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pública que potenciarà l’espai pel vianant i la relació amb el comerç, ja que es connectaran els dos eixos comercials

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

més importants de la ciutat.
1.1 ANTECEDENTS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

A mode de resum, el projecte inclou:

Al municipi de Viladecans, es va portar a terme l’execució del Projecte de conversió en Zona de Vianants el nucli antic de

- retirada de tots els elements urbans presents (pilones, senyalització, etc)

Viladecans, (1998-2000), redactat per l’Arquitecte Josep Llinàs Carmona i encarregat per la Direcció de Serveis de l’Espai

- enderroc de les voreres, vorades i demolició de paviment existent

Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Posteriorment es va executar el Projecte de peatonalització de l’eix

- incorporació de noves espècies de vegetació.

comercial de Viladecans (2000-2001), redactat per l’Arquitecte Fernando Campos Rubio, projecte inscrit en el marc de la

- col·locació de nou mobiliari urbà.

Planificació Municipal de Zones d’Activitats Econòmiques. I posteriorment a aquest, es va executar el Projecte

- modernització dels serveis existents que ho requereixin com:

d’urbanització del carrer Doctor Reig entre la Plaça de les Palmeres i el carrer Girona (2005-2008) inclòs dins el Pla de

- xarxa d’aigua potable

remodelació urbana “Eixample 21” que tenia per objecte millorar la urbanització dels carrers de l’Eixample als barris de

- xarxa d’enllumenat públic

la Montserratina, la Unión i la Riera, l’avinguda Roureda i l’avinguda Molí.

- xarxa de sanejament

Tots aquests projectes incloïen obres d’urbanització en diferents trams del carrer Doctor Reig, però deixant la plaça de
les Palmeres fora dels àmbits d’urbanització.

- en aquests serveis existents no s’haurà d’actuar:
- xarxa elèctrica, baixa tensió
- xarxa de telefonia

La superfície total de l’àmbit d’actuació és aproximadament de 1255 m2.

- xarxa de gas natural
- xarxa de telecomunicacions

1.3 ESTAT ACTUAL. SITUACIÓ EXISTENT
La situació actual de l’àmbit d’actuació es troba grafiada als plànols de l’estat actual.
Els serveis existents també es troben reflectits als plànols de serveis afectats.
L’estat actual de l’àmbit del projecte és el següent:
Plaça de les Palmeres: A la plaça trobem la calçada asfaltada i una illa de parterre ubicada al mig de la plaça amb tres
palmeres i aparcament al voltant. Tot l’entorn de la plaça es troba pavimentat amb combinació de panot a les parts
més antigues i amb asfalt vermell als dos carrers renovats més recentment com són els carrer Doctor Reig i el carrer
Jaume Abril.

1.4 CRITERIS DEL PROJECTE
En termes generals el projecte segueix el criteri que s’està imposant en les darreres intervencions que s’han anat
realitzant en altres trams d’aquests carrers, que té la finalitat de potenciar l’activitat comercial de la zona. Amb
aquesta intervenció es donarà continuïtat a les zones peatonals i quedarà unit el vial comercial més important de
Viladecans amb el casc antic mitjançant plataforma única i mitjançant la plaça, que guanyarà molt d’espai pel ciutadà.
El projecte Eixample 21 defineix tres tipus de carrers:
1.2 OBJECTE DEL PROJECTE

Tipus 1: de circulació rodada, amb un carril d’un sentit i aparcament a banda i banda en línia.

L’objecte del projecte consisteix en la reordenació de la plaça de les Palmeres en la seva totalitat, és un espai que

Tipus 2: Zona de prioritat invertida, amb la calçada d’asfalt negre a nivell de les voreres.

simbolitza el punt de transició entre el barri antic i l’eixample i que actua com a ròtula entre els dos barris. Amb

Tipus 3: Zona de prioritat per vianants, només de pas de veïns, amb calçada d’asfalt vermell a nivell de voreres i sense

aquesta intervenció es volen resoldre aspectes relacionats amb la mobilitat i la connexió del barri, generant una plaça

possibilitat d’aparcar en cap cas.
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La plaça quedarà elevada respecte els carrers Balletbó, Sant Isidre i l’accés per Jaume Abril, quedaran connectats

Mobiliari urbà, enllumenat i vegetació

mitjançant uns remuntables per tal de reduir la velocitat dels vehicles i donar prioritat als vianants.

En quant al mobiliari urbà es disposarà de papereres, pilones i mobiliari d’estada al llarg de tot l’àmbit. A la cruïlla amb
el carrer Jaume Abril es disposaran reordenats els elements existents com són la cabina de telèfon, el quiosc de la

Funcionament de l’àmbit

ONCE i la bústia de Correos.

Els accessos restringits que hi havia tant a l’accés al c. Doctor Reig com al c. Jaume Abril continuaran funcionant de la

Com que en l’àmbit de la plaça no hi ha cap element de recollida de sòlids urbans es un tema que no afectarà

mateixa manera.

directament. Continuarà essent en superfície i disposada en els carrers perpendiculars.

Es produiran canvis en els sentits de circulació dels carrers transversals per aconseguir una millor vialitat a la zona.

La il·luminació s’adequa en alçada i en potència a les amplades del carrer i de la plaça, proporcionant la quantitat de

Actualment el c. Balletbó circula en direcció Sant Boi i el c. Sant Isidre en direcció Gavà, i la plaça de les Palmeres actua

lux i la uniformitat que demana el Decret 190/2015 de desenvolupament de l' ordenació de l'enllumenat per a la

com a rotonda reorganitzadora de la circulació. Amb la intervenció la plaça deixarà d’actuar com a rotonda, passant a

protecció del medi nocturn. Als encreuaments serà diferent i més intensa, per tal d’assenyalar i millorar la visibilitat i

ser un espai d’ús prioritari per vianants, una plaça pública.

seguretat als passos de vianants.

En cas que el projecte d’apertura del carrer Pere Massallach estigui executat prèviament a aquest projecte, les
circulacions quedaran de la següent manera (consultar plànol P11):

Com a element renovador respecte a la resta de trams executats del carrer Doctor Reig apareix una nova espècie

Carrer Balletbó

d’arbre, la ‘Photinia fraseri 'red robin'. També es resalta la zona amb més unitats de palmeres i apereixen noves

-entre la plaça de les Palmeres i el c. Pere Massallach- sentit de circulació direcció Gavà. A aquest carrer

espècies arbustives.

s’accedirà des del nou tram del carrer Pere Massallach i tindrà un ús exclusiu de veïns, per tant es disminuirà molt el
trànsit, passant a ser gairebé peatonal.
–entre el c. Pere Massallach i el c. Sol- sentit de circulació direcció Sant Boi. A aquest carrer s’accedirà des del

1.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

nou tram del carrer Pere Massallach

Topografia

Carrer Sant Isidre:

S’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit del projecte. Les dades topogràfiques estan contingudes en el plànol

-entre la plaça de les Palmeres i el c. Pere Massallach- sentit de circulació direcció Sant Boi.

corresponent i han servit de base pel present projecte.

–entre el c. Pere Massallach i el c. Sol- sentit de circulació direcció Gavà.
Carrer Jaume Abril:

Actuacions

-es continuarà travessant de la mateixa manera per arribar-hi al carrer de Sant Josep.

Les principals actuacions d’urbanització són les següents:

Seguint els criteris d’actuacions anteriors i amb una composició coherent entre la solució del carrer Doctor Reig i la del

Plaça de les Palmeres, entre el c. Balletbó i el c. Sant Isidre

carrer Jaume Abril, el tram que uneix aquests dos carrers comercials quedarà de la següent manera: estarà conformat

Passarà a tenir prioritat per vianants i per tant s’eliminarà aquest àmbit com a espai de circulació.

per una franja central d’asfalt de color vermell i un encintat lateral a banda i banda de peça prefabricada de granit que

Estarà conformat per una franja central d’asfalt de color vermell d’amplada 5.90m i un encintat lateral a banda i banda

separarà l’asfalt de la peça prefabricada de formigó vermell que farà de vorera, donant accés als habitatges i comerços.

de peça prefabricada granítica de 20cm d’amplada que separarà l’asfalt de la peça prefabricada de formigó vermell que

La part central de la plaça es solucionarà amb paviment de peça de formigó vermella, creant un àmbit de prioritat per

farà de vorera. La banda Sant Boi tindrà una amplada variable que s’anirà adaptant a la façana irregular existent i la

vianants a on no podrà accedir cap vehicle.

banda Gavà ja formarà part de la plaça.

La continuació del carrer Jaume Abril en sentit Gavà es solucionarà amb una calçada d’asfalt vermell per mantenir els

Al damunt de l’asfalt del costat Sant Boi es col·locarà una alineació d’arbrat amb una interdistancia de 5.75m entre

criteris dels materials existents i aconseguir així l’harmonia amb l’entorn, no obstant en aquest tram que dona accés al

escocells, aquests seran individuals amb una única unitat d’arbre.

c. Sant Josep si que es permetrà el pas de vehicles.
Plaça de les Palmeres, zona central
La plaça es solucionarà amb paviment de peça de formigó vermella i es mantindran les tres palmeres Washingtonia
Robusta existents, posant-les en valor amb un gran escocell circular; se’n col·locaran dos més; tots ells de diferent radi i
amb un nombre diferent de palmeres. L’interior s’enriquirà amb la presencia d’altres espècies arbustives.
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Plaça de les Palmeres, continuació del c. Jaume Abril

1.7 SOLUCIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES

Es solucionarà amb una continuació de la calçada amb asfalt gris, deixant una banda per a la càrrega i descàrrega

Tenint en compte les premisses descrites en l’apartat anterior, el projecte es caracteritza de la següent manera:

delimitada per un dels nous escocells circulars. La vorera banda mar tindrà paviment de formigó vermell com la resta de
la plaça.

Carrers limítrofs
- En general a l’àmbit de vorera dels carrers es farà servir una peça de panot de 9 pastilles, d’acord amb la solució
executada en la resta del barri i dels carrers perimetrals.
- Les trobades amb calçada asfaltada es faran amb rigola blanca de 30x30cm.

1.6 BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
L'actuació contempla l’'accessibilitat a la totalitat del projecte. S’ha projectat per a que els recorreguts longitudinals i els
pendents transversals no superin els màxims permesos.

Tram del c. Doctor Reig i del c. Jaume Abril
- A la banda més propera als edificis d’habitatges es tractarà amb peça de formigó vermell de 60x40cm.

Itinerari peatonal accessible

- L’asfalt de la zona intermitja serà de color vermell.

L’ itinerari de vianants és accessible i compleix els següents requisits:

- L’encintat lateral serà de peça granítica de 20x60cm.

•

La seva amplada lliure és més gran a 0.90m i la seva l’ alçada lliure no serà inferior a 2.20m, en tot el
recorregut.

Cruïlles

En tot el seu desenvolupament posseirà una amplada lliure de pas no inferior a 1.80m, que garanteixi el gir,

En tots els trams anteriors del c. Doctor Reig s’ha anat plantant una vegetació característica per als encreuaments a

creuament i canvi de direcció de es persones independentment de les seves característiques o tipus de

base de palmeres Washingtònia Robusta d’alçades diferents. Aquesta tradició provenia des de l’inici per aquestes tres

desplaçament.

unitats existents a la Plaça de les Palmeres, per tant en el cas d’aquest projecte no caldrà plantar-les perquè ja hi són.

•

L’ itinerari no inclou cap ressalt ni graó aïllat.

La il·luminació dels encreuaments serà diferent i més intensa per donar-li a aquest espai la connotació de plaça,

•

El pendent transversal del carrer no superarà en cap cas el 2%.

aprofitant que formalment s’amplia en aquests punts.

•

El pendent longitudinal dels recorreguts no supera el 8-10% exigit.

El paviment asfàltic vermell no s’interromp als encreuaments dels carrers transversals amb la intenció de donar pas i

•

prioritat absoluta als vianants.

Paviments
•

•

Els diferents paviments són durs, no lliscants en sec i en mullat i sense gruixos diferents als propis del gravat
de les peces. La seva pendent transversal màxima és del 1.0%, per tant, inferior al 2% exigit.

Plaça

Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment.

En aquest projecte es mantindran les palmeres i se’ls hi farà un nou àmbit de parterre. D’aquesta manera quedaran
remarcades i se’ls hi donarà la importància que mereixen.
Com en els altres casos, aquestes palmeres actuaran com a fita visual per marcar l’inici de la zona de prioritat per

Mobiliari urbà
La situació permetrà l’ existència d’ una banda de pas lliure d’ obstacles de 0.90m d’ amplada per 2.20m

vianants, tant cap a l’eix comercial com cap al casc antic.

d’alçada.

Es completarà amb dos escocells més a on es plantarà una palmera en un d’ells i dues palmeres a l’altre, remancant

•

Els elements que hagin de ser accessibles estaran situats a una alçada entre 1m i 1.40m d’alçada.

encara més el nom que porta aquesta plaça.

•

Les pilones tindran una alçada d’entre 0.75 i 0.90m, un diàmetre mínim de 10cm i un disseny sense aristes.

•

Els bancs tindran la profunditat del seient d’entre 40-45cm. Tots tindran respatller amb alçada mínima de

•

40cm i reposa braços a ambdós extrems del banc

1.8 REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT
S’ha incorporat a la documentació gràfica del projecte.
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1.9 TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE
El projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics municipals del departament d’Edificació i Obres de l’Àrea de
Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans.

