

panot de 9 pastilles de 20x20cm.
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

36

35

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

38

X

30

EXCEPTE

28

N

E: 1 / 250

de 0 a 24 h

R

20

40

30 minuts

remuntable

R'

18
panot de 9 pastilles de 20x20cm.

16

STOP

X'
17

42

panot de 9 pastilles de 20x20cm.

N

E: 1 / 250
vorera
1

TRAM 16

filera d'aparcaments
zona blava
1,9

vorera
2,83

0,91

TRAM 15

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

mescla bituminosa

2%
2%

N

TRAMS 15 i 16 PROJECTE
E: 1/3000
E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

panot de 9 pastilles de 20x20cm.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

13

Juny 2015

10

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

2

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

4

3

Y'

pilons de fosa tipus 2

S

S'

Z

9
11

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

Z'

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

5

rigola blanca de 20x20 cm.

N

E: 1 / 200

TRAM 17

vorera
0,5

3,39

vorera

vorera

0,47

3,04

3,38

vorera
0,5

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.
panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

panot de 9 pastilles de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.

rigola blanca de 20x20 cm.

mescla bituminosa

mescla bituminosa
2%

2%

2%

2%

N

TRAM 17 PROJECTE
E: 1/3000
E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

E: 1 / 50

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Y

Juny 2015

11

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

A

70

72

105

101

97

99

66

95

93

62

64

89

91

79-81

83

85

87

56

58

60

PLANTA ESTAT ACTUAL SERVEIS AFECTATS CARRER GUAYAQUIL TRAM 01
E: 1 / 250

50
C

B
54
56

63

65

61-59

57

53

55

51

45

47

49

43
C'

B'

67

PLANTA ESTAT ACTUAL SERVEIS AFECTATS CARRER GUAYAQUIL TRAM 02
E: 1 / 250

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

TRAM 1

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.

TRAM 1

XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAM 1 I 2 PROJECTE
E: 1/3000
J. Carlos Pardo Merino

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats
C/ Guayaquil tram 1, i 2

12

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

A'

103

68

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

48

50

14

31

33-37

35-37

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat

TRAM 3

per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAM 3 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

38

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats
C/ Guayaquil tram 3

13

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

118

120

122

126

97

99

116

95

114

108

110

112

87-85

89

101

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

106

96

98

100

102

104

94

92

79
83

E: 1 / 250

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

TRAM 5

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.

TRAM 4

XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAMS 4 i 5 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats
C/ Barcelona trams 4 i 5

14

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

84

86

88

78

80

82

76

70

72

74

68

66

64

90
65

61

63

59

69
71

11

77

12

62

58

60

54

56

52

50
46

59

57

55

53

40

42

44

28

30

38

51
45

43

41

37

35

33

29

31

25

27

E: 1 / 250

TRAM 7

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

TRAM 6

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAMS 6 i 7 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

79
64

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats
C/ Barcelona trams 6 i 7

15

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
104

102

83

79

96

77

90

94

75

71

BQ498

86

69

80

82

84

67

78

76

63

65

74

61

70

72

68

57

59

74

72

70

68

64

62

60

58

53

54

56

51

49

48

52

47

45

44

46

41

39

37

42

40

R'

55

57

59

66

35

43

18
E: 1 / 250

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

TRAM 9

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

TRAM 8

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAMS 8 i 9 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats

16

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

R

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P'

81

98

100

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

42

44

40

36

38

34

29

28

30

32

27

26

24

16

18

21

23

25

20

22

17

15

12

14

13

10

8

9

11

7

28

26

24

22

21

23

20

16

18

17

10

8

9

11

13

15

12

14

7

5

3

TRAM 10 TRAM 11

E: 1 / 250

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAMS 10 i 11 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats

17

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Y'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

18
E: 1 / 250

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

79
Castella

43

96

94

92

Carrer d
e

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

TRAM 12

pou de registre

embornal

XARXA GAS

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAM 12 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

50

8

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats
C/ Castella tram 12

18

53

88

58

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

60

4

2

6

62

8

90

1

N

25

34

12

36

10

27

8

70

6

11

4
7

5

14

72

69

9

74

3

N

E: 1 / 250
COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

TRAM 14
TRAM 13

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAMS 13 i 14 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

23

E: 1 / 250

Juny 2015

E. A. Serveis afectats C/ Llorer i

19

63

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

65

68

18
16

42

14

12

44

15

35

N

38

36

E: 1 / 250

30

40

28

20

18

16

42

17

N

E: 1 / 250

COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE
TRAM 16

TRAM 15

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAMS 15 i 16 PROJECTE
E: 1/3000
J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

13

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats

20

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

4

9
11

N

E: 1 / 200
TRAM 17
COMPANYIES EXISTENTS PER A CADA SERVEI AL MUNICIPI DE

- Abastament Aigua > SOREA
- Electricitat > ESTABANELL i ENDESA
- Gas > GAS NATURAL
- Telecomunicacions > TELEFONICA I ONO

NOTA:

XARXA CLAVEGUERAM

orientativa, doncs s'ha realitzat
per l'Ajuntament de Granollers.

pou de registre

embornal

XARXA GAS

En un projecte real, s'huaria de demanar a les diferents companyies

millorar o ampliar la seva xarxa a la zona.
XARXA ABASTAMENT AIGUA

terme.
LLEGENDA

N

TRAMS 17 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC
ANTIC DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

2

Juny 2015

Estat Actual Serveis afectats

21

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

B

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
A
72

sistema de recollida selectiva de
residus "samrt" 99

101

79-81

83

85

87

20x20x4 cm.

de 13x25x100 cm.

de 40x40x7 cm.

50
C

gual vehicles 57x44x100 cm.

54
56

CL

CL

C'

61-59

57

51
53
55
mescla bituminosa de rodadura D12

47

49

43
45
rigola blanca de 30x30x8 cm.

aparcament per a motocicletes

63

65

67

rigola blanca de 30x30x8 cm.
B'

20x20x4 cm.

PLANTA ESTAT ACTUAL SERVEIS AFECTATS CARRER GUAYAQUIL TRAM 02
E: 1 / 250

vorera
(amolada variable)
1,01

vorera
(amolada variable)
0,83

vorera
(amolada variable)
2,9

2,9

filera d'aparcaments
2,9

1,9

vorera
(amolada variable)
1,16

CARRER DE GUAYAQUIL
carrer de 30

CARRER DE GUAYAQUIL
carrer de 30 amb una filera d'aparcament

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
> 3 cm. de morter d'assentament
explanada existent

TRAM2

10 cm. de mescla bituminosa base G12

3 cm. de morter d'assentament

2%

5 cm. de morter d'assentament

rigola blanca de 30x30x8 cm.

2%

2%

2%

TRAM1

2%

N

TRAMS 1 I 2 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

E: 1 / 50

E: 1 / 50

Juliol 2015

Proposta Paviments
C/ Guayaquil tram 1, i 2

22

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA ESTAT ACTUAL SERVEIS AFECTATS CARRER GUAYAQUIL TRAM 01
E: 1 / 250

B

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

89

91
93
rigola blanca de 30x30x8 cm.

95

97

B'

A'

103

56

58

60

CL

CL

105

62

paperera semi-circular 40 litres

64

66

68

70

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
D
48

50

aparcament per a bicicletes
E

C

espai reservat per a quadres
de comandament per a

mescla bituminosa de rodadura D12

38

s 57x44x100 cm.

CL

CL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

vorera
(amolada variable)
2,35

2,90

14

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

D'

aparcament per a motocicletes

vorera
(amolada variable)
0,68

rigola central blanca de 30x30x8 cm.

E'

C'

31

33-37

rigola central blanca de 30x30x8 cm. 35-37
tecoma (roble amarillo)

E: 1 / 250

TRAM3

CARRER DE GUAYAQUIL

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
10 cm. de mescla bituminosa base G12

3 cm. de morter d'assentament
5 cm. de morter d'assentament
2%

2%
N

TRAM 3 PROJECTE
E: 1/3000
E: 1 / 50
vorera
(amolada variable)
4,43

2,90

vorera
(amolada variable)
1,47

vorera
(amolada variable)
1,28

3,06

vorera
(amolada variable)
1,26

CARRER DE GUAYAQUIL
CARRER DE GUAYAQUIL

3 cm. de morter d'assentament
rigola blanca de 30x30x8 cm.

2%

E: 1 / 50

E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

Juliol 2015

Proposta Paviments
C/ Guayaquil tram 3

23

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

F
126

118

120

122

CL

STOP

CL

87-85
paperera semi-circular 40 litres

89

95

97

99
101

rigola blanca de 30x30x8 cm.

F'

de 13x25x100 cm.

20x20x4 cm.

per invidents 20x20 cm.

G

de 13x25x100 cm.

100

102

104

de 13x25x100 cm.

98

96

94

K

106

92

CL

CL

2,9

79

3,1

vorera
(amolada variable)
1,76

vorera
(amolada variable)
3,34

G'

vorera
(amolada variable)
3,34

sistema de recollida selectiva de
residus "samrt"
K'

pastilles de 20x20x4 cm.

83

gual vehicles 57x44x100 cm.

STOP

E: 1 / 250
vorera
(amolada variable)
1,76

CARRER BARCELONA
CARRER BARCELONA
carrer de 30

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12

TRAM 5

10 cm. de mescla bituminosa base G12

> 3 cm. de morter d'assentament
explanada existent
3 cm. de morter d'assentament
5 cm. de morter d'assentament

2%

rigola blanca de 30x30x8 cm.

3 cm. de morter d'assentament
rigola blanca de 30x30x8 cm.

2%

2%

2%

TRAM4

2%

N

TRAMS 4 I 5 PROJECTE
E: 1/3000
E: 1 / 50

E: 1 / 50

J. Carlos Pardo Merino

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

Juliol 2015

Proposta Paviments
C/ Barcelona trams 4 i 5

24

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

CL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

108

110

112

114

116

recollida selectiva de

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

H

80

82

rigola blanca de 30x30x8 cm.
68
66

64

CL

88

mescla bituminosa de rodadura D12
84
86

76

78

70
72
74 paperera semi-circular 40 litres

G

90
STOP

65
CL

rigola blanca de 30x30x8 cm.

38

40

42

44

28

30

CL
CL

59

57

55

53
51
rigola blanca de 30x30x8 cm.

45

43

41

37

33

35

31

29

27

I'

25

E: 1 / 250

TRAM 7

vorera
(amolada variable)
1,65

vorera
(amolada variable)
1,64

2,9

vorera
(amolada variable)
1,42

TRAM 6

CARRER BARCELONA

vorera
(amolada variable)
1,76

2,9

CARRER BARCELONA

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
10 cm. de mescla bituminosa base G12

3 cm. de morter d'assentament
rigola blanca de 30x30x8 cm.

5 cm. de morter d'assentament

N

TRAMS 6 I 7 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

46

E: 1 / 50

Juliol 2015

Proposta Paviments
C/ Barcelona trams 6 i 7

25

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

50

E: 1 / 250

I

52

panell informatiu interactiu
12

54

11

56

H'

58

60

de 13x25x100 cm.

77
rigola central blanca de 30x30x8 cm.

62

59

69
rigola blanca de 30x30x8 cm.

71

64

61

63

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

jardinera de fusta
98

J
104

102

100

96

90

94

paperera circular 60 litres
86

82

84

rigola blanca de 30x30x8 cm.
80
78

74

70

72

CL

CL

83
J'

79

81

77
rigola blanca de 30x30x8 cm.

gual vehicles 57x44x100 cm.

75

71

69

67

63

65
prunera de fulla vermella

61

57

59

70

68

66

64

62

60

58

54

56

52

prunera de fulla vermella
48

42

44

46

P

72

L

74

K

rigola blanca de 30x30x8 cm.

51

49

47
45
paperera circular 60 litres

41
43

37
39
rigola blanca de 30x30x8 cm.

L'

53

35
aparcament per a bicicletes
K'

55
rigola blanca de 30x30x8 cm.

CL

CL

57

59

18
E: 1 / 250

vorera
(amolada variable)
1,75

vorera
(amolada variable)
1,71

2,9

vorera
(amolada variable)
0,99

vorera
(amolada variable)
0,95

4,59

TRAM 9

carrer peatonal

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
aparcament per a bicicletes d'"U" invertida

TRAM 8

10 cm. de mescla bituminosa base G12

3 cm. de morter d'assentament
rigola blanca de 30x30x8 cm.
3 cm. de morter d'assentament
rigola blanca de 30x30x8 cm.

5 cm. de morter d'assentament

5 cm. de morter d'assentament

N

TRAMS 8 I 9 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

E: 1 / 50

Juliol 2015

Proposta Paviments

26

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

CL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

76

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

L

K
42

40

per invidents 20x20 cm.
36
38
34

rigola blanca de 30x30x8 cm.
30
32

de 13x25x100 cm. 28

mescla bituminosa de rodadura D12
24
22

26

20

18

20x20x4 cm.
16

12

14

10

8

P

44

CL
CL

L'

K'
aparcament per a bicicletes

29
sistema de recollida selectiva de
residus "samrt"

27

21

23

25

9

11

13

15

17

7

rigola blanca de 30x30x8 cm.

20x20x4 cm.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

R'

de 13x25x100 cm. 28

26

mescla bituminosa de rodadura D12
24
22

20

18

M

20x20x4 cm.
16

12

14

10

panell informatiu interactiu

8

CL

CL

23

21

9

11

13

15

17

7

5
M'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

18
E: 1 / 250

rigola blanca de 30x30x8 cm.

20x20x4 cm.

3

20x20x4 cm.

E: 1 / 250

TRAM 10 TRAM 11

vorera
(amolada variable)
2,73

vorera
(amolada variable)
0,84

2,9

vorera
(amolada variable)
0,87

aparcament persones amb
1,9

2,9

vorera
(amolada variable)
0,84

carrer de 30, amb filera d'aparcament zona blava i

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
10 cm. de mescla bituminosa base G12
5 cm. de morter d'assentament

2%

3 cm. de morter d'assentament

2%

2%

rigola blanca de 30x30x8 cm.
2%

N

TRAMS 10 I 11 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

E: 1 / 50

Juliol 2015

Proposta Paviments

27

rigola central blanca de 30x30x8 cm.
tecoma (roble amarillo)

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

G'

79
gual vehicles 57x44x100 cm.

O

STOP

50

CL

N

Carrer d

e Castella

O'

vorera
(amolada variable)
1,03

C'

C

gual vehicles 57x44x100 cm.

aparcament per a motocicletes

vorera
aparcament per a motocicletes
(amolada variable)
diagonal
1,6
0,88

2,9

N'

43
rigola blanca de 30x30x8 cm.

96

94

92

sistema de recollida selectiva de
residus "samrt"

CL

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

E: 1 / 250

vorera
(amolada variable)
1,65

vorera
(amolada variable)
1,64

2,9

CARRER CASTELLA

CARRER CASTELLA

motocicletes transversal
5 cm. de morter d'assentament

6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
10 cm. de mescla bituminosa base G12

3 cm. de morter d'assentament

TRAM1

TRAM2

rigola blanca de 30x30x8 cm.

E: 1 / 50

N

E: 1 / 50

TRAM 12 PROJECTE
E: 1/3000

J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

D'

D

8

Juliol 2015

Proposta Paviments
C/ Castella tram 12

28

88

53

P
2

60

4

6

8

rigola blanca de 30x30x8 cm.
CL
CL

62

CL

1

rigola blanca de 30x30x8 cm.

N

23

E: 1 / 250

25

34

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

sistema de recollida selectiva de

panell informatiu interactiu
12
20x20x4 cm.

STOP

36

10

EXCEPTE

27

8

11

69

9

4

CL

7

5

E

14

de 13x25x100 cm.

E'
3

rigola central blanca de 30x30x8 cm.

H'

rigola blanca de 30x30x8 cm.

70
72
74 paperera semi-circular 40 litres

6

TRAM 14

N

E: 1 / 250

2,91

CARRER LLORER

TRAM 13

5 cm. de morter d'assentament
3 cm. de morter d'assentament
rigola blanca de 30x30x8 cm.

N

TRAMS 13 I 14 PROJECTE
E: 1/3000

E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA

Camins, Canals i Ports de Barcelona

MILLORA URBANA DEL CASC ANTIC
DE GRANOLLERS

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

90

P'

CL

rigola central blanca de 30x30x8 cm.

mescla bitum

58

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Juliol 2015

Proposta Paviments C/ Llorer i C/

29

16
CL

65

P

18

63

rigola blanca de 30x30x8 cm.
68

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

35
aparcament per a bicicletes

42

pastilles de 20x20x4 cm.
sistema de recollida selectiva de
residus "samrt"
14

K

15

STOP

CL

per invidents 20x20 cm.
36
38

per a persones invidents 20x20 cm.
Q

30

sistema de recollida selectiva de
residus "samrt"
paperera semi-circular 40 litres

13

STOP

28

20

L

40

44

K'

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

N

E: 1 / 250

L'

P

18

16

per invidents 20x20 cm.

CL

Q'
17

42

20x20x4 cm.