L’equip redactor de l’Ajuntament de Viladecans està format per Anabel Camacho, arquitecta, i per Regina Baró,
delineant.

Anabel Camacho Rísquez
Arquitecte del departament d’Edificació i Obres

Xavier Roig Segura
Cap del departament d’Edificació i Obres
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.3 MOVIMENT DE TERRES
1.

Excavació de la zona indicada segons les rasants definides en els plànols de planta i perfils del terreny. La terra
sobrant es traslladarà a l’abocador contractat o per aprofitament de la mateixa obra.

2.1 PROCÉS D’EXECUCIÓ
Els treballs d’execució es desenvoluparan seguint els criteris de menor incidència possible en les circulacions de

2.

Repàs i compactació amb piconatge al 95% de PM, per precisar els nivells.

vianants i vehicles. Per la qual cosa, es planteja la següent sistemàtica.

3.

Execució de rases pel pas d’instal·lacions i formació de caixes. Estintolament i estibat de rases i pous de més

Donat que el clavegueram es fa amb tubs de polietilè amb reblert de sauló, es pot plantejar la excavació, la col·locació
del tub i el reblert de terres simultàniament, podent-ne així anar obrint i tapant casi simultàniament, lo que permet un

d’1m i fins a 3m, amb fusta per a una protecció del 30%..
4.

Excavació de rases per la detecció de serveis i escomeses existents. Tot amb la meitat de terres deixades a la

accés als guals gairebé ininterromput.

vora pel reblert, i la resta a abocador autoritzat. Es deixarà la superfície preparada per rebre els gruixos de les

Per tal de poder executar les obres amb els criteris mencionats anteriorment es planteja fer en primer lloc l’enderroc

capes superiors de pavimentació.

del paviment asfàltic i l’excavació de la caixa, mantenint rampes pels accessos als guals (en cas que hi hagin), i les

Els equips de moviments de terres seran els adients per a la realització dels treballs d’excavació i pel transport a les

voreres, simultàniament es farà la col·locació del tancat perimetral de l’àmbit. A continuació es faran les xarxes de

distàncies necessàries de les terres sobrants. Per l’execució dels terraplenats i compactació s’exigirà moto-excavadors i

clavegueram.

compactadores de potència suficient. Un cop excavat el terreny es faran controls d’identificació del terreny, així com,

Un cop fetes les xarxes de clavegueram amb les seves escomeses es procedirà a enderrocar una de les voreres,

de densitat per determinar la qualitat dels sòls i la compactació del terreny de coronació de l’esplanada.

mantenint l’altra pel pas de vianants i habilitant passos per poder creuar d’un costat a un altre del carrer.
Col·locats els serveis sota la vorera enderrocada es col·locarà la vorada i la base de formigó, podent-ne, llavors,
enderrocar la vorera que estava en servei, col·locant els serveis d’aquesta vorera.

2.4 PAVIMENTS I FERMS

Executats els serveis i el clavegueram es procedirà a executar els treballs de pavimentació, estesa de subbases, bases,

Seguint els CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A NUCLIS ANTICS I SECTORS DE NOVA

paviments de formigó, aglomerats etc.....

URBANITZACIÓ, publicat per Incasol, hem definit els ferms i les capes estructurals seguint el mètode simplificat que es
basa en l’ús de dos paràmetres: el tipus d’esplanada i la categoria del tràfic de la via.
Per a la caracterització mecànica de l’esplanada es sol emprar l’assaig CBR (California Bearing Ratio). Aquest defineix

2.2 ENDERROCS I DEMOLICIONS

tres categories d’esplanada segons el seu índex mínim CBR. Donat que ens trobem en una zona deltaica i amb

Les demolicions es realitzaran amb mitjans mecànics, manuals o mixtes segons el cas, amb càrrega sobre camió,

antecedents històrics de subsòls formats per reblerts no seleccionat de runes i tenint en compte que no es té

transport a abocador autoritzat o magatzem municipal i cànon d’abocament.

informació de l’estat actual, hem considerat la categoria de la nostra esplanada com la més desfavorable, la E1.

S’ha de procedir al enderroc d’ elements d’ obra existents. Aquests estan inclosos al plànol EA05 i són:
- Demolició del paviment, de les voreres, les rigoles i les vorades dels carrers afectats.

El ferm també dependrà de la intensitat mitja de vehicles pesats (vehicles amb un o més remolcs, vehicles articulats i

- Fresat i/o demolició del paviment asfàltic.

especials, i vehicles de més de 9 places )

- Demolició i/o retirada d’elements tals com:
- papereres i pilones
- columnes i lluminàries afectades

Zona de vial amb prioritat per vianants (amb trànsit puntual de vehicles) tram principal

- senyalització vertical

D’aquesta manera hem definit la zona de trànsit rodat amb una secció tipus E1 V4.

- embornals i tubs de connexió existents

Amb totes les consideracions anteriors, la secció de ferm escollida serà la 4AA1.

- postes i suports de serveis
La secció de la calçada estarà formada per (total caixa de paviment 32cm):
- Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent de color vermell a base d’òxid de ferro al 4% amb granulat
calcari de color rosat (diàmetre màxim 6mm) AC16 surf D 35/50D granítica, 6cm de gruix sobre reg d’adherència
amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.
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- Capa base de mescla bituminosa en calent AC22 base G 35/50S calcària, de 6cm de gruix sobre reg d’imprimació

- Paviment de peces de formigó vermell de 60x40x8cm.

amb emulsió catiònica ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.

- Morter d’assentament m.c.p. 1:4, de 3cm de gruix

- Subbase de Tot-U artificial de 20cm de gruix compactat al 98% PM

- Base de Tot-U artificial de 20cm de gruix compactat al 98% PM

- Explanada existent compactada al 95%PM.

- Subbase de 25 cm de gruix de reblert de material seleccionat o Tot-U artificial compactat al 95 % PM
- Explanada existent

A. Zona de trànsit rodat sobre asfalt existent (trobades amb carrers transversals, fora d’àmbit), inclús rampa de
desnivell amb la plaça

Entroncament entre la plaça de les Palmeres i el c. Sant Isidre i el c. Jaume Abril

La calçada es fressarà i quedarà formada per:

Es defineix aquesta zona de trànsit rodat amb una secció tipus E1 V2

- Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent AC22 surf B 35/50S granítica, 5cm de gruix sobre reg

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 2AB1.

d’adherència amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.

La secció de ferm estarà formada per (total caixa de paviment 57cm):

- Asfalt existent

- Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent de color gris AC22 surf B 35/50S granítica, 6cm de gruix sobre
reg d’adherència amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2 o capa de rodadura
de mescla bituminosa en calent de color vermell a base d’òxid de ferro al 4% amb granulat calcari de color rosat

B. Zona de trànsit rodat sobre asfalt vermell existent (trobades amb carrer Jaume Abril)

(diàmetre màxim 6mm) AC16 surf BC 35/50D granítica, 6cm de gruix sobre reg d’adherència amb emulsió

La calçada es fressarà i quedarà formada per:

catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.

- Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent de color vermell a base d’òxid de ferro al 4% amb granulat

- Capa base de mescla bituminosa en calent AC22 base B 35/50G calcària, de 6cm de gruix sobre reg d’imprimació

calcari de color rosat (diàmetre màxim 6mm) AC16 surf BC 35/50D granítica, 6cm de gruix sobre reg d’adherència

amb emulsió catiònica ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.

amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.

- Base de Tot-U artificial de 20cm de gruix compactat al 98% PM

- Asfalt existent

- Subbase de 25 cm de gruix de reblert de material seleccionat o Tot-U artificial compactat al 95 % PM
- Explanada existent

Zona de vianants amb paviment de peces existent (entroncament amb Doctor Reig)
S’haurà de retirar la peça de paviment existent i la capa de morter. S’asfaltarà al damunt de la capa de formigó.

Sortida des de la plaça de les Palmeres cap el c. Sant Isidre
Es defineix aquesta zona de trànsit rodat amb una secció tipus E1 V2

La secció quedarà del tipus 3AF1 i estarà formada per:

Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 2LLF1’.

- Capa de rodadura de mescla bituminosa en calent de color vermell a base d’òxid de ferro al 4% amb granulat
calcari de color rosat (diàmetre màxim 6mm) AC16 surf BC 35/50D granítica, gruix segons espai, sobre reg

La secció de ferm estarà formada per (total caixa de paviment 59cm):

d’adherència amb emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació de 1.5 Kg/m2.

- Paviment de peces de formigó vermell de 60x40x10cm.

- Formigó existent

- Morter d’assentament m.c.p. 1:4, de 3cm de gruix,
- Base de formigó de 21cm de gruix.
- Subbase de 25 cm de gruix de reblert de material seleccionat o Tot-U artificial compactat al 95 % PM

Accés des del c. Balletbó cap a la plaça de les Palmeres fins el c. Jaume Abril

- Explanada existent

Es defineix aquesta zona de trànsit rodat amb una secció tipus E1 V4
Amb aquestes consideracions la secció de ferm escollida serà la 4LLB1.

La secció de ferm estarà formada per (total caixa de paviment 56cm):

10

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES PALMERES A VILADECANS
Viladecans

desembre 2016

TAULA DE SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS

Les estructures de confinament hauran de penetrar un mínim de 15 cm en la capa base i aquesta base haurà d’estar
ben anivellada, reproduint els pendents necessaris dels carrers.

Elements
Zones limítrofes
Vorada
Les peces de vorada als trams rectes són prefabricades de formigó tipus T3 de dimensions 28x17x14cm (CxBxA), 1
metre de llargària i 117kg de pes. Disposada sobre cimentació continua de formigó en massa HM-20, delimitant les
voreres de la zona de trànsit.
Rigola
Peça prefabricada de formigó de 30x30x8cm col·locades amb morter de ciment mixt 1:2:10. Es situa entre les vorades i
la zona de trànsit i/o entre les zones d’aparcament i les zones de trànsit per a la correcta circulació de l’aigua. Seran de
color blanc.

Solució guals
Gual per a vehicles per a accés a plataforma elevada
D’acord amb l’ordre VIV.561.2010, estaran deprimits amb una pendent màxima del 10%.
Els guals per salvar el desnivell entre els carrers que donen accés a la plaça de les Palmeres es solucionaran amb asfalt
negre.
Voreres
Gual per a vianants

Panot – encaminaments – abotonament guals vianants – peces de formigó

No es preveu cap gual per vianants al projecte.

La secció del carrer estarà formada per:
- Explanada existent, prèviament millorada i compactada al 95% PM.
- Subbase de 15 cm de gruix de reblert de material seleccionat o Tot-U artificial compactat al 95% PM

Pous i ajudes a les instal·lacions.
Formació manual d’arquetes i pericons per a les diferents xarxes d’instal·lacions així com ajudes vàries del ram de

- Solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, i amb una malla als guals.

paleta necessàries per a l’execució d’aquestes.

- Morter d’assentament m.c.p. 1:4, de 3cm de gruix,
- Paviment de peces tipus panot gris de 9 pastilles de 20x20x4 cm.
- Paviment de peces tipus panot ratllat de 20x20x4cm

ENTREGUES DELS LÍMITS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ AMB ELS CARRERS ADJACENTS:

- Paviment de peces tipus panot abotonat de 20x20x8cm

En el límit de l’àmbit del projecte, es preveu un espai de transició, per adaptar l’actuació als carrers adjacents, en els

- Paviment de peces de formigó vermell de 60x40x8cm.

quals es col·locaran peces de vorada de pedra granítica o de formigó (en funció del que hi hagi a cada carrer), així com

- Paviment de peces de formigó vermell de 60x40x10cm.

la reposició de les peces de panot de les voreres afectades per les obres en els límits o zones de pas d’instal·lacions
soterrades.
Es preveu la reposició de les rigoles afectades dels carrers adjacents i la col·locació de noves a peu de gual. Les rigoles

Encintats

seran amb peces de morter de ciment color blanc de 30x30x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10.

Les juntes i canvis de paviment es realitzaran amb diferents tipus d’ encintats:
•

Paviment de peces de formigó i asfalt: Aquesta àrea es limitarà amb encintat de peces prefabricades de pedra
granítica de dimensions 60x4x20cm (LxPxH).
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En quant al granit les característiques geomètriques, formes i dimensions seran les assenyalades en els plànols de

Bancs: Model Neoromántico Liviano de Santa&Cole, de mides

detall. Les toleràncies dimensionals seran de ±2 mm. Les característiques mineralògiques i d’aspecte exterior: el color

175x60cm i 45cm d’alçada, amb estructura de fundició d’alumini i

de la pedra serà sempre de color uniforme.

acabat anoditzat o amb recubriment plàstic de color gris fosc.

S’utilitzaran granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171-85) en els que predomini el quars sobre els feldspats i siguin

Seient i respatller formats per llistons de fusta massissa de 30mm

pobres en miques (que els fa fàcilment alterables). No es tolerarà l’ús de granits que presentin descomposició dels seus

de gruix, de fusta tropical o de robinia amb certificació FSC i

feldspats (caolinització). La pedra no presentarà ‘gabarros’ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió

protegides amb oli de monocapa.

superiors als 5 cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no podran estar a més d’una cara. La pedra
no presentarà partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altre component que pugui originar taques al granit un
cop col·locat. Tampoc no presentarà fissures, senyals, etc., degudes a les tasques d’extracció i tallat o per posteriors
Aparcabicis: Model PDL MS SO93, de la casa SEMAB.

manipulacions. La pedra haurà de resistir el xoc tèrmic.