N

vorera
(amolada variable)
0,9

TRAM 16

filera d'aparcaments
zona blava
1,9

vorera
(amolada variable)
0,94

2,9

E: 1 / 250

TRAM 15
carrer de 30 mb filera d'aparcament zona blava
5 cm. de morter d'assentament
6 cm. de mescla bituminosa de rodadura D12
10 cm. de mescla bituminosa base G12

2%

rigola blanca de 30x30x8 cm.
2%

N

TRAMS 15 I 16 PROJECTE
E: 1/3000
E: 1 / 50
J. Carlos Pardo Merino

DE CATALUNYA
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1.- Preàmbul

El present Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars té com a finalitat l’ordenació dels condicionaments
facultatius que han de regir l’execució de les obres del PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS.
Aquest Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars inclou:
o

El conjunt d’imperatius de caràcter general que s’ han de complir per a l’execució de l’obra.

o

El conjunt de característiques que haurán de complir i ser tingudes en compte per part dels materials
emprats en la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les que haurán de regir
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i d’obres necessàries i dependents.

En el cas de que alguna especificació no sigui inclosa al present Document, es tindrà en compte allò indicat per la
normativa vigent.

2.- Capítol I. PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS

2.1.- Generalitats

2.1.1.- Objecte del plec de Condicions

Té com a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les
intervencions que corresponguin, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, a l’Administració, al
Contractista o constructor de l’esmentada obra, als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de
l’Administració, així com les relacions entre ells i les seves oblligacions corresponents en ordre al compliment del
contracte d’obra.

2.1.2.- Àmbit d’aplicació

El present Plec de Condicions s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de la “Millora del centre
urbà de Granollers”.

2.1.3.- Documents del contracte d’obra

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra.
2. El Plec de condicions economicoadministratives.
3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els annexes a
la Memòria que són merament informatius.
4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al Projecte com a
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interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es realitzen a
nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de
considerar-se, tan sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus
propis mitjans.
Solament els documents Contractuals, definits anteriorment, constitueixen la base del Contracte; per tant, el
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els
documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres,
préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus,
etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document Contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el present Plec de
Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les
unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

2.1.4.- Instruccions, normes i disposicions aplicables d’obligat compliment

Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels condicionaments dels materials,
l’execució de les obres, l’amidament i abonament de les mateixes que es defineixen en aquest Plec, seran
d’aplicació les prescripcions dels Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten seguidament, així com les
de qualsevol de les disposicions i normatives vigents que les afectin durant l’execució de les obres:
o

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC03).

o

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, 2008

o

Codi Tècnic de la Edificació (CTE).

o

Normes Bàsiques d’Edificació (NBE).

o

Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE).

o

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3-75 aprovats per O.M.
6.2.76 i les seves posteriors modificacions.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres PG4 aprovat per O.C.
8/01 i les seves posteriors modificacions.

o

o

PPTG per a TUBERIES de sanejament de poblacions (1986).

o

PPTG per a TUBERIES d’abastament d’aigües, del Ministeri d’Obres Públiques (1974).

o

Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques.

o

Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Treball.

o

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves Instruccions
Complementàries.

o

Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica.
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o

Reglament d’Escomeses Elèctriques.

o

Normes particulars de les companyies de telecomunicacions subministradores.

o

Normativa d’Alta Tensió.

o

Instruccions de Carreteres. Norma 3.1-IC ”Trazado”, aprovada per l’ordre de 27 de desembre de 1999.

o

Instruccions de Carreteres. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, aprovada perl’ordre FOM/3460/2003 de
28 de novembre.

o

Normes UNE d’aplicació.

o

Normes de Senyalització d’Obres.

o

Seguretat i Salut en el Treball.

o

Normatives de la Generalitat de Catalunya.

o

Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en massa o armat.

o

Llei 20/1991, de 25 de novembre i Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i la seva modificació amb el Decret 204/1999, de 27 de juliol.

o

Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gaseosos. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre i les
seves Instruccions MIG.

o

Normes particulars de la Companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A.

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció
d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de
carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als
treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte.
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a
la redacció del Projecte i les disposicions descrites en el Capítol de “Normativa Vigent”.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de
contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions
mes restrictives.

2.2.-Disposicions facultatives

2.2.1.- Delimitació general de funcions tècniques

2.2.1.1.- Direcció d’obra

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser acceptades pel
Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part seva que li siguin
donades per escrit i signades.
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L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per al
desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.
El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa.
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen la clàusula 58 del Plec de Clàusules Administratives
Generals.
2.2.1.2.- Funcions de la direcció de l’obra

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per mantenir el control i
vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:
a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades.
b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.
d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de materials i
manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.
f)
Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de recepció.
g) Elaborar el Projecte de l’obra executada “As-built” amb les dades recopilades i presentades a la Direcció
d’Obra per part del contractista, segons s’especifica al punt 2.4.1 del present Plec.
INSPECCIÓ DE LES OBRES
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.
El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva missió, i
queda obligat a acompanyar durant les seves visites.

2.2.1.3.-Contractista

Correspon al Contractista:
a)

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b)

Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot cas,
l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la normativa
vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.

c)

Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs en el cas
que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada
laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta
funció específica.

d)

Abans de començar les obres, sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicar a cada companyia de servei la data
inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia i obtenir les actes de control de l’obra
de les companyies de serveis pertinents,

e)

Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.

f)

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació
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d'instal·ladors autoritzats.
g)

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció facultativa, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per
les normes d'aplicació.

h)

Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris per a
la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que l'Administració determini, així com en els
Serveis d'Indústria de la Generalitat.

i)

Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es practiquin.

j)

Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la
seva comesa.

k)

Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

l)

Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra.

m) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

2.2.2.- Drets i obligacions del contractista i constructor

2.2.2.1.-verificacions dels documents del projecte

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li resulta
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
pertinents.

2.2.2.2.-Pla de seguretat i Salut

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes
d’execució, que s’haurà d’aprovar, abans de l’ inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut.
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l’obra, haurà
de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut, fins i tot en
el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a l’obra tota la jornada
laboral.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en
el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot, cas, als
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de
l’article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

2.2.2.3.-Oficina a l’obra

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui estendre i
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consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció facultativa:
a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin.
b) El Contracte d'Obres.
c) El Llibre d'Ordres i Assistències.
d) El Pla de Seguretat i Salut.
e) El Llibre d'Incidències.
f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
g) La documentació de les assegurances esmentats la condició l) de les obligacions de Contractista.
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballarhi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut.

2.2.2.4.-Representació del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució dels treballs.
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a l'obra, que
tindrà el caràcter de Cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin elstreballs, amb dedicació plena,
(haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra), i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot
moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat 2.2.1.3.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions economicoadministratives,
el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es determinarà el personal facultatiu o especialista
que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la
naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les obres, sense tenir
dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.
El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que
ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 227 del Text Refòs de la Llei de Contractes del
Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP).
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la
direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un
local apropiat com a oficina.

2.2.2.5.-Presència del constructor en obra

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de
treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva disposició per a la
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrar les dades que calguin per a la comprovació
d’amidaments i liquidacions.
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2.2.2.6.-Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el
que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i
examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

2.2.2.7.-Despeses del contractista

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 41 i 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals",
aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el
contrari, les següents despeses:
• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
• Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica,
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;
• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades,
afectades per les obres, etc.
• Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats.
• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats.

2.2.2.8.-Indemnitzacions per compte del contractista
Hom es regirà pel que disposa l'article 214 del TRLCSP i la clàusula 77 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals".
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant
a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal
d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis,
lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicisque es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades,
conforme estableix la clàusula 74 de l' esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del
Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

2.2.2.9.-Treballs no estipulats expressament

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres,
encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del
seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos
habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
Em cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat de projecte
requerint consentiment exprés de l’Administració tota variació d’acord el que estableix els articles 105 i 107 del
TRLCSP.

Document 3.- Plec de condicions

13

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

2.2.2.10.-Interpretacions, aclariments, i modificacions dels documents del projecte

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el
contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a
conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 234 del TRLCSP.
Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les
ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà obligat a retornar els
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el
corresponent rebut si així ho sol·licités.
El Constructor podrà requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretació i execució del projecte.

2.2.2.11.-Reclamacions contra la Direcció Facultativa

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció facultativa,
només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les
condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva
responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual podrà
limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de
reclamacions.

2.2.2.12.-Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de dirigir i
inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius per als
reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però
sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

2.2.2.13.-Faltes del personal

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per que separi de l'obra als
dependents o operaris responsables de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes en el seu
cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de
l'obra.
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2.2.3.- Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

2.2.3.1.-Camins d’accés

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La Direcció facultativa podrà exigir
la seva modificació o millora.

2.2.3.2.-Replanteig

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà
com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la
seva oferta. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.
El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva viabilitat donarà
l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les circumstàncies que
es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions oportunes, considerant suspeses les obres
temporalment.

2.2.3.3.-Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la forma
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin executats els treballs
corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de l'obra, i els
terminis parcials.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del començament dels
treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig.

2.2.3.4.-Ordre dels treballs

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar.
El contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que
marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i
d’endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’ esmentada execució
per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

2.2.3.5.-Interferències amb altres contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres Contractistes que intervinguin en
l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de
mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres conceptes.
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En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa.

2.2.3.6.-Ampliació del Projecte per causes imprevistes

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en tant es formula o tramita el
Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les obres
disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter urgent, avançant de moment
aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el
que s'estipuli.

2.2.3.7.-Prorroga per causes de força major

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se l atorgarà una pròrroga
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la Direcció facultativa. Per a això, el
Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la marxa dels treballs
i el retard que degut a això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'
esmentada causa sol·licita.

2.2.3.8.-Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol licitat per escrit no se li
hagués proporcionat.

2.2.3.9.-Condicions Generals de d’execució dels treballs

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i per escrit, es lliuri al
Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el present Plec.
En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, aprovació de
projectes, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el cost que
es derivi de les mateixes.
En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que es puguin
realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la
Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els preus de partides de reparació, reposició,
renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin
privats o municipals.
En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis, etc.), es
considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs d'excavació, refinament,
farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc ..., tot això sense
detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure
d'aquesta clàusula aquests treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa.
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2.2.3.10.-Obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista aixecarà els
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s'estendran per duplicat, lliurant:
un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests documents aniran signats per ambdues parts. Els
plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per
efectuar els amidaments.

2.2.3.11.-Treballs defectuosos

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions Tècniques del
Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de
les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per la deficient qualitat dels
materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de la
Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aqueststreballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra,
que sempre s'entendran esteses i abonades a bona compte.
Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, ja sigui en el
decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a
càrrec de la Contracta.
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció
tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord
amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi
conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.

2.2.3.12.-Vicis ocults

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els assaigs,
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos.
Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas
contrari seran a càrrec de l'Administració.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin
durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la
responsabilitat del contractista.
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2.2.3.13.-Procedència dels materials i dels aparells

El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una procedència determinada.
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar
obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra.
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en
els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu
compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a laDirecció
facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual s'especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la
qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel
Director.

2.2.3.14.-Materials no utilitzables

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció facultativa.

2.2.3.15.-Materials i aparells defectuosos

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció
facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista prefereixi substituirlos per altres que si compleixin les condicions exigides.

2.2.3.16.-Despeses ocasionades per probes i assajos

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les

Document 3.- Plec de condicions

18

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del Pressupost de l'obra.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a càrrec de
la Contracta.

2.2.3.17.-Abocadors

Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als
Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran
causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat
d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents
Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat
material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a
abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que
facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons.
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els
productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació
dels materials seran a compte del Contractista, per considerar se incloses en els preus unitaris. La destinació i ús de
qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la
seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

2.2.3.18.-Servituds i serveis afectats

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les
partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de
Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 74 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals".
Abans de començar les obres, el contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de
serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicarà a cada companyia de servei la data
inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia i, una vegada obtingudes les actes de control de
l’obra de les companyies de serveis pertinents, localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant
treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als
preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

2.2.3.19.-Desviaments de serveis

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant
el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre
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el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los
malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

2.2.3.20.-Conservació de les obres

Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. El present Article serà
d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en
aquest concepte seran a compte del Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori.
El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions
esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

2.2.3.21.-Neteja de les obres

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants,
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar
tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte.

2.2.3.22.-Obres sense prescripcions

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Contractista s'atendrà, en
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de
la bona construcció.

2.2.4.- Recepció de les obres

2.2.4.1.-De les recepcions de les obres

• Neteja final de les obres
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general
de l’obra, retirarà els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal·lacions, etc i, en general, s’haurà de deixar
l’obra executada en perfecte estat.
• Recepció de les obres
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un
reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran
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els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a
esmenar-los.
Durant l’execució de l’obra, el contractista recopilarà i presentarà a la Direcció d’Obra, un cop acabada la unitat
d’obra corresponent, les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació de l’obra executada, entre les
quals s’inclourà l’aixecament topogràfic dels serveis soterrats, per tal d’identificar cada servei en planta i fondària,
detallant especialment els punts de creuament de serveis i, si fos el cas, les proteccions especials aplicades.
Previ a la convocatòria de la recepció de l’obra, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa, per a la seva
aprovació, la documentació següent:
- Les legalitzacions de l’enllumenat públic i de totes les instal·lacions elèctriques realitzades. Haurà d’aportar tota la
documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. Relació
d’empreses subministradores de materials i instal·lacions.
- Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents al Pla de Control de
Qualitat.
- Dossier de documentació referida a la gestió realitzada dels residus produïts per l’obra.
El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara
que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen
en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.
• Termini de garantia
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en
el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament,
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas
que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment
del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a
comptar des de la recepció, tal i com disposa l’article 236 del TRLCSP.

2.2.4.2.-Amidament definitiu dels treballs i certificació final de l’obra

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el Contractista la seva
medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per l'Administració.
S’ estendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció facultativa, servirà per l’abonament
per part de l’Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

2.2.4.3.-Conservació de les obres

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del període de
garantia, seran a càrrec del Contractista.
Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes per l'ús
seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions seran a càrrec de la
contracta.
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2.2.4.4.-Finalització dl període de garantía i liquidació de l’obra

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici
o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista
quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults, i es procedirà a la devolució o
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que
haurà d'efectuar, en el termini de seixanta dies.

2.2.4.5.-Prórroga del termini de garantía

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es deguessin
a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu
procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint un
termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap
quantitat per ampliació del termini de garantia.

2.2.4.6.-Recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'apartat 2.3.18 d'aquest Plec.
Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les garanties segons el
que disposa el present Plec.
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la mateixa
recepció.

2.3.-Disposicions econòmiques

2.3.1.- Amidaments, abonaments i preus

2.3.1.1.-Amidaments de les unitats d’obra

L’amidament del conjunt d’unitats d’obra es verificarà aplicant a cadascuna d’elles la unitat de mesura que sigui
l’apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta, metres lineals,
quadrats, o cúbics, tones, partida alçada, etc...
Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l’obra es realitzaran conjuntament amb el
constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts.
Tots els amidaments que s’efectuïn abastiran les unitats d’obra realment executades, sense dret de reclamació per
part del constructor a cap tipus de reclamació per les diferències que es produeixin entre els amidaments que
s’executin i els que figurin al projecte, excepte quan es tractin de modificacions de projecte aprovades per la
Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que vinguin exigides per la marxa de les obres, així com pels
errors de classificació de les diferents unitats d’obra que figurin als estats de valoració.

Document 3.- Plec de condicions

22

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

2.3.1.2.-Valoració de les unitats d’obra

La valoració de les unitats d’obra no especificades al present plec de condicions es verificarà aplicant a cadascuna
d’elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri justes la Direcció Facultativa,
multiplicant el resultat final pel preu corresponent.
El constructor no tindrà dret a que les mesures a les que es refereix el present article s’executin a la forma que ell
indiqui, si no que serà segons el que determini la Direcció Facultativa.
Es suposa que el constructor ha d’estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i, per tant, de
no haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no tindrà lloc a cap reclamació en
quant a amidaments i preus, de tal forma que si l’obra executada conté major número d’unitats previstes, no tindrà
dret a cap reclamació.
Les valoracions de les unitats d’obra que figuren al present projecte s’efectuaran multiplicant el número d’aquestes
pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i constructor o,en defecte d’aquest, a les
del pressupost del projecte.

2.3.1.3.-Preus unitaris

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a
obtenir l' import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 90 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus
unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un
document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament
(inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats
en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars,
ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries
per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats
d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre nº. 1, per les
unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus nº. 2.
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost
horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus
d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents
components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argumentar-se com a base per a la
modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari
i estan continuats en un document fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes
que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la
unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

2.3.1.4.-Partides alçades

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de
Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als
quals corresponen.
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Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 96 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals',; es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus
unitaris de la Justificació de Preus.
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les
despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de les factures.

2.3.1.5.-Abonaments d’unitat d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar los, d'acord amb el Quadre de Preus nº.
1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà
de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per
assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs
en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre preu.

2.3.1.6.-Reclamacions d’augment de preus per causes diverses

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà
sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives).

2.3.1.7.-Import de la indemnització per retard no justificat en el termini de les obres

La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de l’import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el calendari d’obra. Les
sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

2.4.-Condicions particulars
2.4.1.- Seguretat i senyalització

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a treballadors de
l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.
Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries vindran definides per
la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública.
Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del contractista
adjudicatari.

2.4.2.- Mesures de seguretat

2.4.2.1.-Operacions de càrrega i descàrrega

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que afecten zones
fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i en particular:
a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la zona
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d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.
b) Desviar el trànsit de cotxes.
c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació.

2.4.2.2.-Tanques

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.
Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre tancat, amb
tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és utilitzada per unir dues tanques
consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es considerarà tanca contínua si la separació lliure
entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.
Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas de vianants,
protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una
amplada superior a 1 m.

2.4.2.3.-Senyalització lluminosa

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de llums en tot el
perímetre tancat.
Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives.
L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles.

2.4.2.4.-Passos per damunt de les rases

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà d'habilitar una
passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada mínima ha de ser de 2,5 m
fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran passos provisionals amb planxes.
Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per tanques i han
de tenir la resistència suficient per a la funció designada.
Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i estar subjectes al sòl
de manera adequada. Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar
envoltades per tanques i senyalitzades d'una manera adequada.

2.4.2.5.-Senyalització

Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Guàrdia Urbana, s'han de
col·locar, com a mínim, els senyals següents:
a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:
1. un senyal d'obres.
2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.
3. un cartell direccional.
4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.
b) Al final de l'obra:
1. un senyal de fi de prohibicions.
Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.
Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb
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càrrec al Contractista.
A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra.

2.4.3.- Accessos i circulació de veïns

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega i
descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Servei de Mobilitat i Via Pública pel que fa a talls de trànsit i cartells
indicatius.
També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als aparcaments i dels
veïns als portals.
Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobre costos en el pressupost.

2.4.4.- Coordinació de companyies de serveis

La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les demolicions incloses
en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.
Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no implicaran
retard en la data de finalització de les obres.
Prèviament a l' inici dels treballs s'executaran totes les cales de localització de serveis i es realitzaran els
desviaments necessaris per a la execució del projecte. En particular, abans de l' inici de les obres, el Contractista
haurà de demanar de nou tots els serveis afectats a cada companyia de serveis i comunicar l’inici de les obres a cada
companyia amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia corresponent i obtenir de les companyies
distribuïdores de serveis l'acta de control de l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003.

2.4.5.- Comprovació de cotes projecte
Prèviament a l' inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb especial atenció a
les cotes d'accés a les finques.
En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a executar.
Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al pressupost de
l'obra.

2.4.6.- Existència de trànsit durant l’execució de les obres

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau,
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del
contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures
necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.
En tot moment es seguiran les instruccions del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i de la Policia Local.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per
la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat
anterior.

2.4.7.- Desviaments provisionals
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El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels
desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord
amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció o del Servei de Mobilitat i Via Pública
municipal i Policia Local. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del
Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció,
sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran
d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la
Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista.
Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del Ministeri de
Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC.

3.- Capítol II. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.1.- Introducció

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i
defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats
successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les.
Tots els materials básics que s’empraràn durant l’execució de les obres, seràn de primera qualitat i acompliràn les
especificacions que s’exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres
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i Ponts, i Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent.

3.2.- Unitats d’obra cívil

3.1.1.- Materials bàsics

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les
especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres
i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent.

3.1.2.- Esbrossada i neteja del terreny

Definició
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones
designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no
desitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:
o

Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

o

Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre
el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte.
Execució de les obres
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat
Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han
d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres,
en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i
tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el
particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres.
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a
una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada.
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre
superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze
centímetres (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens
de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de
l'esplanada.
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos
adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser
cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si ho permet el tronc. Ara bé,
abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si
s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat.
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Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a
les obres.
Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o
desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu
desplaçament.
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació:
o Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el
que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran
retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.
Amidament i abonament
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.3.
El amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material.
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat
precedent.
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es
transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per
a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de
terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del
Contracte.

3.1.3.- Excavacions

Definició
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a excavar i anivellar les zones on ha d’assentar-se l’obra, així
com les zones de préstecs previstos o autoritzats que pogueren necessitar-se; i el conseqüent transport dels
materials remoguts al seu lloc d’ús, o dipòsit. En aquesta unitat s’inclouen l’ampliació de les trinxeres i/o la millora
dels talussos en els desmunts, quan el Director les ordeni, i l’excavació addicional per a remoure els sòls inadequats
que puguin aparèixer.
Classificació de les excavacions
L’excavació a efectuar serà “ no classificada”, ignorant la distinció entre els tres tipus de materials diferents:
o

Excavació en roca: Compren les corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de
tots aquells materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament, que
únicament puguin ser excavats amb mitjans mecànics de gran tonatge, o amb explosius.

o

Excavació en terreny de trànsit: Compren la corresponent a l’excavació de materials formats per
roques descompostes, terres molt compactes, i tots aquells terrenys en que per a la seva excavació
no sigui necessària la utilització d’explosius, sinó que només calguin escarificadors profunds i pesats.

o

Excavació en terra: Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats
anteriors.

Si s’utilitzés el sistema d’excavació classificada, el Director determinarà durant l’execució i notificarà per escrit al
Contractista, les unitats que corresponen a cada tipus de material, tenint en compte a tal efecte, les definicions
anteriors.
Execució de les obres
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1.

Generalitats

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres.
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur
repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives.
La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació a cel obert del Quadre de Preus n. 1.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada
refinada, compactada al 98 % del seu P.M. i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base
granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat
portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà
mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions.
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs
d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació.
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de
sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de
materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs
d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus.
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.
Un cop acabades les operacions desbrossada, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a les alineacions,
pendents, dimensions i tota la resta d’informació continguda en els Plànols i en aquest Plec de Condicions i a allò
que en particular ordeni el Director.
Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència del terreny
excavat. En especial, s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar els següents fenòmens: inestabilitat de
talussos en roca deguda a voladures inadequades, lliscaments ocasionats per la desprotecció del peu de l’excavació,
erosions locals i anegaments deguts a un drenatge defectuós de les obres.
2.

Drenatge

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació les obres es mantindran en perfectes condicions de
drenatge, i les cunetes i altres desguassos s’exe cutaran de manera que no es produeixi erosió en els talussos.
3.

Terra vegetal

La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’eliminarà segons digui el
Director, però sempre en una profunditat no inferior a seixanta centímetres ( 60 cm) de la cota final de rasant. I
s’emmagatzemà per a la seva utilització posterior en protecció de talussos o superfícies erosionables, o
a on ho ordeni el Director. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta de materials
extrets.
4.

Utilització dels productes d’excavació

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de replens i altres usos que assenyali el
Director i es transportaran directament a les zones previstes a tal efecte i autoritzades pel mateix.
Els fragments de roca i boles de pedra que s’obtinguin de l’excavació i que no hagin de ser utilitzats directament en
les obres , s’emmagatzemaran i utilitzaran si procedeix, en la protecció de talussos o canalitzacions d’aigua que es
realitzin com a proteccions de l’obra contra la possible erosió de zones vulnerables, o en qualsevol altre ús que
assenyali el Director.
El material extret en excés podrà utilitzar-se en l’ampliació de terraplens i pedraplens si així ho autoritza el Director.
En qualsevol cas mai es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del Director.
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5.

Excavació en roca

Les excavacions en roca s’efectuaran amb compte de no danyar, esquerdar o desprendre la roca no excavada. Es
posarà especial cura en evitar danyar els talussos del desmunt i la fonamentació de la futura esplanada de l’obra a
assentar -se a sobre.
Quan la zona excavada tingui zones inestables o apareguin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista
adoptarà les mesures necessàries de correcció, en la forma que ordeni el Director.
El Director podrà prohibir els mètodes de voladura que consideri perillosos, tot i que l’autorització no eximeix el
Contractista de la responsabilitat pels danys ocasionats com a conseqüència dels esmentat treballs.
6.

Préstecs i cavallons

Si s’hagués previst o s’estimés necessària la utilització de préstecs, el Contractista comunicarà al Director, amb
suficient antelació, l’obertura d’aquests préstecs a fi efecte de què es pugui mesurar el seu volum i dimensions
sobre el terreny natural no alterat. I en el cas de préstecs autoritzats, un cop eliminat el material inadequat,
realitzar els corresponents assaigs per a la seva comprovació, si procedeix.
7.

Talussos

L’excavació dels talussos s’efectuarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, evitar la seva
descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui comprometre
l’estabilitat de l’excavació final.
Les rases que, d’acord amb els plànols, s’hagin d’executar en el peu del talús, s’excavaran de manera que el terreny
afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós de la mateixa.
La rasa es mantindrà oberta el mínim de temps indispensable i el material de replè es compactarà amb molta cura.
Quan sigui precís adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com bulons, gunitat,
plantacions superficials, revestiments, cunetes de guarda, entibacions, etc. bé perquè aquestes estiguin previstes en
el projecte o perquè siguin ordenades pel Director, aquest treballs s’hauran d’efectuar immediatament després de
l’excavació del talús.
Cas de què els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el Contractista eliminarà
les porcions despreses o mogudes i realitzarà urgentment quantes maniobres siguin necessàries per a la reparació
complementària ordenada pel Director. Si aquests desperfectes són imputables a execució inadequada
o a incompliment de les ordres del Director, el Contractista serà el responsable dels danys ocasionats.
Amidament i abonament
L’excavació s’abonarà per metres cúbics ( m3 ) mesurats sobre els Plànols de perfils transversals, un cop comprovats
que aquests perfils són correctes, en el cas d’esplanació.
Els préstecs no s’amidaran en origen, puix que la seva cubicació es deduirà dels corresponents perfils del terraplè, si
és que existeix preu independent en el Quadre de Preus núm. 1 del Projecte per a aquest concepte. De no ser així,
aquesta excavació es considerarà inclosa dins de la unitat de terraplè.
Les mesures especials de protecció superficial s’amidaran i abonaran seguint el criteri establert pel Director en cada
moment.
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos
abans i després dels treballs.
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en
aquest Projecte.
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent
a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades,
segons el que es preveu en aquestes condicions.
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Advertència sobre els preus de les excavacions
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions,
haurà de tenir-se en compte el següent: El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i
instruccions del Facultatiu.
En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessari abans de procedir
a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al
Projecte o fixats pel Director Facultatiu.
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el
que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum
realment executat.
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels despreniments,
s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material,sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat
addicional.
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi
ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials
del Projecte.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el
auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força,
subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i
amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Aprofitament de materials i objecte trobats durant l’execució de les obres
El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, ni sobre espècies vegetals
sanes i d’interès comercial que hagin de remoure’ls a causa de l’esbrossada del terreny, que quedaran en propietat
de la Propietat.
En el supòsit de trobar-se antiguitats o restes arqueològiques, objectes d’art, etc., el Contractista ho notificarà a la
Propietat i haurà de parar immediatament l’execució dels treballs fins que al Direcció d’Obra li comuniqui per escrit
el reinici dels mateixos. Per a extreure aquestes antiguitats, el Contractista està obligat a emprar totes les
precaucions i mesures que li indiqui la Direcció d’Obra, quedant estalvi e l seu dret a ser indemnitzat per l’excés
despeses que això pogués reportar -li; tot això sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials
vigents sobre els esmentats treballs.
El Contractista no tindrà cap dret sobre les aigües que afloressin com a conseqüència de les obres, si bé es podrà
servir d’elles per a les seves necessitats, abonant la resta, que sota cap concepte podrà explotar separadament, per
ser béns de domini públic.
Tampoc podrà el Contractista exigir l’explotació de les mines o els materials que apareguessin com a conseqüència
de les obres. No obstant el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques –d’acord amb la nomenclatura
de la Llei de Mines- que directament serveixin per a satisfer les necessitats de la construcció de l’obra, sempre que
es trobin en terrenys de domini públic.

3.1.4.- Terraplens

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrenys procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a
formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva
compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar,
segons el tipus d'obra.
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols
la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix
grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat.
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Aquesta unitat considera l’extensió i compactació de sòls, en zones d’extensió de dimensions tals que permetin la
utilització de maquinària d’alt rendiment. En cas contrari es tractaria de replens localitzats.
La seva execució inclou les operacions següents:
o Preparació de la superfície d’assentament del terraplè.
o Extensió d’una tongada.
o Humectació o dessecació de la tongada.
o Compactació de la tongada.
o
Aquestes tres últimes, reiterades tantes vegades com calgui fins a guanyar la cota de
coronació del terraplè.
En els terraplens es distingiran tres zones:
o

Fonamentació. Format per aquella part del terraplè que estigui per sota del nivell original del terreny
i que ha estat buidada durant l’esbrossada o en fer l’excavació addicional per aparició de material
inadequat.

o

Nucli. Part del terraplè compresa entre la fonamentació i la coronació.

o

Coronació. Formada per la part superior del terraplè, amb el gruix que figuri en el Projecte. Es
considerarà com a coronació de terraplè el rebliment sobre fons de desmunt per a la formació de
l’esplanada.

Classificació dels materials i condicions generals
Els materials a emprar en terraplens seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions realitzades en
l’obra o dels préstecs que es defineixin en Plànols i Plec de Condicions, o que autoritzi el Director.
Pel seu ús en terraplens, els sòls es classificaran en els tipus següents:
o Sòls inadequats:
Són aquells que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls tolerables.
o Sòls tolerables:
No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes, de pedres la mida de les quals excedeixi de quinze
centímetres ( 15 cm ). El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40) o simultàniament: límit líquid inferior a
seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de sis dècimes de límit líquid menys nou: IP>( 0’6*LL-9 ).
La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’450 Kg/dm3.
L’índex C.B.R. serà superior a tres ( 3 ) i el contingut de matèria orgànica serà inferior al dos per cent ( 2 %).
o

Sòls adequats: No tenen elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i el seu pas pel tamís
0’080 UNE serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes.

El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40)
La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’750 Kg/ dm3.
L’índex C.B.R. serà superior a cinc i l’inflament mesurat en aquest assaig serà inferior al dos per cent ( 2 % ).
El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’ú per cent (1 % ).
o Sòls seleccionats:
No tenen elements de mida superior a vuit centímetres ( 8 cm ) i el seu filtrat pel tamís 0’080 UNE serà inferior al
vint-i-cinc per cent ( 25 % ) en pes.
Simultàniament, el seu límit líquid serà menor que trenta ( LL<30 ) i el seu índex de plasticitat menor que deu (
IP<10 ).
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L’índex C.B.R. serà superior a deu ( 10 ) i no presentarà inflament en aquest assaig. A més, estaran exempts de
matèria orgànica.
Les exigències relatades en la classificació de sols anterior, es determinaran d’acord amb les normes d’assaig NLT105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT118/72, NLT-118/59 i NLT-152/72.
Usos
En coronació de terraplens hauran d’usar-se sòls adequats o seleccionats. També podran utilitzar-se sòls tolerables
estabilitzats amb cal o amb ciment d’acord amb les directrius que al respecte doni el Director de l’obra.
En nuclis i fonamentacions de terraplens hauran d’emprar -se sòls tolerables, adequats o seleccionats.
Quan el nucli del terraplè pugui estar subjecte a inundació solament s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats.
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap zona del terraplè.
Execució de les obres
1.

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant
els treballs necessaris de repàs i compactació.
Si el terraplè s’hagués de construir sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarien l’esbrossada d’aquest
terreny i l’excavació i extracció del material inadequat, si n’existís, en tota la profunditat requerida en els plànols. A
continuació, per a aconseguir la necessària vinculació entre el terraplè i el terreny, aquest últim s’escarificarà
d’acord amb la profunditat prevista en els plànols i amb les indicacions relatives a aquesta unitat d’obra que pugui
donar el Director, i es compactarà en les mateixes condicions que les exigides per a la fonamentació del terraplè.
En les zones d’eixamplament o recreixement d’antics terraplens es prepararan aquests, a fi d’aconseguir la seva
unió amb el nou terraplè. Si el material procedent de l’antic talús compleix les condicions exigides per a la zona de
terraplè de què es tracti, es mesclarà amb el del nou terraplè per a la seva compactació simultània; en cas
contrari, serà transportat a abocador.
Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el que hi hagin corrents d’aigua superficial o profunda, es
desviaran les primeres i captaran i conduiran les segones, fora de l’àrea on vagi a construir-se el terraplè, abans de
començar la seva execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d’accessòries, s’executaran d’acord
amb el previst pel Director de l’Obra.
Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, hom s’assegurarà de la seva
eliminació o consolidació.

En els terraplens a mitja falda, el Director podrà exigir, per a assegurar la seva perfecta estabilitat, l’esgraonament
d’aquella mitjançant l’excavació que consideri pertinent.
2.

Extensió de les tongades

Un cop preparada la fonamentació del terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, emprant materials que
compleixin les condicions establertes anteriorment, que seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i
sensiblement paral·leles a l’esplanada. El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït per a què, amb els
mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran
de característiques uniformes; i si no ho foren, s’aconseguirà aquesta uniformitat mesclant -los convenientment
amb maquinària adequada per a això. No s’estendrà cap tongada mentre que no s’hagi comprovat que la superfície
subjacent acompleix les condicions exigides i que sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada
subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà, en cap cas, la següent.
Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran vessant les primeres capes amb el gruix mínim
necessari per a suportar les càrregues que generaran els equips mecànics de moviment i compactació de terres.
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal necessari per a
assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió.
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Llevat de prescripció facultativa en sentit contrari, els equips de transport de terres i extensió de les mateixes
operaran sobre tota l’amplada de cada capa.
3.