Realitzat amb acer i amb acabat pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de
poliéster. Collat al terra (ancoratge mecànic).

Característiques físiques:
Massa volumètrica:

(UNE-22-172-85) >2.60 g/ cm2

% Absorció d’aigua:

(UNE-22-172-85) <0.3 %

Resistència a compressió:

(UNE-22-175-85) >1000 Kp/ cm2

Resistència a flexió:

(UNE-22-176-85) >110 Kp/ cm2

Resistència al desgast:

Embornals: Model Barcelona M-3, c-250, 75x29 cm, abatible, de fosa dúctil, de

(UNE-22-172-85) < 1.5 mm

Fàbregas o equivalent.

Resistència a la gelabror: (UNE-22-174-85) < 0.1 %
Resistència a l’impacte: (UNE-22-179-85) > 0.5 m

2.5 MOBILIARI URBÀ
Papereres: Model Paperera Barcelona de la casa Contenur o equivalent,

Escocells:

de 70l.

Composada per un cistell de xapa perforada d’acer de 1.5 mm. de gruix i suports de tub

Escocell prefabricat de la casa LARUS, model

d’acer amb perfil oval de 60x20x1.5mm de gruix. El sistema de fixació consisteix en un

WIRL GRATE, de fundició de ferro, amb forma

suport metàl·lic anti vandàlic i que es fixa al paviment mitjançant anclatges universals

exterior quadrada i apertura interior quadrada.

d’expansió.

De color similar fosc.
•

Mides

exteriors

1200x1200mm

(4

unitats)

Pilones: Model Pilona City reforçada i model Pilona City reforçada extraïble, de la

Els elements que formen part de la ASU (Associació de Serveis Urbans – ONCE, bústies, telèfons, CELL

casa ADO o equivalent, Ø95mm, alçada 970 mm, de tub d’acer galvanitzat

columna d’expressió lliure,…) es col·locaran agrupats als encreuaments. En aquests també es disposaran de

interior i exterior antiòxid, acabat estàndard en oxiron negre.

l’aparcament de bicicletes.
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2.6 ENLLUMENAT PÚBLIC I ENLLUMENAT DE NADAL I MEGAFONIA

Es col·locaran tres columnes del model R4000 de Roura, amb alçada 7.00m, amb una lluminària instal·lada a alçada 7m

Modificacions a la instal·lació existent

i una altra a alçada 5.50m, ambdues del model SHARA de Roure, amb làmpada de LED 23W i 34W, amb dues portelles.

Dins l'àmbit del projecte es veuen afectats diversos quadres d'enllumenat existent, DZ, U i Y.

Tindran una interdistancia de 11.50m.
A les columnes se’ls li haurà de donar una capa de protecció de pintura protectora anticorrosiva, antiorins i antigrafitti,

Quadre U

fins a 1m d’alçada per a la base dels suports. S’haurà de pintar abans de la col·locació, a fàbrica.

S’eliminaran les lluminàries dels punts 3056 i 3057 d’aquest quadre, com que són final de línia també s’eliminarà el

La proposta d'ubicació dels diferents punts de llum i les seves intensitats de Kw es validen amb l'estudi lumínic que

cablejat que les acompanya. Actualment són braços amb VSAP de 100W i en el mateix lloc es col·locaran braços amb

s'adjunta a l'annex ‘ESTUDI LUMÍNIC CARRER DOCTOR REIG’.

lluminària model ECLISSE de ROURA amb LED, però penjaran del quadre DZ.
Llumeneres LED
Les llumeneres hauran de complir els següents requisits:

Quadre Y
Es substituiran les lluminàries que estan dins la plaça de les Palmeres i fins el final de línia , que són la 2020, 2021,

•

2022, 2035 i 2036. Actualment són braços amb VSAP de 100W i es col·locaran braços amb lluminària model SHARA de

Compliran amb els requeriments i prescripcions tècniques descrites al document “Requerimientos tecnicos
exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” editat per ANFALUM i l’IDAE (annex 10)

ROURA amb LED.

•

Tindran una temperatura de color màxima de 4000 K

El punt de llum 2022 es despenjarà del quadre Y, eliminant així un creuament aeri, i es penjarà del quadre existent DZ,

•

La garantia mínima del conjunt serà de 10 anys.

mitjançant grapejat per façana.

•

Amb possibilitat de canviar fàcilment la matriu de LEDs ja sigui per defectes de fabricació o per finalització de
la seva vida útil.

Quadre DZ

•

Disposaran de Drivers programables per funcionar a nivell reduït i es podrà programar el seu horari i

Es el que alimenta tot el carrer Doctor Reig fins a la última columna tipus Prim que està a la cruïlla amb la plaça de les

percentatge de funcionament.

Palmeres.
S’eliminarà la Prim existent i es continuarà la línia 2 des d’aquest punt, a partir d’aquí es penjaran les 3 columnes

R4000 – SHARA

BRAÇ - SHARA

noves, el nou braç i els 2 braços existents (actualment 3056 i 3057 de quadre U). El braç (actualment 2022 de quadre Y)
penjarà de la línia 1.
S’aprofitaran les línies d’enllumenat de nadal i megafonia que hi ha en aquest quadre per allargar-les i alimentar el
nou punt que es col·locarà, segons necessitats, al davant de les palmeres. Es farà una connexió a la palmera central.
(veure detall al plànol).

Nova instal·lació
Es renovarà l’enllumenat en el conjunt de la plaça per donar-li uniformitat a l’espai. Es col·locaran nous braços amb la
Total: 8 unitats

lluminària model SHARA, de Roura, amb làmpada de LED 34W.
Es penjarà tot el nou enllumenat del quadre existent DZ.
Al quadre DZ tindrem la L1 existent i la L2 existent, que alimentarà els nous punts de llum.
En aquest tram, que a nivell de criteris de disseny, es continuació del carrer Doctor Reig i del carrer Jaume Abril, s’han
mantingut gairebé en la seva totalitat a excepció de l’enllumenat. En els trams executats aquest està solucionat amb
lluminàries tipus ballarina, però en aquí, al formar part d’una plaça i no tenir façana a banda i banda s’ha optat per
col·locar doble lluminària, a banda i banda, en columna. Aquesta solució també permet ampliar l’àmbit d’enllumenat.

Total: 5 unitats (3 amb doble lluminària i 2 simple)
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2.8. JARDINERIA

2. arbre WASHINGTONIA ROBUSTA

El projecte proposa una línia d’arbrat col·locat a la banda Sant Boi, del tipus Fraseri ‘red robin’, estaran separats entre

Nom comú:

Palmera

si 5.75m. Els arbres tindran un diàmetre aproximat d’entre 16-18cm i aniran acompanyats amb 2 tutors.

Unitats:

3

Mides:

Alçaria màxima 35m

Es formarà un parterre envoltant les tres palmeres existents i es plantaran arbustos tipus phornium tenax, phornium

Ubicació:

En jardineres circulars

artropurpurea i chamaerops humilis. Es col·locaran fent una reproducció a la part baixa de la part superior de les

Característiques:

Es una palmera de tronc robust, esvelt i simple, engruixat a la base, revestit per la resta de les

palmeres.

fulles ja seques que formen un característic additament, encara que desapareix amb el temps. Presenta fulles en
ventall, amb fils blancs i llargs a la joventut que desapareixen amb la edat, dividides quasi a la meitat. Fruits esfèrics,
nombrosos, de color negre.

DESCRIPCIÓ DE LA NOVA VEGETACIÓ
1. arbre PHOTINIA x FRASERI var. ‘RED ROBIN’
Nom comú:

Fotinia

Unitats:

4

Ubicació:

En alineació a la banda Sant Boi del carrer, en escossell

Mides:

Alçaria màxima 3m

Característiques:

arbust de fulla perenne, de creixement ràpid. Fulles allargades, consistents, vermell brillant en
la nova vegetació, violàcia a l’estiu i verds a l’hivern. Es dels pocs arbusts de fulla perenne de
color vermell. El seu clima ideal són els temperats.

3. arbust PHORNIUM TENAX
Nom comú:

fornio

Mides:

fulles en roseta, apareixen des de la base i poden arribar a medir fins a 3m.

Ubicació:

En parterre

Característiques:

Herba perenne que no creix molt ràpid. D’aspecte tropical ideal per a rocalles amb palmeres i
altres plantes amb puntes.
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4. arbust PHORNIUM ASTROPURPUREA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Nom comú:

fornio

Obertura dels clots de plantació

Mides:

fulles en roseta, apareixen des de la base i poden arribar a medir fins a 3m. Fulles de color

Es realitzaran amb maquinària o de forma manual segons la situació. Les dimensions dels clots seran de 1x1x1m per

vermellós.

arbres, subministrats amb pa de terra.

Ubicació:

En parterre

Subministrament de plantes

Característiques:

Herba perenne que no creix molt ràpid. D’aspecte tropical ideal per a rocalles amb palmeres i

Es marcarà en el terreny amb els mitjans de transport adequat i amb les condicions d’embalatge i protecció que cada

altres plantes amb puntes.

espècie requereixi.
El repicat de la planta al viver es farà amb antelació justa previ al transport i aquesta s’efectuarà en el mateix dia de la
plantació per tal de minimitzar l’estrès de les plantes.
Si és necessari realitzar acopi de plantes, aquest es farà seguint les estipulacions de la direcció facultativa.
Plantacions
Les espècies que es subministraran tindran el perímetre especificat a la descripció del pressupost, presentats amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ. Hauran de presentar una
estructura de brancatge equilibrat i homogeni de 1a qualitat segons NTJ, i seran seleccionats a viver per la DF.
S’han de preveure dos tutors per arbre, formats per estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2m d'alçària i
diàmetre mínim 8cm, inclús els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament i el
manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DEL PARTERRE
6. SAULÓ
5. arbust CHAMAEROPS HUMILIS

Col·locació de sauló del tipus ‘cantera Quintana’, per la seva característica de color cigró i la

Nom comú:

Palmito

Mides:

Palmera d’entre 3-4 metres d’alçada ramificada des de la base

Ubicació:

En parterre

Característiques:

Fulles de 50 a 80cm de diàmetre, palmeades i dividides en nombrosos folíols. Espines rectes,

capacitat absorbent de l’aigua, sense crear fang.

de color groc. Produeix petits fruits carnosos de color verd a vermellós. Floreix en primavera i els fruits maduren al llarg
de la tardor.

Es col·locarà al damunt del parterre formant una mica de muntanya per aconseguir volum.

7. BOLOS DE PEDRA DE MUNTANYA
Col·locació al damunt del parterre de grups de bolos de pedra de mida 100kg aproximadament.

15

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES PALMERES A VILADECANS
Viladecans

desembre 2016

3. MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS. XARXES DE SERVEIS
3.1

3.2

3.3

SERVEIS AFECTATS COMPANYIES
3.1.1

XARXA ELÈCTRICA – ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU

3.1.2

XARXA D’AIGUA POTABLE – AGBAR

3.1.3

XARXA DE GAS – GAS NATURAL SDG SA

3.1.4

XARXA DE TELEFONIA – TELEFÒNICA

SERVEIS AFECTATS AJUNTAMENT DE VILADECANS
3.2.1

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

3.2.2

XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC

3.2.3

XARXA D’ENLLUMENAT NADALENC I MEGAFONIA

3.2.4

XARXA DE SANEJAMENT

3.2.5

XARXA D’AIGUA NO POTABLE I REG

OBRA CIVIL
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Es preveu la següents actuació:

3 MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS. XARXES DE SERVEIS.

Trasllat de la cabina de telèfon existent a la nova ubicació. Es realitzarà segons indicacions del tècnics de
3.1.SERVEIS AFECTATS COMPANYIES

Telefònica. S’haurà de preveure una canalització des de la cabina fins al fanal més pròxim en cas que es vulgui el suport

L’ajuntament ha notificat a les diferents companyies afectades la previsió d’inici, durada i carrers afectats per les obres,

amb il·luminació. El diàmetre del tub serà de 40mm pel telèfon i de 63mm per la línia elèctrica.

per tal que puguin realitzar els canvis, les millores i els nous abastaments que estimin oportuns aprofitant l’obra del
carrer.
S’ha obtingut informació de les xarxes de companyies de serveis següents:
-

Endesa Distribució Elèctrica SLU.

-

Societat General d’Aigües de Barcelona .S.A., AGBAR

-

Gas Natural SDG, S.A.

-

Compañia Telefónica Nacional Española, CTNE.

3.2.SERVEIS AFECTATS AJUNTAMENT DE VILADECANS
3.2.1.XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Actualment existeix una línea de telecomunicacions que discorre per la banda Sant Boi en el tram entre el c. Balletbó i
el c. Sant Isidre, fins arribar al c. Jaume Abril.
Es preveuen les següents actuacions:
- Es portaran dos tubs de diàmetre 90mm des de les arquetes número 386 i 387 cap a cada una de les cantonades dels

3.1.1 XARXA ELÈCTRICA – ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU

carrers, tal i com s’indica al plànol d’instal·lacions.

En aquest àmbit no hi ha cap afectació de la xarxa elèctrica. Segons indicacions dels tècnics de ENDESA no cal fer cap
intervenció.
3.2.2 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
3.1.2 XARXA D’AIGUA - AGBAR

L’objectiu del projecte és aconseguir una intensitat de lumínica homogènia que aporti la llum necessària a la vegada

El present projecte preveu únicament les modificacions definides per AGBAR (Aigües de Barcelona) mitjançant
assessorament que s’adjunta a l’annex de serveis existents i nova disposició.

que aconsegueixi uns nivells òptims de confort lumínic a la plaça i als carrers. S’adequarà en alçada i potència a les
amplades del carrer, proporcionant la quantitat de lux i la uniformitat que demana el ‘reglament de protecció del cel

Es preveu la substitució dels conductes de fibrociment i els de fundició gris per tubs de fundició dúctil FD.
Es preveu la instal·lació d’un nou hidrant ja que amb es cobrirà tot l’àmbit de projecte.
Es preveu la següent actuació:

nocturn’, la uniformitat mínima haurà de ser del 40%.
A l’annex d’Enllumenat Públic es descriuen detalladament les característiques tècniques de la instal·lació, els càlculs
elèctrics i els esquemes de les línies.

La renovació de tots els trams que hi ha dins l’àmbit de la plaça.

També s'adjunta l'estudi lumínic per a la justificació del compliment de la uniformitat.

La renovació del tram fora d’àmbit que discorre per la banda mar del carrer Jaume Abril i el creuament del
carrer Sant Josep.
Els treballs a realitzar els haurà de dur a terme un contractista homologat per la companyia AIGÜES DE BARCELONA.

3.2.3 XARXA D’ENLLUMENAT NADALENC I MEGAFONIA
Es preveu la instal·lació d’una única línia soterrada per enllumenat Nadalenc i megafonia amb tronetes de registre

3.1.3 XARXA DE GAS – GAS NATURAL SDG SA

segons plànol corresponent. Es preveu un únic punt de connexió que s’ubicarà entre les dos jardineres circulars, i anirà

Segons assessorament per part dels tècnics de GAS NATURAL el present projecte no preveu cap modificació.
(...) en aquesta zona no caldria fer cap millora o modificació de la xarxa ja que la tenim canalitzada i en PE.

fins a la palmera central.
Aquesta línia es una extensió de la línia existent al quadre DZ.
El cablejat soterrat serà del tipus RVFV 4x10 mm2 Cu més 1x16TT V-750. A les conversions, s’instal·larà 5x10 mm2 tipus

3.1.4 XARXA DE TELEFONIA – COMPAÑÍA TELEFÒNICA NACIONAL ESPAÑOLA

RV-K.

El present projecte no preveu cap modificació en la xarxa de TELEFÒNICA.
Si hi hagués algun creuament aeri, els soterraments es realitzaran amb 2 tubs de PE de 110mm de diàmetre.
No es preveu soterrar les instal·lacions que hi ha actualment grapejades a les façanes dels edificis per tal de no
modificar les escomeses.

3.2.4 XARXA DE SANEJAMENT. AIGÜES RESIDUALS I AIGÜES PLUVIALS
Es preveuen les següents actuacions:
- La ubicació i nombre de pous es detalla als plànols de clavegueram.
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XARXA AIGÜES RESIDUALS

3.2.5 XARXA D’AIGUA NO POTABLE I REG

- Es refarà el tram existent que va des del c. Balletbó fins al c. Sant Isidre, del P1772 al P1775. S’eliminarà aquesta

ANP

canonada i es col·locarà una nova amb PE ø315mm Es mantindran els dos pous, però s’adaptaran i substituiran les

La xarxa d’aigua regenerada més propera la trobem al parc de Can Xic, per tant està molt lluny i això implica que no

tapes i també es refaran les soleres. En cas que la DF ho decideixi, es revocaran les parets interiors dels pous.

podem disposar d’ella per regar l’àmbit del projecte.

- Es substituirà part del tram del tub existent de ø200mm des d’un pou nou PR1 fins el P1772 (c. Balletbó) i des del pou
nou PR2 fins el P1775 (c. Sant isidre). Amb aquesta intervenció es vol deixar en estat definitiu aquest àmbit, per tant

REG

els nous pous els col·locarem just fora de l’àmbit. Aquets trams seran de PE ø315mm.

Per al disseny de la nova xarxa s’ha seguit el document de RIEGO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, de l’àrea d’espai
públic de l’Ajuntament de Viladecans, que s’adjunta a l’annex.

XARXA AIGÜES PLUVIALS

El mètode de reg serà amb xarxa de reg per degoteig soterrat tant per a les jardineres com pels escocells, ja que suposa

- Es farà un nou tram de PE ø400mm amb origen pou nou PP1, connexió a pou nou PP2 i connexió a pou existent

l’alternativa més eficient en estalvi d’aigua.

P3121., ubicat a c. Jaume Abril
- Es farà un tram nou de PE ø400mm al c. Balletbó que connectarà el pou nou PP3 amb el pou existent P3396. L’origen

La xarxa estarà formada per tub PEBD (baixa densitat) i de 10 atm, de ø50-60mm a la xarxa de distribució principal cap

serà fora de l’àmbit de l’obra.

als sectors de reg. A la xarxa secundària que va als diferents sectors s'utilitzarà tub PE d’alta densitat de ø17mm

- Es farà un tram nou de PE ø400mm al c. Sant Isidre que connectarà el pou nou PP4 amb el pou nou PP2. L’origen serà

intercalant el degoteig en aquesta.

fora de l’àmbit de l’obra.

Els tubs de polietilè es connectaran entre si amb ‘manguitos’ a pressió amb accessoris metàl·lics.

- Es farà un nou tram de de PE ø400mm amb origen pou nou PP5 i connexió a pou existent P3397.

Hi hauran tres sectors, un per les tres jardineres circulars amb arbustiva,i un altre pels quatre arbres ubicats en escocell

- Està prevista la col·locació d’embornals, tots ells connectats a les noves canonades o directament a pou. Es

i un altre per una boca de reg.

col·locaran embornals als punts baixos.

El punt d’origen de la xarxa serà el comptador existent que trobem a la vorera muntanya, davant del número 3.
Es detalla la distribució de la xarxa de reg al plànols, així com també a l'esquema de reg.
S’adjunta taula de línies.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA XARXA
- Les connexions de les escomeses i/o embornals amb el tub principal es realitzaran amb peça clipada tipus Simple
Crown de Riccini.

3.3 OBRA CIVIL
Tota l’obra civil que està contada en el present projecte està previst que es realitzi de forma conjunta, tant la referent
a instal·lacions pròpies de l’Ajuntament com la de les diferents companyies. Per tal de portar a terme les diferents
variants que han de realitzar les companyies cal coordinar els treballs, ja que aquestes només realitzaran la instal·lació
- En cas que en obrir es trobés alguna canonada no prevista en mal estat també s’haurà de substituir. Això es

dels elements i serveis pertinents.

comprovarà amb el pas de càmera previ a l’inici de les obres.
- Ens assegurarem de la correcta execució de la col·locació de les tapes i reixes per evitar que facin soroll.
- Es preveu la col·locació de tapes model SOLO SC de la marca EJ GROUP (anteriorment Norinco), pel seu bon
funcionament un cop col·locades.
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4. VARIS
4.1

TERMINI D'EXECUCIÓ I PLANNING

4.2

PERÍODE DE GARANTIA

4.3

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

4.4

CONTROL DE QUALITAT

4.5

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

4.6

GESTIÓ DE RESIDUS

4.7

CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL

4.8

PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU

4.9

LLISTAT DETALLAT DELS PLÀNOLS
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4.1 TERMINI D’EXECUCIÓ I PLANNING

VIALITAT

La duració estimada dels treballs d’urbanització és de 4 mesos.

•

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la instrucción de Carreteras.

•

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación
de firmes”, de la Instrucción de carreteras.

•

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”

•

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”

•

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

•

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”

4.2 PERÍODE DE GARANTIA
El període de garantia de les obres serà mínim d’un any i cinc anys màxim, a partir de la data de recepció definitiva de
les mateixes, i es definirà en el contracte.

4.3 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
El projecte i les instal·lacions hauran de complir els reglaments i disposicions que a continuació es relacionen, no
obstant si alguna normativa presentés modificacions s’hauran de complir les vigents actualment.
GENERAL
•

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat

•

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el TRLU Text refós de la Llei d'urbanisme.

•

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el RLU Reglament de la Llei d'urbanisme.

•

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques

•

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi
d'accessibilitat (Capítol 2:Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)

•

Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

•

Real Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(CTE)

•

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme•

•

Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i
25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; aplicació
voluntària fins al 11.09.10)

•

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació
de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

•

• Llei 9/2003, de mobilitat

Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants
hidrocarbonats (BOE
22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de
contenció de
vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del
Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del
Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció
d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
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Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.
•

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.

XARXES DE SANEJAMENT
•

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament

•

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones”.

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
Àmbit municipal o supramunicipal:
•

•

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl.
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.

•
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
General

•

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.

•

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

• Llei 54/1997 del Sector elèctric

•

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
Alta Tensió

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
•

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.

•
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya
•
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua i el consumo humano
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas.
•

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

• •Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008). En vigor des
del 19.03.2008.
• • Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007).
• NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió
• NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió
Baixa Tensió
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas+

• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità

Hidrants d’incendi
•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març d’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació, BOE 28.03.2006. Document
Bàsic SI, seguretat en cas d’incendi.

• •Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- Endesa relatives
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
• NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
• NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió
Centres de Transformació

Secció SI 4-11 (4) Detecció, control i extinció de l’incendi.
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
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(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)

4.5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

•

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”

Segons la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, serà necessària la classificació per part de l’empresa contractista per a poder presentar-se a la licitació per a
l’execució de les obres. La Classificació exigida per l’empresa adjudicatària haurà de ser:

•

Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.

•

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
• NTP – CT Centres de transformació en edificis
• NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

Moviments de terres i perforacions . Grup A
Subgrup 2 Esplanacions
Hidràuliques. Grup E
Subgrup 1 Abastaments i sanejaments
Vials i pistes . Grup G
Subgrup 6 Obres vials sense qualificació especifica

Enllumenat públic
•

Reglament de protecció del cel nocturn de l’Ajuntament de Viladecans.

•

Real Decret 1890/2008 pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior.

•

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

•

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones
de alumbrado exterior.

•

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

Vials i pistes . Grup I
Subgrup 1 Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses
Especials . Grup K
Subgrup 6 Jardineria i plantacions
Donat el PEM de licitació l’anualitat mitja serà:

Categoria C
Quan l’anualitat mitjana excedeixi els 120.000 € i no sobrepassi els 360.000 €.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS
4.6 GESTIÓ DE RESIDUS

•

Especificacions tècniques de les Companyies:

•

Plec de Condicions de LOCALRET

•

Llei 32/2003, de 3 de novembre , General de Telecomunicacions

•

Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 1: Canalitzacions subterrànies
(UNE 133100-1:2002)

El present estudi compleix el previst en el que disposa el RD 105/2008 regulador de la producción y gestión de residuos
de construcción y demolición, d’àmbit estatal; i el Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició; l’ultima

•

Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 2: Pericons i càmeres de registre
(UNE 133100-2:2002)

•

Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 3: Trams interurbans (UNE
133100-3:2002)

modificació d’anteriors en allò que li és d’aplicació a les obres d’urbanització del present projecte.
El promotor d’aquesta obra és l’Ajuntament de Viladecans, pel que a efectes del previst en el Decret podem definir :
El productor
Ajuntament de Viladecans, Carrer Jaume Abril, num 2
08840 Viladecans (BCN)
NIF P-0830200-B

El posseïdor
4.4 CONTROL DE QUALITAT

L’empresa contractista que contracti el promotor el qual podrà subcontractar la gestió dels residus a qualsevol

El control de qualitat dels materials i de les partides d’obra executades seran a càrrec del contractista.

empresa que tingui la capacitat tècnica suficient, en qualsevol cas és obligació manifestar aquesta circumstància així

Els controls i assaigs necessaris pel control correcte de l’obra seran determinades pel contractista, abans de començar

com les dades generals de l’empresa subcontractada al promotor de las obres.

les obres presentaran el seu Pla de Control de Qualitat amb el seu pressupost corresponent, i seran aprovades i

És obligació del posseïdor la presentació al productor d’un contracte amb un gestor autoritzat que garanteixi el

supervisades per la Direcció Facultativa.

correcte desí dels residus.

22

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES PALMERES A VILADECANS
Viladecans

desembre 2016

El gestor dels residus

4.7 CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL

El gestor de residus podrà ser qualsevol gestor inscrit en el registre de gestors de residus de la Junta de Residus. Aquest

Seran les que s’estableixen a l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat a un dels annexos del projecte, necessari per dur a

gestor serà comunicat al promotor per part del posseïdor, el qual en el termini màxim d’un mes a contar des de la

bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la legalitat. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les

finalització dels treballs, haurà de lliurar un certificat en el que constin la quantitat i tipus de residus que ha gestionat

mesures de Seguretat i Salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular.

relatius a la obra.