Humectació o dessecació

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si s’escau. El contingut òptim d’humitat s’obtindrà a la
vista dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la maquinària disponible.
En el cas de què sigui necessari afegir-hi aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l’humiteig dels materials
sigui uniforme.
En els casos especials en què la humitat natural dels materials sigui excessiva per a la consecució de la compactació
prevista, es prendran les mesures necessàries es podrà procedir a la dessecació per oreig, o a l’addició i mescla de
materials secs o substàncies apropiades, tal i com la cal viva.
Compactació
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada.
En la coronació del terraplè, la densitat a assolir no serà inferior a la màxima obtinguda en l’assaig Próctor Normal.
Aquesta determinació es farà segons la norma d’assaig NLT-107/72. En els fonaments i nuclis de terraplens la
densitat que s’obtingui no serà inferior al noranta-cinc ( 95 ) per cent de la màxima obtinguda en l’esmentat assaig.
Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, no permetin l’ús de
l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels terraplens, es compactaran amb els mitjans
adequats per a cada cas, de forma que les densitats que s’assoleixin no siguin inferiors a les obtingudes en
la resta del terraplè.
Si s’utilitzen per a compactar corrons vibrants, al final de l’operació hauran de donar –se unes passades sense
vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que haguera pogut causar la vibració i segellar la seva
superfície.
Limitacions a l’execució
Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos graus centígrads (2ºC),
havent-se de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d’aquest límit.
Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi completat la compactació.
Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de manera que no es
concentrin petjades de rodades en la superfície.
Amidament i abonament
Els terraplens s’abonaran per metres cúbics (m3), amidats sobre els Plànols de perfils transversals.
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per
diferència entre perfils presos abans i després dels treballs.
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa,
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de
parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir
materials de préstecs.
L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de
les cotes de les voreres més pròximes.
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al
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respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del
terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació,
compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i,
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a
fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.

3.1.5.- Demolicions i Reposicions

Definició
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una
obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra.
La seva execució inclou les operacions següents:
o

Enderrocament o excavació de materials.

o

Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la
resta dels documents del Projecte.
Execució de les obres
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb
les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatges a les
estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els
elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells.
Amidament i abonament
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i
el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la
seva execució.
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades,
de qualsevulla mena i format.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització
o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra.
Reposicions
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de
les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions
que abans de començar les obres.
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i
textura.
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. Les reposicions s'abonaran als preus del
Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció.
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3.1.6.- Sub-base granular

Condicions generals
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra
de pedrera o grava natural, sorres, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga, matèria orgànica o
altres matèries estranyes.
Les condicions que han de complir amb caràcter general són les del PG4 i en particular, les següents prescripcions:
o

Garbellada: sense elements > 5 cm

o

Granulometria: fus ZN (50), (40); (25); (20).

o

CBR:>= 20.

o

LA: <50

o

Plasticitat: LL<25, IP<6.

o

EA > 30.

La presència de pedrots (“bolos”) serà motiu directe de rebuig, no admetent -se la seva eliminació puntual en obra.
El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades inicialment mitjançant un assaig
mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec.
Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi l’acceptació
definitiva que, lògicament, dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran els assaigs definitius
d’acceptació.
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en concret del PG4. Abans de col·locar la
sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i compactació de
l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris.
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents
transversals de la plataforma.
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida contra
actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director d’Obra podrà
sol·licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; de ser així, els costos
produïts serien a càrrec del Contractista.
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin produït
flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui demanar un
sobrepreu o un increment d’amidament.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del
Projecte.
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat.
Base granular
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent en concret, les del PG4 (PG3 en el seu
defecte). Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs
de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris.
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El tot-ú artificial estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una granulometria
conjunta de tipus continu, i amb les següents característiques:
o

Garbellada: sense elements > 4 cm

o

Granulometria: fus ZA (40) o ZA (25).

o

LA: <30

o

Plasticitat: NO PLÀSTIC.

o

EA > 35.

Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els
pendents transversals.
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida contra
actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director d’Obra podrà
sol·licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; de ser així, els costos
produïts serien a càrrec del Contractista.
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin produït
flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui demanar un
sobrepreu o un increment d’amidament.
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o
similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80.
L’execució de la capa de tot-ú artificial acomplirà els condicionaments exigits a l’article 501 del PG3-75.
Preparació de les superfícies d’assentament
El tot-ú no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’hagi d’assentar tingui els
condicionaments de qualitat i forma previstos, amb les toleràncies establertes. Per això, a més a més de l’eventual
reiteració dels assaigs d’acceptació de l’esmentada superfície, la D.O. podrà ordenar el pas d’un camió carregat amb
la finalitat d’observar el seu efecte.
Si en l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin les tolerables, es corregiran abans de
l’inici de la posta en obra del tot -ú artificial, segons les prescripcions del corresponent Article del present Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
1.

Preparació del material

La preparació del tot-ú artificial es farà en central i no pas “i n situ”. L’addició d’aigua de compactació es farà també
en central, excepte en el cas que la D.O. autoritzi la humectació “in situ”.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat” segons la Norma NLT-108/72, podrà
ésser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, segons els assaigs realitzats en el tram
de prova.
2.

Estesa de les capes

Els materials s’estendran, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les precaucions necessàries per a
evitar segregacions i contaminacions, en capes de gruixos compresos entre deu (10) i trenta (30) cm.
Les eventuals aportacions d’aigua es produiran abans de la compactació. Després d’això, l’única humectació
admissible serà la que es destina a assolir en superfíci e la humitat necessària per a executar la capa següent.
L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que en cap cas un excés de la mateixa renti el material.
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Cap capa s’estendrà si la immediatament anterior no ha resultat amb una densitat de compactació exigida pel tot-ú
en qüestió. Es faran proves regularment per a determinació d’aquesta densitat pel mètode nuclear, bàsicament; el
Contractista està obligat a comunicar directament al laboratori quan tingui una capa llesta per a assajar. Quan una
capa, que ha estat compactada amb la humitat òptima, ha quedat amb una densitat insuficient, caldrà reiniciar el
procés de compactació: si la superfície de la capa ja havia quedat segellada pels fins i l’aigua, caldrà escarificar -la a
la profunditat suficient per a que torni a admetre l’aigua necessària per una nova compactació.
Qualsevol flonjall és motiu suficient per a enretirar el material, escampar-lo i deixar-lo assecar, i, si no ha quedat
contaminat, tornar-lo a usar, amb l’aprovació de la D.O.
3.

Compactació de la capa

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de superar l’òptima en més d’un ú (1) per cent, es
procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a l’obtenció de la densitat especificada en l’apartat
Densitat del present Arti cle.
Les zones en les que per la seva reduïda extensió, exagerat pendent o proximitat a obres de pas, de fàbrica o
desguassos, murs o estructures, no permetin la utilització. de l’equip previst per a la resta d’extensió, es
compactaran amb d’altres mitjans adequats.
En punts de compactació difícil, com en vores de vorada, angles, en vores de façanes, al voltant dels pericons de
serveis i qualsevol altres, on només es pot emprar una safata compactadora (saltadora o rodant), si el D.O. preveu
que amb aquest mi tjans no s’assolirà la compactació exigida, podrà ordenar la substitució de la cap del tot -ú per
una altra de grava-ciment o formigó pobre, sense que això suposi un sobrepreu.
4.

Tram de prova

Abans de la utilització d’un determinat tipus de material serà preceptiva la realització del corresponent tram de
prova, per a fixar la composició i la forma d’actuació de l’equip compactador, i per a determinar el grau d’humitat
de compactació més adient.
La capacitat del suport i el gruix de la capa sobre la que es vulgui realitzar el tram de prova seran similars als que
tinguin al ferm la capa de tot-ú artificial.
La D.O. decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció.
S’establiran les relacions entre el nombre de passades i la densitat aconseguida, per a cada compactador i pel
conjunt de l’equip compactador.
A la vista dels resultats obtinguts, la D.O. definirà si és acceptable o no l’equip compactador proposat pel
Constructor.
o

En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i si s’escau, la correcció de la humitat òptima.

o

En el segon cas, el Constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d’un compactador
que el complementi o substitueixi.

S’analitzarà el comportament del material sota la compactació.
La correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la humitat i densitat “in situ” establerts i d’altres
mètodes ràpids de control, com ara isòtops radioactius, carburs de calci, picnòmetres d’aire, etc.
5.

Densitat

La compactació del tot-ú artificial es continuarà fins a aconseguir una densitat no inferior a la que correspon al
noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda per l’assaig “Próctor Modificat”, segons la Norma NLT-108/72,
efectuant les pertinents substitucions dels materials grossos.
L’assaig per a establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material obtingudes “in situ” en la
zona a controlar, de manera que el valor d’aquesta densitat sigui representatiu d’aquella.
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Quan existeixin dades fiables de què el material no difereix sensiblement, en les seves característiques, de l’aprovat,
a l’estudi dels materials i existeixin raons d’urgència, així apreciades per la D:O:, es podrà acceptar com a densitat
de referència la corresponent a l’esmentat estudi.
Càrrega amb placa
En les capes de tot-ú artificial els valors del mòdul E2, determinat segons la norma NLT-35/86, no seran inferiors als
següents: 120 MPa sota calçades i 60 Mpa en voreres.
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada
Disposades estaques de refinament, anivellades fins mil·límetres d’acord amb els plànols, a l’eix, salts de peralt si
n’existeixen, i vores de perfils transversals amb una separació que no excedeixi de la meitat (1/2) de la distància
entre els perfils de Projecte, es compararà la superfície acabada amb la teòrica que passi pel cap
d’aquestes estaques.
L’esmentada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze (15) mil·límetres.
En tots els semi perfils es comprovarà l’amplada estesa que, en cap cas, haurà d’ésser inferior a la teòrica deduïda
de la secció tipus dels Plànols.
Serà optativa de la D.O. la comprovació de la superfície acabada amb regle de tres (3) metres, establint la tolerància
admissible en aquesta comprovació.
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel constructor, sempre a càrrec seu.
Per a això s’escarificarà una profunditat mínima de quinze (15 cm, s’afegirà o es retirarà el material que calgui de les
mateixes característiques, i es tornarà a compactar i refinar.
Quan la tolerància sigui ultrapassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la D.O. podrà acceptar la
superfície, sempre que la capa superior a ella compensi la merma de gruix sense increment de cost.
Limitacions en l’execució
El tot-ú artificial es podrà emprar sempre que els condicionaments meteorològics no produeixin alteracions a la
seva humitat, com ara que no se superi en més de dos punts percentuals (2%), la humitat òptima.
Sobre les capes recentment executades es prohibirà l’acció de tot tipus de trànsit, mentre no es construeixi la capa
següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament hagués de passar es distribuirà de manera que no es
concentrin les rodades en una sola zona. El Contractista serà el responsable dels danys originats, havent de procedir
a la seva reparació segons les instruccions de la D.O.
Control d’execució
Es considerarà com un “lot”, que s’acceptarà o refusarà en bloc, el material que entri en dos-cents cinquanta metres
quadrats (250 m2) de calçada o voravia, o alternativament, en tres mil (3.000 m2) metres quadrats de capa, o en la
fracció diària construïda diàriament si aquesta fos inferior.
Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzaran en punts prèviament seleccionats mitjançant una
mostra aleatòria, tant longitudinal com transversalment.
Amidament i abonament
S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte.
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries
per a deixar completament acabada la unitat.

3.1.7.- Paviments

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb
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especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els
pendents transversals.

3.1.7.1.- Paviments asfàltics

1. Regs d’emprimació
Els materials a emprar en regs d’emprimació acompliran les condicions exigides a l’article 530 del PG3-75.
El lligant bituminós serà l’emulsió catiònica ECL-1 o ECR-1, el qual complirà els condicionaments de l’article 213 del
PG3-75.
Si els àrids contenen pols, es regaran amb aigua, bé amuntegats o bé sobre camió, prèviament a la seva utilització.
La dosificació de materials a utilitzar serà la que aconsellin les circumstàncies de l’obra i serà definida per la Direcció
de les Obres.
La dosificació dels àrids serà compresa entre cinc-cents grams per metre quadrat (0,5 gr/m2) i dos quilograms per
metre quadrat (2 kg/m2). La dosificació del lligant estarà compresa entre tres litres per metre quadrat (3 l/m2) i 6
litres per metre quadrat (6 l/m2).
De cada partida de lligant enviada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendran mostres
representatives, d’acord amb el criteri de la Direcció de les Obres, amb les que es realitzaran assaigs d’identificació.
Pels àrids es realitzarà:
o

Un percentatge del material que passa pel tamís 5 UNE per cada cent metres cúbics.

o

Un assaig de determinació de la humitat, efectuat just abans de la utilització en obra per cada
vint-i-cinc metres cúbics o fracció.

L’execució dels regs es realitzarà d’acord amb els condicionaments que es fixen als articles 530 i 531 del PG3-75.
Si per una execució no meticulosa de la feina de regat s’embrutessin les rigoles, les vorades, la vorera, les tapes de
fosa, etc, s’hauria de procedir immediatament a la seva substitució per nous elements i reconstrucció de les parts
afectades, anant totes les despeses a càrrec del Contractista.
2. Mescles bituminoses en calent
Els materials a emprar en les mescles bituminoses en calent hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article
542 del PG3-75.
El lligant bituminós a emprar estarà entre els betums asfàltics que s’indiquen a continuació: B 20/30, B 40/50, B
60/70, B 80/100, i hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 211 del PG3-75.
Amb preferència s’emprarà betum asfàltic B 60/70 en capes de trànsit, intermèdia o base, encara que la Direcció
d’Obra podrà ordenar canviar el tipus de betum sense que el Contractista pugui reclamar variació en el preu.
Els àrids tindran un coeficient de desgast mig per l’Assaigs de Los Ángeles, segons la norma NLT-149/72, inferior a
vint-i-cinc (25).
El valor del coeficient de poliment accelerat dels àrids a emprar en capes de trànsit serà, com a mínim, de quarantacinc centèsimes (0’45). El coeficient de poliment accelerat es determinarà d’acord amb les Normes NLT 174/72 i NLT
175/73.
L’àrid fi serà sorra de matxuqueig o una mescla d’aquesta amb sorra natural, amb un percentatge màxim de sorra
natural del deu per cent ( 10 %).
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L’àrid gros procedirà del matxuqueig de graves de tamany adequat per a obtenir el tamany màxim. El seu índex de
llesques serà inferior a trenta (30).
L’àrid fi tindrà els valors equivalents de sorra, mesurats en tots i cadascun dels amuntegaments individualitzats que
existeixin, superiors a cinquanta (50). La seva naturalesa i característiques seran les mateixes que les de l’àrid gros.
Els àrids fins tindran mòduls de finura amb oscil·lacions inferiors al 0’3 de la mitja de cada amuntegament,
considerant-se els àrids amb valors superiors a aquest marge com d’una altra partida, amb la necessària distinció i
separació dels mateixos.
No es podrà emprar com a filler la pols extreta dels ciclons. La quantitat de filler natural no extret dels ciclons serà
inferior a un tres per cent (3 %) del pes total dels àrids. La resta del filler de les capes de trànsit i intermèdia, serà
d’aportació.
La relació ponderada entre els continguts de filler i de betum de la mescla bituminosa serà d’ú punt tres (1,3) per a
la capa de trànsit, ú coma dos (1,2) per a la mitja i d’ú coma ú (1,1) per a la capa de base.
De cada partida de lligant rebuda en obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà mostra per a
realitzar un assaig de penetració.
Pel control de qualitat dels àrids i filler, se seguiran les “Recomendaciones para el control de calidad en obras de
carreteras”, publicades pel MOPU.
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat,
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles
bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les
especificacions de la Normativa vigent.
Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i amb el
gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Així doncs, la superfície a amidar es
comptarà entre rigoles.
Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de
avimentació, inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles
additius).
La fabricació i execució de les mescles bituminoses en calent acompliran les especificacions de l’article 542 del PG375.
Instal·lació de fàbrica
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a 60 t/h. Els indicadors dels diferents aparells de
mesura estaran instal·lats en un quadre de comandament únic per a tota la instal·lació. La planta comptarà amb
dues sitges per l’emmagatzegament del filler d’aportació, amb una capacitat conjunta suficient per a dos dies de
fabricació. El dipòsit per a emmagatzegament del lligant, en nombre no inferior a dos, tindran una capacitat
conjunta per a mig dia de fabricació i al menys de quaranta mil litres.
El sistema de mesura de lligant tindrà una precisió del més- menys dos per cent (+ 2%) i el filler d’aportació del mésmenys deu per cent (+10 %).
La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d’alimentació a la seva zona propera al mesclador, serà de
més menys dos graus centígrads.(+ 2).
Elements de transport
Abans de carregar la mescla bituminosa es procedirà a engreixar l’interior de les caixes dels camions amb una
lleugera capa d’oli o sabó. Roman prohibida la utilització de productes susceptibles de dissoldre el lligant o de
barrejar-se amb ell. L’alçada de la capa i la capa posterior seran de tal manera que en cap cas existeixi contacte
entre la caixa i la tolva de l’estenedora.
Preparació de la superfície existent
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La superfície sobre la qual s’estendrà la mescla haurà d’estar perfectament neta de qualsevol residu de matèria
orgànica, restes de terra, formigó, etc., que pugui ocasionar un impediment a la correcta adherència de l’aglomerat.
Aquesta neteja s’efectuarà amb mitjans mecànics amb la fulla girada d’una motoanivelladora o procediment similar.
A continuació s’hi passarà un tractor amb escombradora de raspall metàl·lic per a eliminar tot el material existent i
finalment, amb raspalls, de forma manual, i amb llança d’aigua s’intensifica fins a aconseguir la neteja desitjada.
Per a poder procedir a l’estesa, serà imprescindible l’autorització de la D.O.
Estenedores
Tindran una capacitat mínima d’extensió de 60 t/ h i estaran provistes d’un sistema automàtic d’anivellació.
L’amplada d’estesa mínima serà de tres metres i mig (3,5) i o la màxima de set metres i quaranta centímetres (7,40
m).
Estudi de la mescla i obtenció del mètode de treball
Dins del fusos granulomètrics prescrits per a tal efecte, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin
major qualitat a les mescles; per tant, la D.O. determinarà la composició dels diferents mides d’àrids i les
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la major possible. Així mateix, el Contractista sotmetrà a la
seva aprovació prèvia de dimensions en què classificarà els àrids.
Preparació del àrids
El Contractista posarà en coneixement de la D.O. amb quatre dies de termini, la data d’inici dels amuntegaments a
peu de planta.
No s’admetran els àrids que presentin mostres de meteorització a conseqüència d’un amuntegament perllongat.
Durant l’execució de la mescla bituminosa es subministraran diàriament, i com a mínim, els àrids que corresponguin
a la producció diària, no podent-se descarregar als amuntegaments que es facin servir per a la fabricació. El consum
d’àrids seguirà el mateix ordre que el d’arribada dels mateixos.
El percentatge d’humitat dels àrids a la sortida de l’assecador serà inferior al mig per cent (0,5%).
Preparació de la mescla
La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de cent seixantacinc graus centígrads (165ºC).
Transport de la mescla
Es realitzarà de manera que la temperatura mínima a la tolva de l’estenedora sigui de cent trenta graus centígrads
(130ºC). L’aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xocs.
Estesa de la mescla
La velocitat de l’estesa serà inferior a cinc metres per minut (v<5 m/min), procurant que el nombre de passades
sigui el mínim.
Excepte autorització expressa de la D.O., en els trams de fort pendent s’estendrà de baix cap a dalt.
En cas de pluja o vent, la temperatura d’estesa haurà de ser de deu graus (10º) centígrads superiors a l’exigida en
condicions meteorològiques favorables, és a dir, de cent quaranta graus centígrads (140ºC) en la tolva de
l’estenedora.
El remat dels embornals, pous i pericons es realitzarà després d’haver acabat l’estesa de la capa; per a això caldrà
tapar-los prèviament amb un element metàl·lic o bé de fusta del gruix de l’estesa, el qual posteriorment es traurà
per a reomplir l’artesa formada amb asfalt fos.
Compactació de la mescla
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La temperatura de la mescla a l’inici de la compactació serà de cent deu graus centígrads (110ºC). En cas de pluja o
vent serà de cent vint graus centígrads (120ºC).
El piconat haurà de començar tan bon punt com s’observi que pugui suportar la càrrega sense que es produeixin
desplaçaments indeguts.
La compactació s’iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferent s franges i continuarà cap a la vora més
alta del paviment, solapant els elements de compactació amb les seves passades successives que hauran de tenir
longituds lleugerament diferents.
Immediatament després del piconat inicial es comprovarà que la superfície obtinguda quant a bombament, rasants i
d’altres paràmetres especificats. Corregides les deficiències trobades, es continuarà la compactació.
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà amb pissons de mà
adequats a la tasca que es pretén realitzar.
Per a la compactació per vibració s’acomplirà el següent:
o