Característiques del Residus

4.8 PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU

Origen

El present projecte té un Pressupost d’Execució Material de DOS-CENTS TRETZE MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (213.134,54 €)

Residus procedents de la demolició i enderroc de l’àmbit del projecte.
Moviment de terres per la construcció de les caixes de paviments i rases per instal·lacions.
Materials procedents de l’embalatge dels materials

Aquest valor comporta un Pressupost d’Execució per Contracte, amb IVA inclòs, de TRES-CENTS DINOU MIL TRESCENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (319.393,58 €)

Restes de materials procedents de les pavimentacions de voreres.

Composició
Principalment són d’origen petri, constituint més del 95% del total dels residus a tractar.
Volum
Criteris de Valoració
Es farà servir el criteri de determinació del volum aparent, el qual ve definit com el volum total de la massa amb els
espais buits que poguessin existir.
En aquest cas amidarem les terres en perfil sense tenir en compte la seva capacitat per expandir-se una vegada
excavades.
En quant a la resta de materials el volum aparent s’amidarà com a volum que no descomptarà els buits que poguessin
haver-hi al material.

Destí Final
Reutilització i reciclatge
Donades les característiques de les obres a realitzar, no es preveuen operacions de destriada i recollida selectiva,
únicament es tindrà especial cura en separar els materials procedents de l’excavació dels produïts en la construcció.
La totalitat dels residus es portaran a l’abocador legal i autoritzat per aquest fi.

Normativa
RD 105/2008 regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició
Codi Tècnic de l’Edificació CTE, març de 2006.
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4.9 LLISTAT DETALLAT DELS PLÀNOLS

ESTAT ACTUAL

INSTAL·LACIONS
INS00

Compatibilització de serveis

INS01.1

Xarxa de clavegueram. Aigües pluvials i residuals. Modificacions xarxa existent.

EA01

Emplaçament i àmbit d’intervenció

INS01.2

Xarxa de clavegueram. Aigües pluvials i residuals. Nova xarxa.

EA02

Fotografies. Estat Actual

INS01.3

Xarxa de clavegueram. Perfils. Doctor Reig.

EA03

Aixecament topogràfic

INS01.4

Xarxa de clavegueram. Perfils. Balletbó.

EA04

Planta i seccions longitudinals

INS01.5

Xarxa de clavegueram. Perfils. Sant Isidre.

EA05

Enderrocs i demolicions

INS01.6

Xarxa de clavegueram. Perfils. Jaume Abril.

INS02

Xarxa d’aigua potable i ANP

INS03

Xarxa de gas natural

SERVEIS EXISTENTS. ESTAT ACTUAL
SE00

Planta General

INS04

Xarxa elèctrica. BT

SE01

Xarxa de clavegueram. Aigües residuals i pluvials.

INS05

Xarxa de telefonia

SE02

Xarxa d’aigua potable i ANP

INS06

Xarxa de telecomunicacions

SE03

Xarxa de gas natural

INS07.1

Xarxa d’enllumenat públic. Modificacions xarxa existent

SE04

Xarxa elèctrica: BT/MT

INS07.2

Xarxa d’enllumenat públic. Línies, Punts de llum i Lluminàries

SE05

Xarxa de telefonia

INS08.1

Xarxa de reg. Distribució

SE06

Xarxa de telecomunicacions

INS08.2

Xarxa de reg. Detalls

SE07

Xarxa d’enllumenat públic

INS08.3

Xarxa de reg. Esquema

PROPOSTA
P01

Planta general

P02

Superposició. Estat Actual-Proposta

P03

Seccions longitudinals

P04

Seccions transversals

P05

Planta vegetació

P06.1

Detalls. Secció carrer per Doctor Reig

Anabel Camacho Rísquez

P06.2

Detalls. Secció carrer per Jaume Abril

Arquitecte del departament d’Edificació i Obres

P07

Detalls. Secció instal·lacions

P08.1

Detalls mobiliari. Pilones

P08.2

Detalls mobiliari. Bancs, Paperera i Aparcabicis

P08.3

Detalls mobiliari. Escocells

Xavier Roig Segura

P09

Planta materials i mobiliari

Cap del departament d’Edificació i Obres

P10

Planta paviments i ferms

P11

Planta senyalització

P12

Planta definició geomètrica

Viladecans, desembre 2016
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ÍNDEX

MD. MEMÒRIA I ANNEXOS

MD.

ANNEXOS

Annex 1. . XARXES DE COMPANYIES. Serveis Afectats.
Xarxa elèctrica– ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU
Xarxa d’aigua potable – AGBAR
Xarxa de gas – GAS NATURAL SDG SA
Xarxa de telefonia – TELEFÒNICA
Xarxa de fibra òptica – ONO

Annex 2 – MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS
1.

ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU. Col·locació nou quadre enllumenat

2.

AGBAR.

Substitució de la xarxa existent.
Col·locació d’un hidrant.

3. GAS NATURAL SDG SA
4. TELEFÒNICA. Trasllat cabina telefònica

Annex 3 - ENLLUMENAT PÚBLIC.
Xarxes elèctriques municipals. Càlculs luminotècnics.
Estudi Lumínic

Annex 4 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Annex 5 – REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Annex 6 – NORMATIVA JARDINERIA I REG DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS
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MD ANNEXOS
ANNEX 1

XARXES DE COMPANYIES. SERVEIS EXISTENTS

ANNEX 2

MODIFICACIÓ SERVEIS AFECTATS

ANNEX 3

ENLLUMENAT PÚBLIC

ANNEX 4

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ANNEX 5

REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

ANNEX 6

NORMATIVA JARDINERIA I REG DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS
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ANNEX 1
XARXES DE COMPANYIES. SERVEIS EXISTENTS
SA ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU
SA AGBAR
SA GAS NATURAL SDG SA
SA TELEFÒNICA
SA ONO

4

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES PALMERES A VILADECANS
Viladecans

desembre 2016

SA ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU
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SA AGBAR
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SA GAS NATURAL SDG SA
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SA TELEFÒNICA
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SA ONO
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ANNEX 2
MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS
1. ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU. Col·locació d’un nou armari d’enllumenat públic
2. AGBAR. Substitució de la xarxa existent
3. GAS NATURAL SDG SA
4. TELEFÒNICA. Trasllat cabina telefònica
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1. ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU
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Segons mail rebut per part del tècnic d’ENDESA, en aquesta zona no s’ha de realitzar cap intervenció a les línies de Baixa

No obstant es preveu la col·locació d’un nou quadre d’enllumenat que donarà servei en un futur pròxim als carrers

Tensió.

Balletbó i Sant Isidre.

Plànol d’ubicació del nou quadre i de feines a realitzar.
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Detalls de l’armari d’enllumenat
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2. AGBAR.

Substitució de la xarxa existent
Col·locació d’un hidrant
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3. GAS NATURAL SDG SA
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4. TELEFÒNICA. Trasllat cabina telefònica
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ANNEX 3
ENLLUMENAT PÚBLIC
XARXES ELÈCTRIQUES MUNICIPALS. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS.
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ENLLUMENAT PÚBLIC:
PROJECTE D’ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ.
1.1 NORMES D’APLICACIÓ
El present projecte d'instal·lació està basat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió "REBT " de 2 - 8
– 842/2002 (BOE 18 - 9 - 2002) i les Instruccions Tècniques Complementàries " (ITC)" .
A més de l'aplicació de la part general del REBT, s’han tingut en compte les següents Instruccions MI BT de
manera específica:
ITC-BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió.
ITC-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior.
ITC-BT-18 Instal·lacions de posada a terra.
ITC-BT-44 Instal·lacions receptores. Receptors d’enllumenat.
No es preveuen condicionaments especials de risc que determinin l’aplicació d’instruccions MI BT particulars.
La instal·lació haurà de complir els criteris generals que marca l’Ajuntament de Viladecans, que s’adjunta en
aquest annex.

1.2

OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte del present projecte és el de dissenyar una instal·lació elèctrica de baixa tensió per alimentar
l’enllumenat públic de la urbanització amb el màxim equilibri en les càrregues que suporten els diversos
conductors que integren la instal·lació.
El projecte s’ha redactat intentant subdividir la instal·lació de forma que les possibles pertorbacions originades
per les avaries que poguessin produir-se en algun punt d’elles afectin a un mínim nombre de parts de la
instal·lació elèctrica. Aquesta subdivisió té també com a finalitat permetre la localització d’avaries i facilitar el
control d’aïllament de la instal·lació, cuitant de les funcions de seguretat i protecció.
XARXES ELÈCTRIQUES MUNICIPALS. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS
1.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ.
1.1 NORMES D’APLICACIÓ

Es renovarà l’enllumenat en el conjunt de la plaça per donar-li uniformitat a l’espai.

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE
1.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

Es penjarà tot el nou enllumenat del quadre existent DZ.

1.4 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Al quadre DZ tindrem la L1 existent, de la qual penjarà la lluminària Y2022, que passarà a ser la DZ1012, amb

1.5 DETALL DE LES PROTECCIONS

làmpada de 38W.

1.6 CÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓ

La L2 existent alimentarà els nous punts de llum DZ2004B, DZ2009B, DZ2010B, DZ2011, DZ2012, DZ2013,

1.7 CÀLCULS ELÈCTRICS

DZ2014 i DZ2015.

1.8 CRITERIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS

En general s’han mantingut els criteris de disseny, tant del c. Doctor Reig com del c. Jaume Abril. S’ha produït

1.9 ESTUDI LUMÍNIC

una excepció a nivell d’enllumenat, ja que en els trams executats aquest està solucionat amb lluminàries tipus
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ballarina, però en aquí, al formar part d’una plaça i no tenir façana a banda i banda s’ha optat per col·locar

Quadre “DZ” al carrer Doctor Reig, núm. 15.

columnes. Aquesta solució també permet ampliar l’àmbit d’enllumenat.
Es col·locaran tres columnes del model R4000 de Roura, amb alçada 7.00m, amb una lluminària instal·lada a
alçada 6.50m i una altra a alçada 5.00m, ambdues del model SHARA de Roura, amb làmpades de LED 38W i
18W, amb dues portelles. Tindran una interdistancia de 11.50m. També es col·locaran 2 unitats del mateix
model, però simple, únicament amb una lluminària de 38W.

A part es millorarà l’enllumenat general de la zona que queda fora de l’àmbit estricte d’urbanització. Es
substituiran els braços existents per un nou braç amb una lluminària model SHARA de Roura, amb làmpada
LED 33W i/o 18W, ubicades al mateix lloc que les existents, seran les Y2020, Y2021, Y2035 i Y2036.

1.3

UBICACIÓ DELS QUADRES D’ENLLUMENAT.

Quadre “Y” al carrer Tomás Bretón
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Quadre “U” al carrer Sol
Les línies del quadre DZ quedaran distribuïdes de la següent manera:
· L1 EXISTENT: Se li afegeix un punt de llum.
Potència nominal: (11ud x 100) + (1ud x 33) = 1133 W
L2 EXISTENT: S’afegiran 3 columnes dobles, 2 columnes simples i 3 braços, s’eliminarà la prim existent.
Potència nominal: (3ud x 140) + (4ud x 100) +(3ud x 57) + (5ud x 34) = 1161W

Resum de potències:
A efectes de càlcul de potència instal·lada o de servei, s’incrementa la potència nominal de les làmpades
segons reglament degut a la potència consumida pels seus equips auxiliars, corrents harmòniques,
envelliment, pèrdues, etc.
TOTAL Potència nominal (L1+L2) =

2.295W

TOTAL Potència instal·lada =

2.984W

TOTAL Potència màxima admissible = 3.464W

El quadre de distribució contindrà els elements de comandament i protecció per a cadascuna de les línies que
s’afegeixen.
Modificacions als quadres afectats:

Els interruptors de comandament i protecció tindran una placa indicadora amb indicació precisa dels receptors

Quadre U

que governen.

S’eliminaran les lluminàries dels punts 3056 i 3057 d’aquest quadre, com que són final de línia també
s’eliminarà el cablejat que les acompanya. Actualment són braços amb VSAP de 100W i en el mateix lloc es

Sobre el quadre general de distribució es col·locaran etiquetes o grafismes que indiquin nom complert, adreça
i telèfon de l’instal·lador que va efectuar la instal·lació, així com la data en què es va realitzar.

col·locaran braços amb lluminària model ECLISSE de ROURA amb LED, però penjaran del quadre DZ.
Quadre Y

Totes les línies d’alimentació es protegiran individualment mitjançant dispositius de tall omnipolar contra

Es substituiran les lluminàries que estan dins la plaça de les Palmeres i fins el final de línia , que són la 2020,

curtcircuits i sobrecàrregues.

2021, 2022, 2035 i 2036. Actualment són braços amb VSAP de 100W i es col·locaran braços amb lluminària
model ECLISSE de ROURA amb LED.

És obligatòria la protecció individual de les línies mitjançant diferencials de sensibilitat definida d’acord a la

El punt de llum 2022 es despenjarà del quadre Y, eliminant així un creuament aeri, i es penjarà del nou quadre

resistència a terra (màxim 30 Ohms 300mA) i rearmament automàtic.

DZ, mitjançant grapejat per façana.
Quadre DZ

El sistema instal·lat d’accionament de l’enllumenat és amb rellotge astronòmic tipus Secelux, per tant

Es el que alimenta tot el carrer Doctor Reig fins a la última columna tipus Prim que està a la cruïlla amb la
plaça de les Palmeres.

s’instal·larà a més interruptor manual.
El quadre elèctric serà amb grau de protecció IP-55/IK 10, la porta d’accés estarà ubicada a una alçada entre 2

Es continuarà la línia 2 des de la Prim existent, que s’eliminarà, i d’aquesta es penjaran les cinc columnes

i 0,3m i els elements de mesura estaran en mòdul independent dels de protecció.

noves, els dos braços (actualment 3056 i 3057 de quadre U) i el braç (actualment 2022 de quadre Y).
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Les parts metàl·liques del quadre estaran connectades a terra.

cimentacions, es dimensionaran de forma que resisteixin les sol·licitacions mecàniques amb un coeficient de
seguretat no inferior a 2,5 particularment tenint en compte l’acció del vent. No haurà de permetre l’entrada

El subministrament serà trifàsic (tres fases i neutre) a 400/230 V de tensió, i 50Hz de freqüència.

de la pluja ni l’acumulació d’aigua de condensació.

La resistència de terra de la protecció prevista és 10 Ohms.
Les armadures hauran de ser resistents a les accions de la intempèrie i quedaran degudament encastades al
terra, de forma que ofereixin les condicions de seguretat necessàries.
1.4 - CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ INSTAL·LACIÓ
Les xarxes d’alimentació per punts de llum amb làmpades estaran previstes per transportar la càrrega deguda

Les columnes hauran de posseir una obertura d'accés per la manipulació dels seus elements de protecció i

als propis receptors, als seus elements associats i a les seves corrents harmòniques. La càrrega mínima

maniobra al menys a 0,30m del terra, dotada d’una porta o obertura amb graus de protecció IP44 / IK 10

prevista en volampers serà 1,8 vegades la potència en watts de les làmpades que alimenten. El factor de

contra les projeccions d’aigua, que només es pugui obrir mitjançant la utilització d’estris especials.

potència de cada punt de llum haurà de corregir-se fins un valor més gran o igual a 0,90. Tot això ha quedat
reflectit a l’esquema elèctric unifilar, així com a la taula de càlcul annexa.

Per la instal·lació elèctrica en l'interior de suports o columna s’utilitzaran conductors de coure de secció no
inferior a 2,5mm2 i de tensió 0,6/1kV i no existiran empalmaments a l’interior dels suports.

La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt serà menor o igual que 3%.

En els punts d’entrada a la columna, els conductors tindran una protecció suplementària de material aïllant.

Les canalitzacions elèctriques per la instal·lació estaran compostes per conductors de coure del tipus 0,6/1kV

Les connexions als terminals estaran fetes de forma que no existeixin sobre els conductors efectes d’esforç de

amb aïllament de RV0,6/1kV segons norma UNE 21123 (ITC-BT-07) i aniran entubats segons ITC-BT-21 i

tracció.

formigonats a rasa.
El conductor neutre de cada circuït que parteix del quadre, no podrà ser utilitzat per a cap altre circuït.

Les llumeneres compliran les característiques per a projectors d’exterior en compliment de la UNE-EN 605982-3 i a la UNE-EN60598-2-5.

S’instal·laran els sistemes i materials normals de les xarxes de distribució subterrània.
Cada lluminària estarà dotada de dispositius de protecció contra curtcircuits, s’adoptaran les mesures
Els conductors s’instal·laran a una profunditat mínima de 0,4m i el tub tindrà un diàmetre interior de com a

necessàries per la compensació del factor de potència 0,9, quan el sistema d’enllumenat que s’utilitzi ho

mínim 90mm.

requereixi.

La cinta de senyalització anirà a una distancia del nivell de terra igual o superior a 0,10m i a 0,25m per sobre

Els conductors i elements elèctrics que es trobin exposats a una elevada temperatura estaran aïllats amb

del tub.

materials que no puguin ser danyats per ella.

En els encreuaments la canalització sempre anirà entubada i formigonada i com a mínim es deixarà un tub de

En cas que hi hagués alguna columna, aquestes i els recolzaments accessibles que suporten les lluminàries,

reserva.

estarien unides a terra en el cas que fossin metàl·lics.

La secció dels conductors, tan fases com neutre, tindran una secció no inferior a 6 mm2. Per a conductors de
fase superiors a 6mm el neutre serà segons Taula ITC-BT-07.

Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, panells d’anuncis i altres elements de

En cas que hi hagi alguna columna, aquestes seran de material resistent a les accions de la intempèrie o

mobiliari urbà que estiguin a una distància inferior a 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació

estaran degudament protegides contra elles segons normativa (els d'acer RD2642/85, RD401/89 i OM de

d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament, hauran d’estar posades a terra.

16/5/89).

Es pintaran amb pintura anticorrosiva fins una alçada d’un metre. Els suports, anclatges i
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Es connectaran a terra els armaris metàl·lics amb elements elèctrics, les columnes metàl·liques de les

S’instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llumeneres, i sempre en el primer i

lluminàries i en general totes les parts metàl·liques no actives, segons s’especifica als apartats DETALL DE LES

en el darrer suport de cada línia.

PROTECCIONS I POSADA A TERRA d’aquesta memòria.
La màxima resistència de posada a terra serà tal que les tensions de contacte siguin inferiors o iguals a 24V, en
les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació.
1.5. DETALL DE LES PROTECCIONS.
CONTRA SOBREINTENSITATS: Tots els circuits principals, així com les seves derivacions, estaran protegides

Es disposaran els dispersors, a terra, necessaris i es condicionarà el terreny per a aconseguir una impedància

contra sobreintensitats perjudicials per als conductors, amb elements fusibles o automàtics d’adequat poder

de terra a qualsevol punt de la instal·lació sensiblement menor a la calculada en l’aplicació de la següent

de ruptura, que assegurin una bona selectivitat de circuits tal com s’indica a l’esquema elèctric adjunt.

fórmula:
U
Z = ---------

La intensitat màxima de l´I.C.P., serà en funció de la potència contractada, a decidir per l’Ajuntament.

I

La intensitat màxima de l´I.G.A. és de 10 A i estarà graduat per a treballar a 10 A.

Les característiques dels interruptors automàtics de cada circuit de la instal·lació seran les que s’indiquen en

Essent:

l’esquema adjunt.

Z = Impedància en Ohms màxima admissible
U = Tensió de contacte normalment segura per a les persones
24 V en locals o emplaçaments conductors

En els punts de connexió de les xarxes d’enllumenat públic amb les de distribució pública s’instal·laran

I = Intensitat màxima que obre el circuit dels elements de protecció expressada en Ampers

dispositius de protecció assenyalats en la ITC corresponent.

24

CONTRA CONTACTES INDIRECTES: Es disposaran relès diferencials amb sensibilitat de 300 mA per als circuits

Z = ---------- = 48 Ohms

d’enllumenat. En el cas d’instal·lar diferencials en sèrie, aquests seran de característiques selectives.

0.5
Les parts metàl·liques no actives de la instal·lació elèctrica, així com totes les canonades i estructures
metàl·liques es connectaran equipotencialment a una terra que satisfaci la ITC corresponent.

Les parts superiors de les piquetes que formen els dispersors a terra, seran accessibles per a poder mullar-les, i
inspeccionar periòdicament el seu bon estat i continuïtat.

CONTRA CONTACTES DIRECTES: Les parts actives de la instal·lació es disposaran a una distància tal del lloc de
trànsit o estada de les persones de manera que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans o altres

La resistència de terra tindrà un valor màxim de 37 Ohms, segons especificacions de la companyia

òrgans corporals, ni dels objectes conductors que es manipulen, disposant-se si és necessari, obstacles que

subministradora, per tant s’instal·laran piquetes amb el que estimem que el valor aconseguit serà de 10 Ohms

impedeixin el contacte accidental.

.

POSADA A TERRA: Es disposaran piquetes de ferro galvanitzat de 2 m de longitud

Per a efectuar la mesura de resistència de terra periòdicament, s’ha d’instal·lar una caixa de connexió, o "Punt

cadascuna, enterrades en el terreny en posició vertical i separades un mínim de 3 m.

de posada a terra" de manera que sigui accessible, i permeti obrir el circuit en el punt d’unió entre la línia que
ve de terra, i la distribució interior del mateix (al qual estan units tots els receptors amb parts metàl·liques).
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CxexV

La posada a terra dels suports es farà per connexió a una xarxa comuna per a totes les línies que surten del
mateix quadre de protecció, mesura i control.

DENSITAT DE CORRENT
I

Els conductors que uneixen els elèctrodes hauran de ser:

Dc = ----- =
A

Aïllats amb cables de tensió nominal 450/750V, de color verd-i-groc de coure de secció igual o superior a
2

16mm per a xarxes subterrànies, i de igual secció que els conductors de fase per a les xarxes posades per
RESISTÈNCIA DE LA LÍNIA

l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació.

L
R = ------- x C =

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable
unipolar aïllat 450/750V de color verd-i-groc i de secció igual o superior a 16mm2 de coure.

Les llumeneres hauran d’estar connectades al punt de posada a terra del suport, amb cable unipolar aïllat de

A

CAIGUDA DE TENSIÓ PARCIAL

450/750V de color verd-groc i secció mínima 2,5mm2 en coure.

P
e = L x ------------- =

Totes les connexions dels circuïts de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o elements

CxAxV

apropiats per a bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

Essent:
1.6

CÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓ

U = Caiguda de tensió percentual

Per al càlcul s’aplica el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions tècniques

e = Caiguda de tensió en volts

complementàries. Les fórmules utilitzades són:

V = Tensió en volts
P = Potència en watts

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE
V
e max. = U x ------ =
100

I = Intensitat en ampers
A = Secció en mm²
C = Conductivitat ( Cu = 56 , Al = 35 Ohms )
R = Resistència en Ohms
L = Longitud en metres
Dc = Densitat en A/mm2

INTENSITAT DE LA LÍNIA
P
I = -------------------- =
31/2 x V x cos fi
SECCIÓ DEL CONDUCTOR ATENENT A LA CAIGUDA DE TENSIÓ
P
A = L x ------------
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1.7 CÀLCULS ELÈCTRICS

1.8 CRITERIS GENERALS DE L’ AJUNTAMENT DE VILADECANS
NORMATIVES
o Real Decret 1890/2008
o Decret 190/2015 de desenvolupament de l' ordenació de l'enllumenat per a la protecció del medi
nocturn. Aplicable des de 27-11-2015.
ENLLUMENAT PÚBLIC
Il·luminació:
o S’adequarà en alçada i potència a les amplades del carrer, proporcionant la quantitat de lux i la
uniformitat que demana normativa. Aquest il·luminació s’intensificarà als encreuaments per millorar
la visibilitat i seguretat als passos de vianants.
o A Viladecans demanem una uniformitat mínima del 0.40.
Enllumenat públic:
o Es renovarà tota la instal·lació relativa a l’enllumenat, adaptant-nos al compliment de la normativa
en vigor, per tant s’hauran de renovar i/o adequar els quadres d’enllumenat públic dels que
actualment penja l’enllumenat d’aquests carrers o en cas necessari col·locar un nou.
o Als carrers principals s'instal·larà un altre corrugat de reserva tocant als corrugats d'enllumenat, en
previsió de connexió dels elements d’informació (OPI’S, CELL’S, parades de bus, etc)
o Arqueta de 60x60cm a sortida de quadre. La resta de 40x40cm cada 40m, canvis de direcció o
creuaments.
o Tot el cablejat serà armat (RVFV-K o similar)
Columnes i bàculs:
o Columnes amb acabat d’acer galvanitzat, sense pintar, per facilitar el manteniment.
o Les columnes i/o bàculs tindran un tractament de pintura epoxi per protecció antiorins, hauran de
venir pintades de fàbrica. Es pintarà fins la part inferior de la porta de registre, aproximadament
60cm d’alçada.
o Les columnes i/o bàculs hauran de tenir un anell protector d’acer galvanitzat de 30cm d’alçada amb
gruix 10mm. Aquest anell es col·locarà des de la cartela.
Nou quadre:
o Els quadres elèctrics per l’enllumenat públic han de ser d’acer inoxidable, tipus ARI d'Arelsa o
similar, amb espai suficient per incloure el mòdul de telegestió implantat per l'Ajuntament de
Viladecans.
o Bancada d’acer inoxidable a on col·locarem els quadres elèctrics: mínim 30 cm des del nivell de
vorera
o Subministrament i ma d’obra de pintura protectora anticorrosiva epoxi, antiorins, antigrafitti, fins a
1m d’alçada per a la base de suports d’enllumenat públic. Pintat abans de la col·locació, a fàbrica.
o Disposarà una arqueta de 60x60cm als peus de l'armari d'enllumenat.
o La contractació serà inferior o igual a 6.9kw, mai superior.
o Quadre preparat amb caixa de seccionament segons indicacions de companyia.
o El quadre tindrà diferencials rearmables tipus DR 25 REG de Arelsa.
o L'encesa de les línies es podrà controlar mitjançant telegestió i també amb un rellotge astronòmic
tipus Secelux o similar.
o Contactor a cadascuna de les línies comandat pel sistema de telegestió/Secelux.
o Protecció rearmables (diferencial+automàtic) model Circutor o similar.
o Protecció de sobretensions que actui sobre l’IGA i no sobre maniobra, per si existeix alimentació a
contenidors.
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o
o
o
o
o
o
o

Caixa de fusibles marca Claved.
Una línea de reserva (diferencial + magnetotérmic) al quadre elèctric.
Els tubs seran corrugats.
Contactor a cadascuna de les línies comandat pel sistema de telegestió.
Tot el cablejat serà armat (RVFV-K o similar)
Plaques de TT en lloc de piques
Equips electrònics de doble nivell models HEP o similar (sense línea de comandament)

Telegestión en QM Electro-jar, persona contacto Javier Martín 671 64 28 45
Suministro e instalación de equipo dataloger SIGEEN acompañado de Analizadores de redes eléctricas, los
cuales se conectaran en los circuitos previamente acordadas. SIGEEN le permitirá obtener en todo momento
la energía consumida en sus instalaciones, mediante los contadores y analizadores vinculados el. Los datos se
registran cada 30/45 segundos y se transmiten a nuestro servidor web, donde el cliente accederá fácilmente
desde cualquier lugar, dicho acceso se realiza mediante usuario y contraseña. Cada usuario tendrá acceso a los
contadores o analizadores previamente asignados.
SIGEEN le permite:
o Gestionar sus consumos.
o Simular facturas entre fechas seleccionadas por el usuario.
o Organizar equipos por Potencias, Nº Contratos etc.
o Envió automático de Facturas por Email.
o Creación de Alarmas por consumos etc.
o . Medición de los principales parámetros eléctricos: Intensidad, Potencia activa y reactiva, Voltaje,
Factor de Potencia, ...