Gruix mínim de cinc (5) cm.

o

Freqüència de més de quaranta (40).

o

Velocitat entre 3 i 5 Km/h

o

Màxim de passades amb vibració: 10

El treball es durà terme en funció de la maleabilitat de la mescla, per la qual cosa les primeres passades es faran
sense vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material siguin suficientment estables.
Es prohibeix la utilització de la vibració per a compactar capes obertes.
Durant l’execució d’aquesta activitat s’haurà de posar molt de compte en no malmetre els elements colindants:
embornals, pericons, rigoles, marcs i tapes de fosa, pous de registre, etc. En cas de produir-se això, serà necessària
una reparació i reposició immediata de cada element malmès.
Juntes transversals i longitudinals
La junta longitudinal d’una capa no haurà d’estar mai sobreposada a la corresponent de la capa inferior.
S’adoptarà el desplaçament màxim compatible amb els condicionaments de cir culació, essent al menys de quinze
(15) centímetres. Sempre que sigui possible la junta longitudinal de la capa de rodadura es trobarà a la banda de
senyalització horitzontal i mai sota la zona de rodadura, procedint ràpidament a eliminar l’excés de mescla .
Per a realitzar les juntes transversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu gruix, eliminant una longitud de
cinquanta centímetres (50 cm). Les juntes transversals de les diferents capes estaran separades un metre (1 m) com
a mínim.
Control de qualitat
Es realitzarà un control de fabricació, superfície d’assentament, estesa, compactació i geometria segons els assaigs,
inspeccions i comprovacions del procediment establert en les “Recomanacions pel control de qualitat en obres de
carreteres”.
La interpretació de resultats i els criteris d’acceptació i refús correspondran a la D.O.
La no obtenció dels nivells exigits en Projecte dels diferents paràmetres de col·locació de paviments asfàltics,
produirà immediatament el rebuig, per part de la D.O., del total de la partida o porció de partida afectada de
l’incompliment, segons s’escaigui. En aquest cas, la D.O. procedirà com s’estableix en l’article 1.22. “Penalitzacions “
del present Plec, i ordenarà la demolició i substitució de la superfície aglomerada incorrectament, o, si considera
que la partida continua mantenint la seva funcionalitat, podrà aprovar la seva acceptació si el Contractista li
proposa un abonament per aquesta partida, d’una quantitat depreciada respecte al del Projecte, en un percentat ge
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a fixar segons la importància de la deficiència.
Els paràmetres que suposaran un greu incompliment, si no obtenen els mínims exigits són per exemple, i sense que
sigui restrictiu: gruixos de capes, densitats de capes, contingut de lligant, tipus de betum, corba granulomètrica,
contingut de filler, etc.
Amidament i abonament
Es mesuraran els m2 de paviment col·locat realment, per cada capa, descomptant de les amplades, la superfície que
ocupin les rigoles, les reixes transversals de desguàs, els embornals i tapes de pous i pericons. S’abonaran per tona
de material col·locat segons els gruixos i les compactacions definides en projecte amb una conversió de m3 a t per
un coeficient de 2,45 t/m3 per a la mescla D-12 i de 2,42 t/m3 per a la G-20. En cas de no aconseguir-se aquestes
densitats, l’abonament es farà d’acord amb les densitats obtingudes, a part de la penalització a la partida que es
defineixen en l’apartat de “Penalitzacions”.

3.1.7.2.- Altres paviments

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a
l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i abonament de les unitats referides al tipus
de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment,
a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra
definida.

3.1.8.- Excavació i replè de rases

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a
l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les
rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les
dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
Quant les excavacions en rasa per a serveis, l’amplada de les rases serà la marcada en plànols o en pressupost, i no
serà d’abonament l’escreix d’amplada si pels seus interessos el Contractista usa uns mitjans que produeixen
excavacions majors.
Tampoc serà subjecte de preu nou el fet que s’hagin de fer dues o més maniobres en la mateixa rasa per a
aconseguir l’amplada projectada.
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa,
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà
comprès als preus d'excavació.
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a
l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre
excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre excavats no seran objecte
d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb l’amidament teòric dels
plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà
d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de
desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el
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transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament
de les àrees afectades.
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article
2.3. del present Plec. Quant durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència
del fet que s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer
malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les
conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que
sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els
esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1.
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu
d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1.

3.1.9.- Vorades prefabricades de formigó

Definició
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera.
Procedència
Aquest tipus de vorada ha de provenir de fàbriques especialitzades, de reconeguda solvència tècnica i posseïdores
de segell de qualitat.
Característiques generals
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte.
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direcció d'obra.
Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades.
En cas de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra.
Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc.) es realitzaran sempre a partir de les peces bàsiques d’1 m
mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i serà decidit per la D.F.
Normes de qualitat
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim
tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2).
Es complirà allò que es disposa en la Norma UNE 127.005 per a tot tipus de vorades incloses en el projecte.

També hauran d’acomplir:
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Desgast per fregament
o

Recorregut : mil metres (1.000 m).

o

Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2).

o

Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida).

o

Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm).

o

Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2).

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que sigui
restrictiu, de cops, descantellaments, rascades o taques indelebles al final de l’obra. Això implica que si un cop
col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar,
sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament.
Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada
de ciment, o altres taques indelebles, que seran revisades per la Direcció d'Obres amb molta cura.
Recepció
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. No seran de recepció
les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques
generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm)
Amidament i abonament
S'abonaran per metre lineal (ml), col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari. Per tant, seran a
descomptar de l’amidament, els guals de peatons.

3.1.10.- Rigoles
3.1.10.1.- Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit

Definició

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa
de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

Procedència
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada.
Característiques generals
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de costat i
vuit centímetres (8 cm) de gruix. La capa d’empremta, és a dir, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres
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(12 mm) com a mínim, i amb superfície llisa.
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.
Normes de qualitat
Desgast per fregament:
o

Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m).

o

Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2).

o

Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2), (per via humida).

o

Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a zero amb noranta-cinc mil·límetres (0.95 mm).

També hauran de complir les següents prescripcions:

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte com per exemple, i sense que sigui
restrictiu de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les fileres,
durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte
de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que
quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran escrupulosament
revisades per la Direcció d'Obres.
Recepció
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos
mil·límetres (2 mm), en més o en menys.
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra.
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.
Amidament i abonament
S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó
s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm.1.

3.1.10.2.- Rigoles de formigó fabricades “insitu”

S’executaran amb total paral·lelisme amb la línia de vorades tant en planta com en alçat i acompliran amb els
gruixos i altres dimensions disposades en plànols, amb encofrat mínim de cara no vista. La tolerància admesa en
desviaments d’aquests paràmetres és de +/- 5 mm, sent motiu de reposició els trams que no l’acompleixin.
S’adaptaran geomètricament als obstacles d’embornals, pous, reixes interceptores, etc. que hi puguin haver.
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Tindran un pendent transversal del 2 % contra la vorada i una superfície amb acabat fratassat manualment.
Es tindrà una cura especial en el curat i madurat d’aquest formigó, evitant esquerdes superficials d’assecament; la
tolerància al respecte és de menys de 5 esquerdes de longitud superior a 30 mm i amb obertures no superiors a un
mm (1 mm) i en trams de 100 mm, valorades visualment pel controlador de qualitat o per la Direcció Facultativa,
sent motiu de reposició immediata amb càrrec de costos al Contractista. També per a evitar esquerdes de retracció,
la longitud màxima de cada tram de formigonat de rigola serà de cinc (5) metres, creant una junta de formigonat
amb una làmina de polietilè o una planxeta de fusta de 2 mm de gruix.
Només quedaran col·locats aquells trams que no presentin cap defecte com per exemple i sense ser restrictiu, de
cops, descantellaments o rascades al final de l’obra.
Això implica que si un cop col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan
malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de
substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres
taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres.

3.1.10.3.- Vorades tipus rigola per a aparcaments

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de
l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i abonament.

3.1.11.- Formigons

3.1.11.1.- Àrids per a morters i formigons

Els àrids emprats hauran de garantir l’adequada resistència i durabilitat dels formigons i morters.
Per a morters s’empraran àrids fins o sorres que és la fracció de l’àrid que passa per un tamís de 5 mm de llum de
malla, i per a formigons s’empraran àrids fins (sorres) i àrids grossos (graves), atenent sempre a les limitacions de
tamany especificades al formigó.
Els àrids hauran de complir les condicions de l’article 7è de la Instrucció EHE en tots els seus apartats, inclosa la
comprovació de la pèrdua de pes en l’assaig de ci nc cicles segons la Norma UNE 7136, i la Direcció de les obres es
reserva el dret d’exigir tots els controls i assaigs previs que calguin, tal i com s’esmenta en l’article 63.3 de la
Instrucció EHE.

3.1.11.2.- Ciments

El ciment que s’utilitzarà serà el CEM II/A-P o CEM IV/A, CLASSE 32,5 i acomplirà els condicionaments corresponents
al Plec RC-03 i els condicionaments de subministrament i emmagatzematge de l’article 5è de la Instrucció EHE.
Es posarà especial atenció en evitar la dessecació durant l’enduriment.
En zones on es prevegin ambients agressius ( efectes d’aigua de mar o agressiva, etc.), o allà on es presentin
determinades característiques particulars, la Direcció de les Obres podrà exigir la utilització de ciments especials
sense que el Contractista tingui dret a exigir cap tipus de reclamació per aquest fet.
El control de qualitat es realitzarà conforme amb el que s’especifica a l’article 63.1 de la Instrucció EHE i el Plec RC03.
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3.1.11.3.- Morters de ciment

Els materials que els composen: àrid fi, ciment i aigua acompliran les condicions ja establertes i la seva proporció es
farà d’acord amb la missió que se’ls encomani, no essent inferior la relació ciment/sorra en cap cas a 1/6 en volum.
S’acompliran els condicionaments pels morters establertes en el CTE i els condicionaments de l’article 611 del Plec
PG3.

3.1.11.4.- Qualitat del formigó

Es consideren els següents tipus de formigons:
o

Formigó HM-15 de cent cinquanta Quilograms (150 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit
(28) dies.

o

Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit (28)
dies.

o

Formigó HM-25 i HA-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg/cm2) de resistència característica
a vint-i-vuit (28) dies.

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta
Instrucció.
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un mi nut (1') i inferior al minut i mig
(1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja.
A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:
o

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni
homogeneïtat.

o

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta
centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.

o

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense
l'autorització del Facultatiu encarregat.

o

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les
prescripcions de l'EHE.

o

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.

o

El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment,
sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó.

o

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar laformació de bosses de
pedres i de coqueres.

o

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE.

o

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin
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les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible.
o

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta
amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics.

o

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona
unió del formigó fresc amb el que està endurit.

o

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides,
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se
constantment humides.

o

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del
formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc.

o

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu.

o

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas,
executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu.

o

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte
del Contractista.

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
o

Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m).

o

Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m).

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-ivuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de
formigó utilitzat a voltes i soleres.
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada
sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la mitja dels resultats,
descartant els dos (2) extrems.
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les
d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data,
en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que
l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les
d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una
sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa
produïda, que haurà de ser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències
especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se.
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent
per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs
de càrrega corresponents.
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre
material adient, a criteri del Director Facultatiu.
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat hauran de posseir la resistència i la
rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc
mil·límetres (0,005 m).
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Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els
paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005
m).
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran
de contenir substàncies agressives pel formigó.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures
provisionals per a facilitar aquesta tasca.
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de
l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat.
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i
carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum.
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats
per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin
d'aquelles garanties.

3.1.11.5.- Obres de formigó

S’utilitzaran els formigons definits per la seva resistència caract erística a la compressió definida als Documents del
Projecte.
La seva docilitat s’adaptarà al sistema de posada en obra (seca i seca-plàstica per a formigó vibrat, plàstica i plàsticatova pel formigó picat en barra) i el tamany màxim de l’àrid s’adaptarà a la disposició de les armadures i a l’acabat
requerit.
S’hauran d’acomplir els condicionaments de l’article 10è de la Instrucció EHE. Per a l’estudi de la dosificació dels
diferents tipus de formigó, el Contractista haurà de realitzar pel seu compte i amb una antelació suficient a la
utilització en obra del formigó que es tracti, totes aquelles proves necessàries, de manera que s’arribi a les
característiques exigides a cada classe de formigó, havent de presentar els resultats definitius a la Direcció de les
Obres per a la seva aprovació al menys set dies abans de començar la seva fabricació. Per això s’acompliran les
especificacions dels articles 14 i 67 de la Instrucció EHE, així com els seus comentaris.
El control de qualitat es farà d’acord amb els articles 68, 69 i 70 de la Instrucció EHE.
Es realitzarà per a cada tipus de formigó un control estadístic a nivell normal o bé al nivell indicat en els plànols. La
freqüència i nombre d’amassades sobre les que es realitzarà el control es fixarà per la D.O., que haurà d’autoritzar
el Laboratori on es realitzi el trencament de les provetes.
Les provetes que es faran servir per a controlar la resistència del formigó seran cilíndriques de quinze centímetres
de diàmetre i trenta cm d’alçada i s’ompliran, conservaran i trencaran segons els mètodes d’assaig UNE 7240 i UNE
7242. Elsassaigs d’informació del formigó es realitzaran que la D.O. jutgi convenient i segons el
que es disposa en l’article 70 de l’EHE.