Compuesto por:
o . Datalogger Sigeen
o . Analizador de Redes trifasico hasta 90A
o . 8 Entradas digitales optoaisladas, libres de tensión para verificación de encendidas, etc.
o . 4 Salidas de Relés libres de tensión Vmax=250V , Imax= 2A para poder activar hasta 4 encendidas
dentro de cada cuadro.
o . 1 Puerto Serie RS485 (ModBus).
o . 1 Interface Ethernet
o . 1 Puerto USB
o . Router 3G para conectar a Internet y conversor para fibra óptica, etc.

Retirada de lluminàries i línies existents o connexions a quadres existents:
Les farà l’empresa de manteniment, que actualment es SECE.

REQUERIMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC
Llumeneres LED
Les llumeneres hauran de complir:
o

o
o
o
o

Compliran amb els requeriments i prescripcions tècniques descrites al document “Requerimientos
tecnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” editat per ANFALUM i
l’IDAE (annex 10)
Tindran una Temperatura de color màxima de 4000 K
La garantia mínima del conjunt serà de 10 anys.
Amb possibilitat de canviar fàcilment la matriu de LEDs ja sigui per defectes de fabricació o per
finalització de la seva vida útil.
Disposaran de Drivers programables per funcionar a nivell reduït i es podrà programar el seu horari i
percentatge de funcionament.

Garantia
Al marge dels certificats i assaigs sol·licitats, el fabricant o instal·lador aportarà les garanties per a qualsevol
element que formi part de la lluminària, així com de la instal·lació que provoqui una fallida total o una pèrdua
de flux lumínic superior a la prevista en la proposta presentada, garantint les prestacions lumíniques de les
lluminàries.
Aquesta garantia es basarà en un ús de 4.100 hores/any, per una temperatura inferior a 35ºC en horari
nocturn i no disminuirà per l’ús de controls o sistemes de regulació.
A més dels propis aspectes del muntatge i connexió elèctrica de les lluminàries, la garantia haurà de cobrir:
o Fallida del LED. Es considerarà fallida total de la lluminària LED, que un percentatge igual o superior
al 10% dels LED’s que composen una lluminària, deixin de funcionar.
o Reducció indeguda del flux lluminós. La lluminària haurà de mantenir el flux lluminós. La lluminària
haurà de mantenir el flux lluminós indicat de la garantia prenent com a valor de referència L70.
o Fallida del sistema d’alimentació. Els drivers o fonts d’alimentació, hauran de mantenir el seu
funcionament sense alteracions en les seves característiques durant el termini de cobertura de la
garantia.
o Altres defectes (defectes mecànics). Les lluminàries poden presentar altres defectes mecànics
deguts a fallides del material, execució o fabricació per part del fabricant. Aquests defectes hauran
de quedar degudament reflectits en els termes de la garantia acordats.
o Tots els termes de garantia que fan referència a la pròpia lluminària, hauran de quedar prèviament
acordats entre l’empresa instal·ladora i el fabricant, considerant-se que la garantia recollirà tots
aquells elements que conformen la lluminària.
o La garantia inclourà tant el subministrament com la instal·lació de la lluminària o lluminàries a
substituir.
ENLLUMENAT NADALENC
o
o
o
o
o

Cada sirga disposarà d’una potència de 40w com a màxim.
Els bàculs amb previsió d'enllumenat de nadal inclouran argolla i doble porta de fàbrica.
L’argolla estarà a alçada de 6m quan el bus hagi de passar per sota.
Els fanals hauran d’estar enfrontats als carrers amb enllumenat nadalenc
S’ha de preveure una arqueta a peu de fanal (ja que entraran els tubs de l’enllumenat, amb una o
dos lluminàries i l’enllumenat nadalenc)
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1.9 ESTUDI LUMÍNIC
Realitzat per la casa ROURA en data 30 de setembre de 2016
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ANNEX 4
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
4.1
OBJECTE
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte explicar els assaigs a realitzar per les diferents unitats d’obra i
materials utilitzats en les obres. No s’adjuntarà una descripció especifica i valorada de les diferents unitats
degut a que això ho farà el contractista, tal i com s’especifica al contracte
4.2
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció
de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb
data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres
de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC
11/10/96).
S’hauran d’enumerar i definir els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra.
Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas,
tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris
de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i
proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al
Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al
Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus
d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del
promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser
modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i
del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de
ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van
encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El
retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat
exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les
actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel
Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

4.3
ÀMBIT D’APLICACIÓ
El present control de qualitat s’aplicarà per a l’execució del Projecte d’Obres Locals d’Urbanització de la Plaça
de les Palmeres, entre el c. Balletbó i el c. Sant Isidre.

4.4

DISPOSICIONS GENERALS

Els documents bàsics del CTE estableixen, si convé, els aspectes del projecte que han de ser objecte de control
per a la aplicació dels procediments necessaris per al compliment de les exigències bàsiques. Durant el procés
d’execució, la direcció facultativa, segons les seves competències, realitzarà els següents controls:
- Control de recepció a obra dels productes, equips i sistemes subministrats
- Control d’execució d’obra
- Control de l’obra acabada
4.4.1 Control de recepció de productes
El control de recepció dels productes té per objectiu comprovar que les característiques tècniques dels
productes, equips i sistemes subministrats satisfan els mínims exigits en el projecte. Aquest control es
composarà per:
- Control de la documentació dels subministres
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions d’idoneïtat
- Control mitjançant assajos

4.4.2 Control d’execució a obra
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà en visites regulars l’execució de cada unitat
d’obra verificant el seu replanteig, els materials utilitzats, la correcta execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions.

4.4.3 Control de l’obra acabada
Un cop finalitzada l’obra, ja sigui en la totalitat del conjunt o bé per parts, han de realitzar-se les
comprovacions i postes en marxa previstes en projecte o encarregades per la direcció facultativa, així com les
exigides per la legislació vigent.

4.5
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
A la memòria del projecte es detallen els processos d’obra previstos. Tot i així es detallen les unitats
constructives que composen les obres:
TREBALLS PREVIS
ENDERROCS I DEMOLICIONS
MURS DE CONTENCIÓ
MOVIMENTS DE TERRES
PAVIMENTS, VORADES I RIGOLES
PAVIMENTS ASFÀLTICS
INSTAL·LACIONS
XARXA DE CLAVEGUERAM – AIGÜES RESIDUALS
XARXA DE CLAVEGUERAM – AIGÜES PLUVIALS
ENLLUMENAT PÚBLIC
REG
AIGUA POTABLE
GAS NATURAL
ELECTRICITAT
TELEFONIA
TELECOMUNICACIONS
SERVEIS AFECTATS
JARDINERIA
MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
61

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES PALMERES A VILADECANS
Viladecans

desembre 2016

4.6
UNITATS MÉS SIGNIFICATIVES PER AL CONTROL DE QUALITAT
Pel que fa a les unitats d’obra de més importància per al control de qualitat, són tots aquells tribals necessaris
per a dur a terme l’execució de l’obra. En el projecte que ens ocupa, es detallen les següents, entre d’altres:
- Compactació d’esplanades i bases
o Assaig de piconatge del sòl
- Paviments
o Determinació de les característiques de qualsevol de les diferents peces de paviment que
conformen el projecte
o Determinació in situ de la resistència al lliscament de tots els paviments, polits i no polits.
o Determinació de l’efecte de l’aigua sobre l’adhesivitat d’una mescla bituminosa
o Extracció, tall i determinació del gruix d’una proveta testimoni de mescla bituminosa
o Assaig de càrrega in situ, segons la norma NLT 357.
- Formigons no estructurals
o Mesura de la consistència del formigó fresc
o Anàlisis granulomètric dels residus
- Instal·lacions
- Clavegueram residuals i pluvials: es realitzarà un pas de càmera amb entrega de cd i informe a la
Direcció Facultativa abans de la finalització de l’obra, a ser possible abans d’asfaltar, per tal de
comprovar que les connexions s’han realitzat adequadament, i que els pendents i el funcionament
general de la xarxa són els correctes.
- Xarxa de reg: un cop estigui estesa la xarxa de reg s’hauran de realitzar les proves d’estanqueïtat i
pressió del conjunt de la xarxa.
- Telecomunicacions: s’haurà de preveure el mandrilat dels tubs.

4.7
CRITERIS GENERALS. LLIBRE DE CONTROL DE QUALITAT
La direcció d’obra confeccionarà durant el transcurs de l’obra el llibre de control de qualitat que contindrà se
següent documentació:
- Els resultats dels assajos, probes i anàlisis realitzats.
- La certificació dels laboratoris en les que s’indiquin el tipus i nombre dels assajos, probes i anàlisis
realitzats.
- La documentació relativa a certificats d’origen, garantia, marques o segells de qualitat,
homologacions, etc.
- Els albarans dels materials rebuts en obra.
- Es reflectiran i justificaran les mesures correctores que la DO adopti, quan els materials o resultats
dels assajos, probes i anàlisis no siguin conformes amb lo especificat al projecte executiu.
- Les modificacions en quant a qualitats de materials o especificacions del projecte executiu
- Les modificacions del programa de control de qualitat, així com la justificació de les mesures
correctores.
Tot això justificarà la normativa d’obligat compliment i les prescripcions particulars del projecte i aquelles que
hagi introduït la direcció d’obra, referida tant als materials, com a les unitats d’obra i instal·lacions.

4.8
IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
L’import total màxim previst per als treballs de Control de Qualitat del present projecte puja a DOS MIL CENT
TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (2.131,35€) sense IVA, el què suposa un percentatge del 1%
del pressupost de les obres.
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5. REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Decret 89/2010, pel que s'aprova el programa de gestió de residus de la Construcció de Catalunya i es regula
la producció i gestió de residus de construcció i enderrocs. (DOGC 6/7/2010).
No és consideraran residus destinats a l'abandonament les terres o materials procedents de l'excavació que
hagin de ser reutilitzats com a rebliment per la mateixa o una altra obra.
En cas que aquestes terres s'hagin de dur a una instal·lació de reciclatge o a un abocador controlat, el
productor (propietari dels terrenys) i el posseïdor (empresa adjudicatària) es faran càrrec d'abonar els costos
que s'originin en la gestió dels residus. En aquest cas el responsable és l'empresa adjudicatària de les obres, i
en el preus projectats està inclosa aquesta despesa.
El volum previst dels residus d'aquesta obra és l'enderroc de paviment existent, així com per la formació de
rases pels diferents serveis, tot ve detallat al plànol d’enderrocs núm. EA06.1 i EA06.2. La quantitat de runa i
terres a transportar ve definida en les partides corresponents del capítol de moviment de terres, en l'apartat
d'amidaments i pressupost.
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6. NORMATIVA DE JARDINERIA I REG AJUNTAMENT DE VILADECANS
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CONDICIONES QUE DEBERIAN CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE RIEGO PARA LOS PARQUES Y JARDINES
PÚBLICOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN VILADECANS

Esquema de acometida de agua para intervenciones con superficies verdes equivalentes o superiores a 1000
m2 de césped

Generalidades
Todos los tubos a emplear deberán ser de uso alimentario, para evitar daños en la salud pública en un uso
indebido de las instalaciones, y en el caso en que no se prevea una alimentación de agua no potable en el
futuro.
En el caso de preveer uso de agua no potable para el riego, los tubos deberán tener el marcaje
correspondiente de aguas no potables y estar señalizados los emisores de riego, como por ejemplo las bocas
de riego, aspersores, difusores y tubos de goteros auto compensados , según la UNE correspondiente.
En general, donde sea posible tener acometida de no potable, se tiene que solicitar al operador de la red
municipal de agua no potable, una valoración para una nueva acometida desde el tubo de la general de no
potable.
Si el sector a regar es de entidad, es decir cuenta con unidades de jardinería igual o superior a 1000 m2 de
césped, también se tendrá en cuenta la contratación de la acometida de suministro de agua potable para el
riego, con el caudal necesario para garantizar el suministro en caso de fallo del sistema de no potable.
Toda acometida deberá contar con un contador independiente para medir el agua consumida tanto si es
potable como no potable.
Posteriormente se debe establecer el by-pass, en una arqueta, en base a un sistema separativo mediante
manguitos elásticos. No se admitirán flexos. En todos los casos los by-passes serán separativos impidiendo
físicamente la posibilidad de inyectar agua no potable en la red de potable aun manipulando incorrectamente
las sectorizaciones.
En el caso de uso de agua no potable, preveer la colocación de carteles informativos en que se informe a los
usuarios de esta práctica para evitar riesgos. Utilizamos cartel de corten con placa de trespa de 20 x 20 cms de
la casa entorn urbà “antivandálico” con la leyenda “Esta zona verde se riega con agua no potable” según
original con la imagen corporativa. Las bocas de riego deben tener la leyenda “agua no potable”
preferiblemente grabado en la tapa de fundición, y si ello no es posible al no existir un mercado afianzado de
estos productos, se remachará en la tapa de la boca de riego una placa de acero inoxidable de 10 x 5 cms con
la citada leyenda. Las tapas de aspersores y difusores deberán ser de color lila y los tubos de goteros
autocompensados integrados, tipo “unibioline”, los aptos para esta agua.
La alimentación de fuentes de beber lógicamente precisan de acometida de agua potable independiente. Ésta
no se hallará a más de 30 metros de distancia del punto donde se ubique la fuente con el objetivo de
garantizar la calidad de agua no potable al consumidor. Se instalará llave de paso previa a la fuente en arqueta
independiente.
Para todo lo no previsto en estas condiciones será de aplicación las NTJ relacionadas con construcción y
mantenimientos de redes de riego y las condiciones de diseño y construcción de redes de riego del Instituto
Municipal de parques y jardines de Barcelona.
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Esquema de conexión para las fuentes públicas de boca, con contador de potable.