3.1.11.6.- Transport de formigó

El transport des de l’estació fabricadora es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes
acceptats per la D.O. i que impedeixin qualsevol segregació, exhudació, evaporació de l’aigua o intrusió de cossos
estranys dins la mescla.
En cap cas es tolerarà la posta en obra de formigons que presentin un principi de presa o d’altres alteracions.
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Les característiques de les amassades varien des del principi fins al final de cada descàrrega de la formigonera.
Degut això, per a obtenir una major uniformitat, no haurà d’ésser transportada una mateixa amassada en camions o
compartiments diferents.
S’aconsella netejar l’equip emprat pel transport després de cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja serà
convenient que els recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades arrodonides.
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació fixa, els seu transport a obra es realitzarà en
camions dotats d’agitadors. Es faran servir camions amb tambors giratoris o camions dotats de paletes, amb una
velocitat d’agi tació compresa entre dos i sis revolucions per minut; el volum transportat no serà superior al
vuitanta (80) per cent del fixat pel fabricant de l’equip i en qualsevol cas, seran capaços d’efectuar el transport i la
descàrrega del formigó en obra sense seg regacions dels elements que el constitueixen.
El període comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del formigó en obra serà inferior a una (1) hora i
durant tot el període de transport i descàrrega haurà de funcionar constantment el sistema d’agitació. Aquest
període de temps haurà de reduir-se si la temperatura és elevada o si existeixen circumstàncies que contribueixin a
una presa ràpida del formigó.
Quan s’utilitzin centrals per dosificar en sec les masses i aquestes hagin de ser transportades fins la formigonera,
aquest transport es realitzarà en vehicles provistos de diferents compartiments independents, un (1) per massa, o
bé dos per massa, un pels àrids i un altre pel ciment.
En aquests casos es posarà especial atenció per a evitar que, durant el recorregut, puguin produir-se pèrdues de
pols de ciment. Per això, quan els àrids i el ciment vagin junts en un mateix compartiment, quan s’ompli aquest es
posarà primer una part de l’àrid, després el ciment i, finalment, la resta de l’àrid. Si el ciment es transporta aïllat
haurà de cobrir-se adequadament.
En tot cas es respectarà fidelment el que es disposa en l’article 610.7 del PG3 -75 i l’article 15 de la Instrucció EHE.

3.1.11.7.- Posada en obra de formigó

Com a norma general, no podrà passar més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i la seva col·locació en
obra i compactació. La D.O. podrà modificar aquest termini si s’empren ciments o additius especials.
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre i mig (1’5 m), quedant prohibit
llençar-lo amb pales a grans distàncies, distribuir-lo amb rastrells o fer-lo avançar més d’un metre (1m) dins dels
encofrats.
Es podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó sempre que l’extrem de la mànega no sigui situat a més de
tres metres (3m) del punt d’aplicació; que el volum de formigó llençat a cada descàrrega no sigui superior a una
cinquena part (1/5) de metre cúbic; que s’eliminin tots els rebots excessius del material i que el “roll” no es dirigeixi
directament contra les armadures.
Per l’abocament del formigó sota l’aigua i per a evitar la seva segregació, el formigó es col·locarà amb cura en una
massa compacta i a la seva posició final, mitjançant trompes d’elefant, catúfols tancats de fons mòbil o per altres
mitjans aprovats per la D.O., i no haurà de remoure’s després d’haver estat dipositat. Es tindrà especial cura en
mantenir l’aigua quieta al lloc del formigonat, evitant tota classe de corrents que puguin rentar la mescla.
La posta en obra del formigó inclou la seva curació amb aportació de tanta d’aigua com sigui necessària, fent com a
mínim, dues regades al dia amb mànega o altres mitjans el mateix dia de formigonat, i tres vegades al dia següent.
Per això, cal programar les formigonades comptant amb aquestes activitats, ja que no es podrà deixar un formigó
acabat de col·locar sense regar fins al dia següent.
En elements superficials, també s’accepta el cobriment del formigó jove amb sacs o palla per a evitar la seva
dessecació.
En qualsevol cas s’acomplirà el que es disposada en l’article 610.8 del PG·-75 i l’article 16 de la Instrucció EHE.
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3.1.11.8.- Compactació de formigó
Es posaran en coneixement de la D.O. els mitjans a emprar que seran prèviament aprovats per aquesta.
No es permetrà la compactació per piconatge.
Es comprovarà l’existència de suficient nombre d’aparells vibradors de recanvi per a que en cap moment
s’interrompi la vibració de la massa de formigó.
Iniciar el formigonament de qualsevol peça sense tenir en condicions i en perfecte funcionament comprovat d’un
segon equip de vibració, de característiques idèntiques a les de l’equip principal, és una greu infracció del
Contractista, sancionable de forma severa per la D.O. segons consideri, fins a una sanció econòmica màxima de 600
€ (100.000 pessetes) en funció dels riscs potencials als que aquesta actuació hagi exposat l’obra. Immediatament, la
D.O. podrà aturar l’acció del formigonament fins que quedi reparat aquest contratemps, encara que es creïn
perjudicis econòmics, que no seran reclamables pel Contractista.
En absolutament tots els casos, la reparació de danys ocasionats per una falla de vibració – siguin quines siguin les
raons -, serà arbitrada per la D.O. incloent com a mesura de primera instància, la demolició total o parcial de
l’element formigonat, sense que això sigui susceptible de cap reclamació.
Cada equip de vibrat composat per una agulla i dos homes, tindrà una base adequada on trepitjar per a estendre,
col·locar, vibrar i curar el formigó, excloent-se explícitament, taulons i altres mecanismes instal·lats de forma
precària.

L’aparició, en desencofrar, de defectes de vibrat o col·locació del formigó, en forma de “coqueres” o qualsevol altra,
serà objecte de reparació immediata, que pot consistir en la demolició total o parcial de la peça, o en tractaments
amb resines epoxi, o d’altres que, a proposta del Contractista, aprovi la D.O. En general, la compactació dels
formigons s’ajustarà a allò que es prescriu a l’article 610.9 del PG3 -75 i a l’article 16.2 de la Instrucció EHE.

3.1.11.10.- Desencofrat

Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible prèvia consulta a la D.O. per procedir sense
endarreriments al correcte curat del formigó.
En temps fred no es retiraran els encofrats mentre el formigó sigui encara calent per a evitar el seu clivellament.
Els terminis límit de desencofrat es fixaran en cada cas, tenint en compte els esforços als que hagi de quedar sotmès
el formigó per efectes del descintrament i la seva corba d’enduriment; també es tindran en compte els
condicionants meteorològics als que ha estat sotmès des de la seva fabricació, segons els resultats del trencament
de les provetes preparades a tal efecte i mantingudes en anàlogues condicions de temperatura i als altres mètodes
d’assaig d’informació previstos.
Les clivelles o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan sense prendre abans un enregistrament de les
mateixes, amb indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i el lloc on es presentin, per a determinar la seva
causa, els perills que puguin representar i les preocupacions especials que puguin exigir.

3.1.11.11.- Curat del formigó

Durant la presa (“fraguado”) i el primer període d’enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar el manteniment de
la humitat del mateix, adoptant per a això les me sures adequades que es mantindran durant set dies, havent-se
d’augmentar aquest termini a criteri de la D.O. en temps sec o calorós i, en tot cas, fins que el formigó hagi arribat al
setanta (70) per cent de la resistència de projecte.
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Queda prohibit l’ús d’aigua de mar pel curat de formigó.
El curat per aportació d’aigua podrà complementar-se per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments
plàstics o d’altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties que s’estimin
convenients amb la prèvia aprovació de la D.O.
S’aplicarà el que es disposa a l’article 610.2 del PG3-75 i l’article 20 de la Instrucció EHE.

3.1.11.12.- Aspecte del formigó

La dosificació, fabricació, posta en obra, compactació i curat del formigó seran els adequats per a que presenti un
aspecte exterior agradable, sense coqueres, rentats, taques, rebaves, etc. i sense diferències amb la superfície
teòrica superiors a un (1) cm, tot això sense necessitat d’un repàs amb morter de reparació posterior.
En particular es tindrà cura d’adoptar les mesures necessàries que tendeixin a evitar l’aparició de taques o
diferències de tonalitats superficials.
En formigons vistos, es posarà especial atenció en aconseguir un aspecte exterior sense juntes d’encofrat ni juntes
de formigonat, uniforme en textura i color, recte i llis.

3.1.11.13.- Control de qualitat específic

El tipus de control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica a l’article corresponent d’aquest Plec.
Si la resistència característica estimada o confirmada és inferior a la resistència característica prescrita, es procedirà
així:
a)

Si la Fest > 0’9 Fck, l’obra s’acceptarà reduint -se l’abonament de la unitat en un percentatge doble al de la
reducció de la resistència.

b)

Si la Fest < 0’9 Fck, es procedirà a realitzar, a càrrec del Contractista, els assaigs d’informació previstos a
l’article 70 de l’EHE o proves de càrrega previstos a l’article 73 de la mateixa Instrucció a criteri de la D.O. i en
el cas pertinent, a enderrocar i reconstruir o reforçar les parts corresponents a càrrec del Contractista, segons
decideixi la D.O.

En cas d’haver optat per assaigs d’informació i resultar aquests desfavorables, la D.O.podrà ordenar les proves de
càrrega abans de decidir-ne l’enderrocament o no, sempre a càrrec del Contractista.
Qualsevol reparació de l’element serà realitzada sense que el Contractista rebi cap abonament per aquest concepte.
Un cop realitzada la reparació, quedarà a criteri de la D.O. la penalització per la disminució de la resistència del
formigó en la mateixa proporció que a l’apartat a) anterior.
Amidament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del
replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics.
El preu dels encofrats no va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials
dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació.
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a
executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer
col·locat.
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del
formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons.
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Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als
perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per
tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte,
sense tenir l'autorització del Director Facultatiu.
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus,
serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar,
de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció.
Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta
d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

3.1.12.- Acers

L’acer per a utilitzar en armadures per a formigó armat serà el que s’estableixi en cada cas en els Documents del
Projecte, i com a mínim el B-500 S de límit elàstic superior a 5100 Kp/cm2.
Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades i malles electrosoldades.
S’acompliran els condicionaments dels articles 9è, 12è i 13è de la Instrucció EHE. Els condicionaments
d’emmagatzematge evitaran el rovellament excessiu i que les armadures s’embrutin de greix.
Les armadures seran correctament separades entre sí i entre elles i l’encofrat ( les distàncies marcades en plànols
s’han de preservar de forma exacta i ineludible en tots els seus punts ), amb separadors estrella de plàstic o altres
peces comercials específiques per a tal objecte. No es permetrà el “calçat” dels emparrillats amb porcions de panot
de formigó hidràulic superiors a 6 x 6 cm, havent-se de desmuntar l’armat, si és necessari, per a corregir-ho.
Igualment prohibit queda apilar aquestes peces de recolçament en altures superiors a 4 cm.
Les distàncies de recobriment entre armadures i encofrats i entre armadures i formigons de neteja i nivellació són
sagrades, i per tant, s’hauran de mantenir en tots els punts, sent això causa d’impediment de formigonat fins que es
corregeixi. Caldrà disposar tantes peces de recolzament per m2 com sigui necessari.
Abans de formigonar, s’haurà de repassar les armadures per a netejar -les de fang i pols, l’existència dels quals
impedirà de forma automàtica, el formigonat.
Condicions generals
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
Qualitat
La carrega de trenc serà superior a cinc mil cent Quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). L'allargament
repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària romanent,
mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ø) situada a més de
cinc diàmetres (5 ø) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 ø) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul
d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000
Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2).
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació
romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %)
de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del
diagrama tensió-deformació.
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos,
obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell.
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent.
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Assaigs
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi
la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament,
descrit a la EHE.
Armadures i elements metàl·lics
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra,
hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre
de Preus número 1.
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a
l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments,
etc.

3.1.13.- Pavimentació de voravía. Panots i terratzos

Definició
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos
particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que
constitueix el dors.
Procedència
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada amb solvència tècnica contrastada i posseïdora de segell de
qualitat.

Característiques generals

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de costat i quatre
centímetres (0,04 m) de gruix.
Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense que sigui
restrictiu, de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les peces,
durant l’execució de la resta d’activitats algunes es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de
sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que
quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran escrupulosament
revisades per la Direcció d'Obres.
Constitució
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m) de gruix i una cara inferior de base
de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m).
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb
ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior
de desgast.
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa.
Normes de Qualitat
o

Desgast per fregament.
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o

Recorregut: (250 m) dos-cents cinquanta metres.

o

Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat.

o

Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida

o

Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm.

o

Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit
centímetres (0,18 m), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta
quilograms.

També s’hauran de complir les següents prescripcions de la pàgina següent:

Recepció
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment,
amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en més o en menys.
Amidament i abonament
S'abonaran per metre quadrat col·locat realment i totalment acabat. El morter i la beurada de ciment portland
d’acabat es consideraran inclosos al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu de la partida
corresponent. Es consideraran a descomptar, els amidaments relatius als escossells dels arbres i als guals de
minusvàlids.

3.1.14.- Tubs de formigó, polipropilè i polietilè
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3.1.14.1.- Canonades de formigó

Definició
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat.
S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis.
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els
utilitzats a les canonades a pressió.
Materials
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les
juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent.
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran
protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La
temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat.
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les
superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc mil·límetres
(0.005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment.
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un
cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència,
impermeabilitat o durabilitat.
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit.
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents grams per
centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2).
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es fixen a
les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc.
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5
Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l) calculat segons la següent fórmula:
W = Dn x L
Dn: el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m).
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per
centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens
superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2).
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en
quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent:
1. Conductes circulars:
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2. Conductes ovoides:
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre
defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat.
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs.
Execució de les obres
L'execució de les obres inclou les operacions següents:
o

Subministrament del tub.

o

Preparació de l'assentament.

o
Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb
d'altres elements o canonades.
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus HM20, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants.
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació,
etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si
al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en
aquesta operació d'assentament. Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es
procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent.
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els mitjans
adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc.
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no
hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de
ciment, M-80, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran
interiorment. Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m).
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com
després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a
aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig.
En el document de Plànols es determinen els diàmetres i la disposició dels diferents tubs de formigó que s’han
d’emprar en el sanejament o desguassos, podent -se variar els mateixos en tot moment a requeriment de la D.O. si
així s’estima convenient.
Els tubs de formigó en massa acompliran els condicionaments fixats als articles 1,2,3,4,i 5, 12 i 13 del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Tubs de Sanejament en Poblacions.
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La D.O. autoritzarà el tipus de ciment a utilitzar en la fabricació dels tubs, sempre que es demostri la seva idoneïtat
mitjançant els assaigs i proves que es considerin oportuns, tenint molt en compte l’agressivitat de l’efluent i del
terreny.
Els tubs es prefabricaran per centrifugació, moldeig o d’altres procediments sancionats per l’experiència i admesos
per la D.O., qui haurà d’aprovar també el procés de curat.
No s’enviarà cap tub a obra fins que no tingui una edat de deu (10) dies, durant els quals es mantindran sota reg al
parc d’emmagat zematge.
La D.O. podrà ordenar la realització de l’assaig de flexió longitudinal pels tubs de formigó en massa si així ho estima
convenient, segons el procediment que es descriurà l’article 5è del PPTG per a Tubs de Sanejament.
El Contractista proposarà el sistema de juntes que haurà d’ésser aprovat per la D.O. tenint en compte els
condicionaments generals que han d’acomplir aquestes, descrits a l’article 1er del Plec esmentat, i les solucions que
ja apareguin en d’altres documents del Projecte.
Amidament i abonament
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu
unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en
contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent.
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu
unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en
contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent.

3.1.14.2.- Canonades de polipropilè

La seva procedència serà de fàbriques especialitzades.
Tub de PP corrugat doble capa de SN 8 kN/m2, segons norma EN 13476 i el reglament particular de AENOR
RP01.45., de color teula o negre a l’exterior i blanc a l’interior. S’empraran canonades de diàmetres 630, 500, 400,
315 i 200 mm.
Les unions es faran per embocadura en el propi tub i junta d’estanqueitat.

3.1.14.3.- Canonades de polietilè

Criteris generals de definició
Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE EN 12201.
Especificacions de projecte del material
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El polietilè d'alta densitat del qual estaran compostes les canonades, haurà de complir, com a mínim, les següents
propietats:
o

Densitat entre 0,93 g/cm2 i 0,95 g/cm3

o

Tensió de disseny: 8 MPa

o

Mòdul elàstic: entre 1000 i 1200 MPa

o

Duresa Shore escala D: 60

o

Contingut en negre fum: 2-2,5%.

o

Allargament de ruptura > 350 %.

Especificacions de projecte dels tubs
Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir, com a mínim, les següents propietats:
Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió:

On:
o

S: gruix mínim.

o

P: pressió nominal (en bar).

o

Tv: tensió admissible a 20°C, que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat justificació tècnica que sigui
acceptada pel director d'obra.

La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal serà positiva i tindrà com a màxim el
valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula:
S = 0.1 x e + 0,2 mm
On:
o

Y: màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres)

o

e: gruix nominal (en mil·límetres) arrodonit el resultat a la dècima de mil·límetre més propera en excés.

Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mig seran positives, i tindran coma màxim un valor "x" (en mm)
que resulta d'aplicar les fórmules següents en funció del diàmetre exterior (d) en mm:
o
o
o

per a d = 400 mm
x = + 0,009 d
admetent com a mínim x = 7,03 mm

o
o

per a 450 = d = 750 mm
x = 0,004 d + 2 mm

o
o

per a d > 750 mm
x = + 5,00 mm

arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés.
La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23°C ± 2° C.
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El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Tipus de junts
La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junt tèrmic, amb el mitjans, materials i equips que aprovi la direcció
facultativa.
Recepció
Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec.
Per al seu subministrament cada tub ha de portar marcades a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nom del fabricant o marca comercial.
Referència del material, PE-100.
Diàmetre nominal.
Gruix nominal.
Pressió nominal.
UNE EN 12201
Identificació del fabricant.
Any de fabricació.
Tot en aquest mateix ordre

S'emmagatzemarà en llocs protegits contra impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre
superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra.

3.1.15.- Tronetes i pous de registre

Definició
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal
o transversal, o les conduccions de serveis. Seran d’obra de fàbrica de paret de 30 cm de formigó lleugerament
armat construïts "in situ", o prefabricats, segons es determini en els plànols.
En els trasdós de qualsevol d’aquests elements, en una amplada de com a mínim 15 cm es demanarà l’existència
d’un material que no permeti l’assentament, tal com formigó H-50 o grava-ciment, i a la seva vora s’haurà d’obtenir
l’acompliment de les densitats exigides en la resta de materials que els envolti.
Materials
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en
contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars.
Execució de les obres
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es
prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces
prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura especial en l'acompliment de les cotes
definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450.
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran de forma
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
Amidament i abonament
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Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment executades, en el ben entès que
els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte
d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït
de l'alçada mitja de pous.

3.1.16.- Drenatges subterranis

Definició
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació d'aigües
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament
compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior.
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint
el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa.
Llur execució inclou les operacions següents:
o
o
o

Execució del llit d'assentament de la canonada.
Col·locació de la canonada.
Replè de la rasa de drenatge.

Material
Aquesta unitat està formada per tubs.

Condicions Generals

Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre
material sancionat per l'experiència.
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels
formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a
assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut i per
decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre
quadrat (1 Kg/cm2).
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. Tubs obtinguts seran
forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.
Resistència
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà
l'assaig dels tres (3) punts de càrrega.
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents:
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Forma i dimensions
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que
assenyali la Direcció.
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o
peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m). El
diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%).
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local,
sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs.
Execució de les obres
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous".
Execució del llit d'assentament de la canonada
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable.
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la
rasa.
Col·locació de la canonada
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra.
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions
assenyalats als Plànols.
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques
Particulars i amb les Instruccions de la Direcció.
Col·locació del material filtrant
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix.
Es prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en
tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m), que es compactaran amb elements adients per a no fer
malbé els tubs ni alterar llur posició.
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als
materials filtre emprats.
Amidament i abonament
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o
del drenatge.
A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació
de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a
deixar acabada la unitat.
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent.

3.1.17.- Embornals i buneres

Definició
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Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua
de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció.
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment
protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de
l'aigua sigui quasi vertical.
Materials
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec.
Execució de les obres
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre
el tema ordeni la Direcció.
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de
registre". Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes
acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.
Amidament i abonament
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa
la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat de prescripció en contra.
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim.

3.1.18.- Accessos i connexions amb vials existents

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a
judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries.
L’amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris
que la resta d'obres projectades.

3.1.19.- Abastament d’aigua

Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua.
Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la
pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2).
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la
normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte als
càlculs de les ofertes econòmiques.
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials.
L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada
instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment.
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de

Document 3.- Plec de condicions

66

PROJECTE DE MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE GRANOLLERS

detall.
Amidament i abonament L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i
replens compactats, definits al Quadre de Preus número 1.
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre lineal (ml) de
conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs
el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les
conduccions seran d'abonament independent.

3.1.20.- Senyalització i balisament
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent.
L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'ac ord amb els preus definits al Quadre
de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses
les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments,
els pals metàl·lics i llur col·locació.

3.1.21.- Altres unitats no especificades en aquest plec

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà
d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que
prescriu la normativa vigent.

3.3.-Punts a preveure en un pla de treball per a activitats amb risc d’exposició amiant

3.3.1.-Naturalesa del treball i lloc en el qual s’efectuaran els treballs:

Descripció del tipus d’amiant (crisotilo, amosita, crocidolita, barreges o altres).
Forma de presentació.
Lloc.
Extensió que es troba.

3.3.2.- Durada del treball i nombre de treballadors implicats.

S`especificarà el nombre d’hores o dies de treball previstos, indicant la jornada de treball diària i els períodes de
descans. El nombre de treballadors implicats serà el mínim imprescindible. Els treballadors potencialment exposats
no han de fer hores extraordinàries ni treballar per sistemes d’incentius en el cas que la seva activitat laboral
exigeixi sobreesforços físics. La reglamentació sobre treballs en activitats d’especial perillositat per als quals les ETT
no podran celebrar contractes de posada a disposició, cita expressament els agents cancerígens, entre els quals
òbviament es troba l’amiant. Vegi’s el RD 216/99, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en
el treball en l’àmbit d’empreses de treball temporal, BOE nº 47. En conseqüència, no es pot admetre la participació
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de treballadors de ETT, en aquest tipus d’activitats.

3.3.3.- Mètodes emprats.

S’establiran els procediments de treball, atenent al principi preventiu de minimitzar al màxim l’emissió a l’ambient
de fibres d’amiant o pols que ho contingui o ho pugui contenir. S’indicarà la seqüència d’operacions a realitzar, així
con la forma que es desenvoluparan.

3.3.4.- Mesures preventives contemplades per limitar la generació i dispersió de fibres d’amiant en l’ambient.

S’adoptaran aquelles mesures precises a fi d’eliminar o reduir l’emissió de pols, donant prioritat a les quals
s’apliquin en l’origen de l’emissió i les de tipus col·lectiu. Es treballarà mitjançant:
o Aïllament de la zona de treball. Mitjançant recobriment amb plàstic i si fos
necessari s’usarà estructura desmuntable recoberta de plàstic.
o Eines que generin la mínima quantitat de pols, preferibles les manuals o les de
baixa velocitat de gir.
o Sistemes en depressió respecte de l’exterior de la zona de treball, amb l’objecte
d’impedir la sortida de pols amb fibres d’amiant fora de la mateixa.
o

Sistemes de confinament, del tipus glove-bag.

o

Desconnectar el sistema d’aire condicionat i tancar les entrades i sortides de l’aire.

3.3.5.- Procediment per a l’avaluació i control de l’ambient de treball.

L’avaluació de risc d’inhalació de fibres d’amiant dels treballadors que intervinguin en les operacions es realitzarà
mitjançant la presa de mostres i el recompte de fibres per a determinar la concentració de fibres d’amiant en
l’ambient de treball.

3.3.6.- Característiques dels equips de protecció i descontaminació dels treballadors.

El tipus i manera d`ús dels equips de protecció individual, es triaran en funció dels riscos i s’adoptaran, així mateix
totes aquelles mesures de seguretat requerides, segons les necessitats de cada cas, es documentarà adequadament
les característiques dels equips de protecció individual.
A mes, s’especificaran les característiques dels equips de protecció i descontaminació a utilitzar, tals com:
- Aspiradors portàtils
- Roba de treball
- Sistema d’extracció d’aire i de filtracions dels vestuaris i dutxes
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- Altres.
S’indicaran també les característiques d’aquells materials que s’utilitzin per a aquesta fi, per exemple resines
adherents viníl·liques o acríliques per a evitar alliberament de fibres. S’aconsella treballar en humit per a evitar la
dispersió de fibres a l’ambient.

3.3.7.- Mesures per a l’eliminació dels residus:

Els residus d’amiant s’embalaran en material plàstic de suficient resistència mecànica i s’identificaran tal com
s’especifica en el RD 1406/89, 10 de novembre. Els residus d’amiant es recolliran separats de la resta de residus que
es pugi generar. Tot el material d’un sol ús, tal com filtres, roba de treball, roba de treball i mascaretes, es
considerarà residus amb amiant. Es recolliran i transportaran els residus en recipients tancats. Tant el transport com
el tractament dels mateixos, es realitzarà d’acord amb la normativa vigent (Llei 10/98, 21 abril, de Residus)

3.3.8.-Resum final

En la gestió dels treballs amb materials que contenen amiant, s’haurà de tenir en compte aspectes bàsics com els
següents:
o L’amiant o material que ho contingui, ha de ser retirat abans de qualsevol
operacions d’enderrocament.
o El mètode de treball a aplicar tindrà com a principal objectiu d’evitar
l’alliberament de pols amb fibres d’amiant a l’ambient, a fi de protegir la salut dels propis treballadors i de la
poblacions en general, finalment s’haurà de complir tot el referent al RD. 396/2006, de 31 de març, i Directiva
1983/478/CEE, 19 de setembre del 83, i NTP. (362, 463, 573, 633 i 708)

3.4.- Unitats d’obra de jardinería

3.4.1.- Terra vegetal fertilitzada
Definició
S'anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins arri bar a una profunditat de vint a quaranta
centímetres (0,20 a 0,40 m), que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs
orgànics.
Condicions generals
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor, al
germinar, trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables i, després, la deguda protecció i l'escassa o
nul·la competència per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar
sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.
La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent:
o
o
o

Sorra: 23-52%
Llim: 28-50%
Argila: 7-27%
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Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades.
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser
lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és l'òptim per al desenvolupament de les bactèries i
fongs fertilitzants.
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 Kg/m3), si
aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas
contrari s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2) del
mateix fem, enterrant-lo convenientment.
Sòls i terres fèrtils per a zones enjardinades
Es consideraran acceptables com a sòls i terres fèrtils els que reuneixin les condicions següents:
Per a plantacions d’arbres i arbusts:
o

Calç inferior al deu per cent (10 %).

o

Humus, comprès entre dos i el deu per cent.

o

Cap element més gran que cinc centímetres.

o

Menys de tres per cent d’elements compresos entre un i cinc centímetres.

o

Composició química, percentatges mínims:
- Nitrogen, ú per mil
- Fòsfor total, cent cinquanta parts per milió.
- Potassi, vuitanta parts per milió o bé P2O5 assimilables, tres dècimes per mil K2O assimilable, una
dècima per mil.

Per a gespes i flors:
o

Calç, inferior al deu per cent.

o

Humus, quatre a dotze per cent.

o

Índex de plasticitat, menys que vuit.

o

Granulometria: cap element superior a dos centímetres i com a màxim, entre el 10 i el 20 per cent
d’elements entre cinc i vint mil·límetres.

o

Composició química: igual que per a les plantacions d’arbres i arbusts.

La seva aportació es farà segons projecte o prèvia autorització escrita de la Direcció d’Obra.
Mesurament i abonament
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada".

3.4.2.- Adobs

Definició
S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal
d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.
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S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents:
o

Adobs orgànics.

o

Adobs minerals.

o

Adobs complexes.

Condicions generals
o

Adob orgànic:

L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestià, barrejat
irregularment amb el seu jaç.
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, amb una temperatura a
l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25).
Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida, i a la
qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà a escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-lo
immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen.
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3)
o

Adob mineral:

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements.
Els principals seran:
- Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i
nitrosulfat amònic.
- Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas".
- Potàssics: clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) l cendres vegetals.
- Càlcics: carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera.
o

Adob complex:

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, com és el cas
de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva
fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants
que hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut) fertilitzants.
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de
l'estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar.
Amidament i abonament
Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus
unitaris de "Plantacions i sembres".

3.4.3.- Plantes

Definició
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S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són
arrencades d'aquest i plantades al lloc de plantació.
Condicions generals
o

Procedència i selecció:

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats a zones,
on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions.
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir les
sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars.
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver
de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles
plantes que tinguin les dimensions i aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del
normal.
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement aquest
mostres d'haver estat repicat al viver.
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció
de la Direcció d'Obra.
o

Condicions fitosanitaries :

Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna
malaltiacriptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o
radical, com a conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport.
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per d'altres en perfectes
condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin.
o

Preparació i transport:

A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al ll oc de la plantació, és fonamental no deteriorar
les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de
creixement. A més, si això succeís, es produiria un desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que
serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una
poda de les branques inferiors.
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans de la
data de la plantació i de la manera següent: durant l'època de paralització del període vegetatiu s'excava una rasa
en forma de corona circular al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més
enllà del diàmetre de l'esmentada corona i formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros.
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la
mida de l'arbre.
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessàries per tal
de no deteriorar cap de les parts de la planta. Les plantes a arrel despullada es transportaran envoltant llurs arrels
amb molsa, palla, falgueres, etc. I sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació
assequi excessivament les arrels; si les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es
protegiran també les seves parts aèries.
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i, si per
qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals,
sinó també part de les copes i, si el terreny no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions
adequades.
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixes i suficientment
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separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a llurs parts aèries.
Amidament i abonament
S'ajustarà al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions".

3.4.4.- Aigua a utilitzar als regs

Condicions generals
L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els regs necessaris de conservació, serà suficientment
pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%).
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del
capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6).
Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, de manera que es faci
precís elevar-les mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell
desitjat, haurà de prendre's la precaució d'airejar-les prèviament.
Amidament i abonament
S'ajustarà el que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua".

3.4.5.- Obertura de sots

Definició
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària
variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar-se sense doblegar, especialment
l'àpex principal, o bé càpiga folgadament la mota.
Execució de les obres
El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de
sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció.
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl es menor, i amb una
antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots.
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels
sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador.
La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es troba en un
talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot amb la
terra que s'ha tret.
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota o a arrel
despullada.
Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les següents:
o

Per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

o

Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m.
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o

Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m) i dos metres (2m) amb mota: 0,60 x 0,60 x
0,60 m.

o

Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 0.50 m.

o

La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Quan les condicions ecològiques
siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden reduir-se les dimensions abans
especificades, o inclús es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la Direcció d'Obra.

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.
Mesurament i abonament
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus de referència a la unitat
d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu
mesurament i abonament per separat. En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3)
realment excavats, mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de
mala qualitat tret del sot.

3.4.6.- Plantacions

Definició
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en col·locar al terreny, prèviament
preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc.
Materials
L'adob, les plantes, els vents, els tutors i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del
present Plec.
Execució de les plantacions
No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig i de la concreta ubicació
de cada espècie. Es procurarà que el terç superior dels talussos resti més densament plantat, per a major protecció
contra l'erosió.
Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà immediatament després
de l'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior.
Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre un i deu (1 i 10 kg)
quilograms, segons els casos. Sobre, es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem al
moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes
darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta.
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres,
conservant però totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb molta cura, de manera que les arrels restin a llur
posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu
centímetres (0,10 m) més avall que el nivell del sòl.
Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà
abundosament.
Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i deixar
l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus per tal. de no rompre la mota. Es
regarà abundosament al peu de la planta i a la copa.
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Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats i amb el replè dels fons adients, per a
que el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el guix del sot, mirant de no trencar la mota.
Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i
s'acabarà el replè efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 m). Es tindrà cura, també, que tinguin la
mateixa orientació que tenien al viver.
Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una mica
més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre (extrem subjectats al
sòl per mitjà de tres (3) estaques col·locades equidistants entre sí. S'hauran de tensar periòdicament clavant
més l'estaca.
L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril malgrat que s'hagi de
procurar plantar sempre a la tardor.
No s'ha de plantar, en cap cas, als dies de gelada, Del l'efecte de descalçament que això produeix.
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els material que sobrin o que
hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals.
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del tronc,
a un metre (1 m) de la base.
Mesurament i abonament
El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (Ut), i
la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. En el preu unitari corresponent hi resta
inclòs el reg efectuat durant la plantació.

3.4.7.- Regs d’aigua

Definició
Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs.
Materials
La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la pràctica i compleixi la
Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra.
La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se.
Execució de les obres
La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a canonades d'abastaments d'aigua".
En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec.
S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la
col·locació de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris.
La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients.
Mesurament i abonament
S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec.
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S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris.
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui arrossegada
molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa acumulant- se a determinats llocs i produint calbes a
d'altres.
Mesurament i abonament
Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al seu
mesurament i abonament per separat.
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació de les
plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els
respectius preus unitaris, no procedint cap indemnització.

3.4.8.- Canonades per a regs

Definició
Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs.
Materials
La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per la pràctica i compleixi la
Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra.
La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se.
Execució de les obres
La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a canonades d'abastaments d'aigua".
En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec.
S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la
col·locació de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris.
La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients.
Mesurament i abonament
S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec.
S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris.

3.4.9.- Reposició
Definició
Es defineix com a reposició, en aquest capítol d'"Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i
substitució de plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de
garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut el
desenvolupament previst a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per accidents.
Materials
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Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix.
Execució de les obres
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es
considerin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador.
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent d'acomplir les
prescripcions anteriorment fixades.
Mesurament i abonament
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició
efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i
a la partida alçada de "Conservació de les plantacions".
Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclús si a la Justificació dels Preus unitaris no
apareix cap quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, i en cap cas
quedarà exonerat d'efectuar-la fins a la recepció definitiva.

3.4.10.- Conservació de les plantacions

Definició
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada,artigues, excavacions de sots,
tractaments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i
quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades.
La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de l'obra" descrita a l'article 1.15 del present Plec,
però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article.
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil accessòria, instal·lació elèctrica, etc.,
ja que la conservació de plantacions complirà allò prescrit als corresponents articles del present Plec.

Execució de les obres

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també
d'aplicació el que fixa l'article 1.15 del present Plec.
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones confrontants,
transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint les rases, retirant les
instal·lacions provisionals, etc.
Mesurament i abonament
La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es
considera inclòs als respectius preus unitaris.
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà
de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figura al Pressupost del Projecte.
En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l'import dels
esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena
d'indemnització.
Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de
les plantacions.
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Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a
la recepció definitiva de les mateixes, ajustant -se en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.

3.5.- Unitats d’obra de distribució d’energia elèctrica i enllumenat públic

3.5.1.- Condicions generals
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als
següents documents:
o

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( RD 842/2002, de 2 de agost de 2002).

o

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

o

Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació,
publicats pel "Ministerio de Industria".

o

Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig
del 1.954). - Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de
Novembre).

o

Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions

o

Transformadores, aprovats per ordre de 23 de Febrer del 1.949.

o

Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda".

o

Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.

o

Normes UNE declarades d'obligat acompliment.

o

Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Públicas".

Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així com la
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que
es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic
Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.
Permisos, llicències i dictàmens
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en
servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del
Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia de
Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Del·legació Provincial d’Indústria.
Materials
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.
Documentació Prèvia a l’inici de les obres elèctriques.
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Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.
Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar:
o

Bàculs i columnes:

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat
de "colada".
o

Lluminàries:

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i més
concretament del reflector.
Corbes fotomètriques
o

Llums:

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides,vida mitja i flux lluminós.
o

Equip d'encesa:

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
o

Cables:

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.
o

Tubs i canalitzacions:

Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona
qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció
de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats.
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà
manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta.
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'Empresa Subministradora
d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra.
Reconeixements i assaigs
Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o comprovació dels materials,
elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més
adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec.
En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra designi.
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Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. Personal
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els treballs, el
qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director.
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels treballs
que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici.
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria oportuna,
representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra.
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent directament
d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió encomanada.
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini.
Execució de les obres
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les
Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra.
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art
de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i
en òptimes condicions de durada i conservació.
Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", al
costat de la data i la signatura del Director de l'Obra.
Obres accessòries
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-se,
s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a
les mateixes condicions per les que es regeixen les que figuren a la Contracta.
Interpretació i desenvolupament del Projecte
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de
les obres, així com les modificacions que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o
classe de treballs i materials consignats al mateix.
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director.
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, resultés
alguna contradicció als documents del present Projecte o pogués sugerir-se alguna solució més avantatjosa durant
la marxa de les obres, la Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l'obra per escrit, i
s'abstindrà d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció.
Millores i modificacions del Projecte.
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades
expressament, per escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a llur
execució.
Mitjans i obres auxiliars
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la construcció de les obres
auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres objectes d'aquest Projecte.
També s'inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines,
aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar
l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions
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d'aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos
provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin a les excavacions, etc.

3.5.2.- Condicions dels materials

Tubs, canalitzacions de cables soterrats
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura
de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7),
contra damnatges mecànics.
Columnes
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, a
partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 Kg/mm2), o
superior, classe St 37.
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada
soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada.
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer,
utilitzada o diferents trams de la columna.
A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cèrcol
exterior de reforçament i carteles de recolzament.
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció,
cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la
massa de formigó.
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. UNE 36.011.
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i arandelles.
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un
emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm), soldat a la vora de les mateixes.
Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany.
Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de l'emmarcament de
les portelles de registre portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta
galvanitzada.
Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un angular amb
un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre mil·límetres (4 mm) de
gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions.
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de
galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-nou i mig per cent (99,5%) de zenc pur en pes, amb un contingut de
ferro inferior al 0,04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix de la capa de zinc haurà de ser molt regular i no
inferior a 0,08 mm. en la seva part més prima. Tant les superfícies exteriors com les interiors de tot el suport seran
llises i homogènies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de
fabricació o que tinguin un mal aspecte exterior.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran
degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant pintura
indeleble a la part frontal dels mateixos.
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Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les
arestes arrodonides.
El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència HM-20, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-los
mitjançant plantilla, de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal
d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles.
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc metres (0,125 m), per a
permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin.
Lluminàries
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i columna,
tancades i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa.
El grau de protecció serà IP 66, classe I.
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en elastòmer de
silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs propietats des de setanta
graus centígrads (70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC).
Portaran filtre de carbó actiu.
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra de
vidre amb silicones.
El capot podrà ser de:
o

Polipropilè injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de noucents cinc
grams per decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició contínua
de cent trenta-cinc graus centígrads (135ºC).

o

Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a
alta temperatura.

L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. Hauran de tenir una puresa de noranta-nou
amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). El gruix mínim del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre
(1,2 mm). El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc.,
seran en material inoxidable.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte guant a
nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, opal
resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. La base portaglobus serà de foneria
d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el portallànties i la xapa reflectora.
Totes les parts metàl·liques seran inoxidables.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a
nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols.
Proteccions
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una pica o placa de terra a cada punt de llum i
quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc
mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les
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canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim.
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d'alta temperatura de fusió.
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i f emella de material inoxidable.
No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum.
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a
terra de les masses.
La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota l'operació
sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació.
Taulers de connexió a columnes
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'instal·laran a cada columna.
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a cinc
mil·límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants.
Cada tauler disposarà, com a mínim, de:
o

Placa base.

o

Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que
pugin fins la lluminària.

o

Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació.

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargolaria serà
de material inoxidable. El tauler s'instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna.
Cables
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 Ûm./mm2 de resistència
específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols.
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a sis mil·límetres quadrats (6
mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de set mil volts (7.000 V)
entre conductors, durant 15 minuts.
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC).
Designació UNE VFV 0,6/1 Kv.
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta.
La Normativa de referència per a cables elèctrics 0,6/1Kv serà UNE 21123.
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables.
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió nominal
mil volts (1.000 V), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm2).
Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de Policlorur de
Vinil (PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV.
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les
Normes UNE.
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Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE.
L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm).
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una
capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues.
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part
metàl·lica.
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a vint graus centígrads (20ºC) serà de
setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu. i 1,16/Km respectivament.
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistivitat compresa
entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm).
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles o
fundes, d'acord amb els colors indicats per l es Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase
"T", color violeta, i neutre, color gris.
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió.
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de
calçada, els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m)
d'amplada.
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè de la
mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació.
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols.
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al
col·locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable.
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap
dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs.
Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia.
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o sigui
arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura
ambient és inferior als zero graus centígrads (0ºC).
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que llur
densitat mínima al próctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements
majors de deu centímetres (0,10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %).
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m) que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i es
compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal abans de procedir
al replè de la capa successiva.
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m) es col·locarà una malla de senyalització de material plàstic,
de les característiques indicades als plànols.
Als encreuaments de calçada es col·locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva,
que aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols.
Entroncaments i derivacions
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Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes.
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges i
de manera ordenada, a la paret interior del pericó.
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com elèctricament,
responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia.
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, segons el
cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon contacte, no
sent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant
terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb
resina epoxi per a aplicacions elèctriques.
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura i d'acord amb les
normes usuals d'aquesta tècnica.
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en
aquell punt.
Equips
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de
descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici de la descàrrega.
Seran del tipus intempèrie estancs.
El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient antelació,
advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents.
D'aquestes proves i assaigs es treurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva
constància, podent rebutjar aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc
per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus.
o

Reactàncies:

El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de les
característiques, potència i tipus adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt
220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques de la mateixa.
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arri bar a llur temperatura de règim,
aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60ºC.) sobre la temperatura ambient,
sent aquesta de trenta graus centígrads (30ºC.). La comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel
procediment de mesurament de la resistència òhmica dels mateixos.
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que garanteixin
l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament.
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar variacions
apreciables de la impedància al col·locar en contacte amb elles altres reactàncies.
Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors:
- Llums de vapor de mercuri:
80 W . . . . . . 10 W
125 W . . . . . . 12 W
250 W . . . . . . 18 W
400 W . . . . . . 22 W
- Llums de vapor de sodi d'alta pressió:
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70 W . . . . . . 13 W
100 W . . . . . . 15 W
150 W . . . . . . 20 W
250 W . . . . . . 26 W
400 W . . . . . . 35 W
Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl·liques que els envolti i respecte
al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Herzs (50 Hz) i durada
d'un (1) minut.
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no presentin continuïtat elèctrica
superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos.
Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
o Condensadors:
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d'aïllament de paper o
polièster metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i llum, que compensi el
factor de potència (cos. Ó) fins a 0,9 com a mínim.
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà de dos mil volts
(2.000 V), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta volts (380 V), cinquanta
Herzs (50 Hz) -valor eficaç-.
Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms (d'1 a 5 Û) i un
Watt (1 W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat.
El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 A).
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric superficial, en
cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos.
Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues primeres a la tensió
nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència d'aïllament, entre borns i parts
metàl·liques, no serà inferior a dos (2) MÛ.
S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb quinze (2,15)
vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre l'ambient. Després
d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V nominal i durant un (1) minut.
Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades; la nominal,
mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre l'ambient.
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i
esquema de connexió.
o

Arrencadors:

En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests hauran de realitzar llurs
funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats en cop el llum hagi entrat en funcionament
normal. La reactància i l'arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les que són pròpies
de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies.
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant
i esquema de connexió.
Llums
Els llums que s'utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descàrrega en gasos.
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen seguidament,
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per a cadascun dels tipus i potències.
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions tècniques i de
recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que,
per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades
del mateix tipus.
Compliran les Normes UNE.
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de fabricació actual,
amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant.
Dimensions
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de:
o

Llums VWCC:

o

Llums de VSAP:

Casquets
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàl·lic antioxidant,
niquelat, zencat.
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes de
dos-cents cinquanta graus centígrads (250ºC.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla
ni a les masses vítries que separen els pols de contacte.
Tensió d'arrencada
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a:
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o

Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts
(180 V).

o

Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC); tensió mínima d'encesa: dos cents
volts (200 V).

Temperatura de l'ampolla
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, sense
trencament, fins a una temperatura màxima de trescents cinquanta graus centígrads (350ºC), suportant, en
aquestes condicions, el xoc tèrmic de la calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC), sense
trencament ni esquerdes sobre el vidre.
Tensió i corrent de l'arc
Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del període mínim d'encesa, s'hauran
de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %):
o

Llums VWCC:

o

Llums de VSAP:

Fluix lluminós
El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i transcorregudes
les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+- 5%) dels següents
valors:
o

Llums VWCC:
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o

Llums de VSAP:

L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que subministri els
valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de més menys tres per cent
(+- 3%)).
Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W):
o

A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial.

o

A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial.

o

Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament.

Supervivència
S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert període de
temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se els següents
valors mínims:
o

Després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %).

o

Després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %).

Centre de maniobra
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'instal·lacions, que calen per a la correcta maniobra d'encesa i
apagament de la il·luminació, així com per a llur control i mesurament.
Principalment, consten dels següents elements:
o

Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari.
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o

Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat
i tensió, en el seu cas.

o

Armari de protecció.

o

Cèl·lula fotoelèctrica:

Materials

Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns suports pròxims
als centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents accessori per a poder suportar una càrrega de mil
volts (1.000 V).
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini no
inferior a tres (3) anys.
La connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta (50) lux, i la
desconnexió als cent (100) lux.
o

Interruptor horari:

Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa i
apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, i serà de tipus astronòmic.
o

Contactors:

Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que permetran
efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta
(60) V.A. Acompliran les Normes VDE.
o

Amperímetres i voltímetres:

Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades.
o

Comptadors:

El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts
(380 V), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'instal·larà equip d'energia activa i reactiva.
o

Fusibles:

Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces
fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc.
o

Interruptors:

Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real.
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió
interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
o

Pals a terra:

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 Û), havent-se de col·locar, si la naturalesa ho
requereix, més pals a terra.
Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
o

Armaris metàl·lics:
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Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 m) de gruix, com a mínim, d'una sola peça de
xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació, sota atmosfera inerta.
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes.
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE).
Les normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en aquest Plec
de Condicions per a les columnes.
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil·límetres
quadrats (50 mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl·liques tals com
portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat.
L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilació.
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia Subministradora, i
l'altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà
seguint les seves indicacions.
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i aïllada
de les parts metàl·liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior
a cinc mil·límetres (5 mm).
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat.
La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment
qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents
als circuits secundaris de maniobres.
Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems i tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta,
que indicarà el circuit al que pertanyen.
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant.
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, aïllament, etc.,
que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva.
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i l'identificació
dels borns.

3.5.3.- Mesurament i abonament de les obres

Estació transformadora
Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons esquemes
que figuren als plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i tots els treballs
necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. Es mesurarà per unitat (Ut)
totalment acabada.
Transformador
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i tensions
indicades.
Es mesurarà per unitat (Ut) de transformador connectat i comprovat.
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora
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Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou
els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de
terra, i tot aquell material necessari per al bon funcionament de l'E.T.
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.
Instal·lació en baixa tensió
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre
(4+4), sortides protegides.
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada.
Cables
Al preu assignat per metre lineal (ml) hi queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport,
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml) la part proporcional
d'unions, derivacions, terminals, etc.
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als
plànols corresponents.
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de recobriment
als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris
per a passar els cables (o quan s'escaigués, les caneletes prefabricades).
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i
protecció de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants.
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o caneletes)
necessàries.
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del próctor normal.
Es mesurarà per metre lineal (ml).
Punt de llum
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa en alt
factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el
conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de
terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament.
Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i comprovada.
Centres i quadres de maniobra
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la correcta maniobra
d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics
galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors
diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent
ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc.
Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil
d'assentament del mateix.
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Tot això degudament connexionat i posat en servei.
Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

3.5.4.- Proves per a les recepcion

Proves per a la recepció Provisional de les obres
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres procedirà, en
presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris
per a comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de
l'Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer
les medicions que més endavant s'expliquen.
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrar el
seu perfecte funcionament.
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents necessaris
per a la immediata connexió de totes les instal·lacions.
En particular:
o

Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.

o

Butlletins de l'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria.

o

Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria.

o

Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1.

Reconeixement de les obres
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes
i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de
les excavacions i replens, escombraries, etc.
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que
corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es
comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les
instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament.
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts:
o

Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats.

o

Alineació dels punts de llum.

o

Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general.

o

Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats.

o

Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. - Estat dels revestiments, pintures i
paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua.

Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb les
instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents:
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió
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Es realitzaran, successivament, els següents assaigs:
o

Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra.

o

Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins
arribar a la normal de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor
corresponent.

o

S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la
en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim.

o

Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament.

La resistència d'aïllament en ohms (Û) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei en volts (V).
La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels
aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs
caixes terminals.
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els
successius.
Assaigs de les instal·lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. Es realitzaran els següents
assaigs:
o

Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre
aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8
del Reglament d'Estacions Transformadores.

o

Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no
haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, (Û) sent U la tensió de servei en volts (V).

o

Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les
parts metàl·liques no sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el
que s'indica als vigents reglaments.

Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la seva tensió
de servei normal.
Assaig de les instal·lacions d'enllumenat públic
o

Caiguda de tensió:

Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels
diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de
comandament si en aquest abasta el seu valor nominal.

o

Aïllament:

L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors
actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió corresponent.
o

Proteccions:

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima
de servei del conductor protegit.
o

Línia de terres:
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o
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10Û).
o

Equilibri entre fases:

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles.
o

Identificació de fases:

S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els conductors
de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color.
Il·luminació
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte.
Proves de la recepció definitiva de les Obres
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les
proves esmentades per la recepció provisional.

3.6.- Unitats d’obra de les xarxes de serveis
3.6.1.- Disposicions aplicades

A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives de les
companyies subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les Normes de la Companyia o
Companyies subministradores de telefonia, per a les Obres de canalitzacions telefòniques.

Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores.
3.6.2.- Materials

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment.
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la Companyia
subministradora.
Els materials compresos en aquesta qualificació seran:
o

Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres (1,2
mm.) de gruix.

o

Cobertes i tapes per a tronetes del tipus H, D i cambres.

o

No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres (63 mm.) i les cobertes i tapes per
a tronetes dels tipus M.

3.6.3.- Execució de rases

Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades als
plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari.
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà un acurat
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anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització
que facilitin l'acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les
recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m), regant i compactant sobre cada
una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant.

3.6.4.- Col·locació de les canonades i formigonat de les canalitzacions
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es
col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m).
Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la
segona capa.
L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una
protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.
Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells
amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic
volàtil.
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc
per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del
diàmetre corresponent segons la Normativa de la Companyia subministradora.

3.6.5.- Separació entre serveis

Paral·lelismes
S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m) amb línies de baixa tensió, referides
aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó que
protegeix els conductes de la canalització telefònica.
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta
centímetres (0,30 m).
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les
conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica.
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a
un metre de longitud (1,00 m).
Encreuaments
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions:
o

Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues
conduccions de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim.

Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas haurà
d'encreuar superior a ella.
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització.
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3.6.6.- Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats totalment
acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de l'obra,
exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu
unitari dels quals solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu,
inclourà el cable guia per al galibat.
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions.
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques)
i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb
els convenis existents, han de subministrar les Companyies.
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Granolles, Barcelona 20 de juliol de 2015

El tècnic redactor:

José Carlos Pardo Merino
Enginyer d’Obres Públiques
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