Instalación de arquetas
Las arquetas en general deben ser de medida suficiente que permita el montaje i/o substitución de todos los
elementos del riego con comodidad por parte del lampista de mantenimiento. Acabado lliscado en caso de ser
de obra y con drenaje suficiente con el objetivo de que no se encharquen con pequeños escapes que goteen o
en situación de lluvias.
En acera deberán ir provistas de marco y tapa de fundición de resistencia suficiente (D-400) con superficie
antideslizante. Las arquetas que acogen contadores de agua, de dimensiones superiores fijadas por la S.G.A.B.,
podrá estimarse utilizar con el visto bueno del inspector de la S.G.A.B. que corresponda, del tipo modelo
Endesa de la marca Fundición Dúctil Benito o similar, combinando las dos medidas de arqueta estandarizada
que existen en mercado con el objeto de cumplir las premisas de S.G.A.B. o fabricadas a medida de hierro
galvanizado antideslizante de suficiente resistencia para soportar el peso de un vehículo.
En parterre o zona verde las arquetas podrán ser de plástico reforzado con tapa coloreada en verde, tipo
Jumbo de la marca Rain Bird o similar, provisto del correspondiente tornillo de sujeción. Si se prevé posibilidad
de que un vehículo pise la arqueta colocar pivotes o alguna medida disuasoria. Se deberá tener la tendencia
de ubicar las arquetas sobre pavimentos.

Instalación de líneas de boca de riego
-Distribuidor: Des de la acometida de la red general hasta las derivaciones de líneas de bocas de riego, con
llave de esfera en cabecera. Cada distribuidor servirá como máximo a 12 bocas de riego.
Su diámetro puede ser de 50,63,75 i 90 mm. . Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm.
Su instalación se hará según NTE-IFA.
-Derivación: Desde distribuidor a boca de riego. Cada derivación servirá para una sola boca de riego. Su
diámetro será de 40 mm.
-Boca de riego: Se instalarán bocas de riego para la conexión de mangueras.
Se utilizarán en calles arboladas y superficies ajardinadas con una separación radial y tangencial menor o igual
a 25 metros (un jardinero suele trabajar con mangueras de 25 metros). En disposición lineal se ubicaran las
bocas, pues, a 50 metros de distancia entre ellas.
En las calles se colocará en la acera. Si la anchura de las calles es superior a 15 metros y ambas aceras
disponen de arbolado viario, se colocarán bocas en las dos aceras, con una disposición al “tresbolillo”. En los
parques o jardines, se colocarán en las zonas verdes, limitando con las zonas de paso.
Como norma general se utilizara boca de riego de fundición con salida de rosca de 45 mm, con válvula de
compuerta como apertura, con tubo de alimentación de polietileno de 40 o 50 mm. Tipo boca de riego de la
empresa Solco (boca de incendios DN40 angular) o similar. En zonas verdes de dimensiones reducidas puede
plantearse el uso de boca de riego de una pulgada provista de enlace rápido, instalada en arqueta específica.
Este tipo de boca no se utilizará nunca en aceras.
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Instalación de aspersores i/o difusores
-Distribuidor: desde la acometida a la red general y hasta las derivaciones, con llave de esfera en cabecera.
Diám. de tubos a determinar por calculo. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm.
-Derivaciones (sector): Desde el distribuidor hasta los aspersores, con llave de esfera en cabecera.
Normalmente serán comandadas por programador y sus electroválvulas correspondientes. Incorporar by-pass
que permita el riego en situación de avería de algún elemento de programación (electroválvulas y solenoide).
Diámetro de tubos determinado por cálculo. Tubos de polietileno de baja densidad, de 6 atm.
Las derivaciones sobre las que se instalan los aspersores de un mismo sector deberán seguir las curvas de nivel
con el objetivo de que todos los aspersores se encuentren a una misma altura, y por tanto con la misma
presión de funcionamiento.
-Aspersores:
Se tenderá a la utilización de difusores para el riego de superficies de poca entidad o anchura. Alcance máximo
de 3,5 mts.
Donde se precise de alcances superiores, se tenderá a aspersores de turbina emergentes (tipo Nelson
diferentes series).
Deberán regar uniformemente la superficie, por lo cual deben conseguir un solapamiento del 100% y
funcionar con una presión y caudal suficiente a la salida del elemento. Disposición al tresbolillo. Esquinas
regadas desde el vértice.
En el caso de riego de superficies con pendiente (taludes), el aspersor deberá contar con válvula de retención.
Se escogerá el elemento de riego que proporcione mejor cobertura, teniendo en cuenta las dimensiones de la
zona a regar altura de las plantaciones, pendiente del terreno...
Con el objetivo de comprobar la bondad de la instalación se realizará prueba “in situ” para comprobar la
pluviometría obtenida en diferentes puntos de la superficie escogidos al azar y mediante el uso de
pluviómetros. No se aceptarán desviaciones superiores al 15%, con el objetivo de optimizar el volumen de
agua empleado en el riego.

Debe tenerse en cuenta la implantación de sistemas de control telemático del riego (Smart City). De las
diferentes soluciones presentes en el mercado el sistema de Samcla S.L., permite controlar mediante un
software de gestión vía Internet, los programadores tanto autónomos a pila, como eléctricos. La red de
comunicación es híbrida, combinando telefonía móvil i radiofrecuencia. Todo el sistema de centralización
funciona sin cables, hecho que optimiza costes y posteriores incidencias en el mantenimiento de la red de
riego. Este sistema de telecontrol es el que se está utilizando en numerosos ayuntamientos y Área
Metropolitana de Barcelona.
Debe estimarse también el uso de sensores de lluvia para anular automáticamente los riegos en situación de
lluvias.

Instalaciones de riego por goteo
Las zonas que se prevea regar a través de cobertura de goteros, será planteada en base a la utilización de
líneas de polietileno provistas de goteros integrados autocompensados, tipo Tech-line. Utilizar tipo bioline si
se pretende regar con agua no potable. Constarán de los siguientes elementos:
-Distribuidor: desde la acometida a la red general y hasta las derivaciones, con llave de esfera en cabecera.
Diàm. de tubos a determinar por calculo. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm.
Deberá instalarse filtro de anillas provisto de los manómetros que permiten identificar la necesidad de
limpieza del filtro, dosificador de abono y regulador de presión.
-Derivaciones (sector): Desde el distribuidor hasta las líneas de goteros, con llave de esfera en cabecera.
Diámetro de tubos determinado por cálculo. Tubos de polietileno de baja densidad, de 6 atm.
Las derivaciones deberán plantearse de forma que las líneas de goteros sigan las curvas de nivel con el
objetivo de que todos los goteros de una línea se encuentren a una misma altura, y por tanto con la misma
presión de funcionamiento. En los casos en que las líneas deban abarcar zonas en pendiente (taludes),
deberán espaciarse las líneas en las zonas bajas del talud y acortarse dicha distancia en las zonas superiores
del talud con el objetivo de proporcionar cobertura homogénea.
-Líneas de gotero: Serán instaladas después de tener totalmente replanteadas las rasantes del terreno que
previamente ha sido acondicionado para plantaciones. Las líneas se enterrarán en todos los casos a una
profundidad homogénea no menor a 6 cm. en zonas de césped. Deberá preverse el riego a través de
aspersores provisionales (tipo agrícola provistos de trípode) alimentados a través de bocas de riego en el caso
de realización de siembras, para asegurar su germinación.

-Programador:
El programador estará conectado mediante una línea de control eléctrica, con las válvulas de control
(electroválvulas), al comienzo de las derivaciones de cada sector de riego y las accionará permitiendo el paso
de agua durante un tiempo determinado. Las electroválvulas es aconsejable que estén instaladas en by-pass
que permita el riego semiautomático en caso de avería de la electroválvula. En el caso de unidades a regar de
entidad, la alimentación eléctrica del sistema será mediante cuadro eléctrico, en cuyo caso deberá disponer
del correspondiente transformador, automático e ICP propio, en armario cerrado con llave, en este caso el
programador será tipo Rain Bird series Image.
Puede plantearse la posibilidad de alimentación eléctrica a través de pila, con programadores autónomos, TBoss de Rain Bird, en cuyo caso deberán estar instalados en arqueta provista de drenaje suficiente,
programador situado en la parte alta de la arqueta con todos los elementos registrables.

Incorporar las preceptivas válvulas de ventosa y de lavado, así como regulador de presión, manómetros y
filtros.
Para céspedes realizar el cálculo en base a una distancia entre goteros de 30 cm.
Para arbustos realizar el cálculo en base a una distancia entre goteros de 50 cm.
Las líneas deberán estar ancladas en el terreno con las sujeciones reglamentadas por el fabricante.
Con el objetivo de confirmar la bondad de la instalación se realizará prueba “in situ” del caudal emitido por
goteros, en diferentes puntos de la red escogidos al azar y en los goteros del final de líneas.
En el caso de utilizarse anillas de gotero para el riego de arbolado, se utilizará un corrugado de diàm 50 mm
que lo proteja, enterrado 10 cms como mínimo.
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ESQUEMA DE CONEXIONES PARA REDES DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES

Condiciones de suministro de agua:
Cuando la presión de suministro sea inferior a la mínima determinada por cálculo para un funcionamiento
correcto, se instalará en cabecera de distribución un grupo de bombeo que proporcione la presión suficiente,
nunca superior a 5,5 atm.
Cuando la presión de suministro sea mayor a 5,5 atm será necesaria la instalación de un reductor de presión.
Cuando el caudal de suministro, por fuerza mayor sea inferior al necesario por un cálculo de rendimiento
óptimo, se dividirá la zona a regar en los sectores necesarios que no superen el caudal de suministro.
El caudal de suministro con el que se contratará el correspondiente contador para el riego vendrá
determinado por el cálculo hidráulico, siendo los más usuales los de 2,5 m3/h, 6,3 m3/h y 10 m3/h. Siempre
se tenderá a dar de alta el menor caudal posible siempre que sea lógica la división de los diferentes sectores
de riego.
Se debe consultar con la compañía de Aguas la presión de suministro en un punto determinado.
Cuando las zonas a regar tengan diferentes usos (zona de estar, zona no transitable....) o diferentes
necesidades hídricas (césped, tapizantes, vivaces, aromáticas, arbustos, árboles ......) se sectorizará de forma
que el riego permita los usos apropiados y un consumo coherente con las diferentes necesidades de las
plantas.

Condiciones de apertura y cierre de zanjas:
Una vez abierta la zanja, que para instalación de tubos de distribución general será de 60 cm. de
profundidad, se regularizará el fondo i se colocará base de arena de 15 cm. Las uniones entre tubos se
efectuarán por mordaza de presión. A continuación se rellenará la zanja por tongadas de 20 cm. con tierra
exenta de áridos mayores a 4 cm. y se compactará hasta el 95% P.M. A 10 cm. por encima de la canalización se
colocará lámina de polietileno de color verde para su señalización.

Ensayos de presión interior de canalizaciones de riego
Con el objetivo de que posibles fugas en la instalación impliquen levantamiento de pavimentos posteriores, se
harán pruebas de estanqueidad a medida que avance el montaje de la canalización, por tramos con una
longitud marcada por la Dirección Facultativa (se recomienda que sean menor a 200 metros). Antes de
empezar el ensayo se han de colocar en su situación definitiva todos los accesorios de la canalización. Se
rellenará de agua el tramo objeto de la prueba, manteniéndolo lleno durante un mínimo de 48 horas. Se
rellenará empezando por la parte baja de la misma, manteniendo abiertos todos los elementos que puedan
dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después de rebosar agua y sucesivamente de abajo a arriba. En el
punto más alto se colocará válvula de purga para la expulsión del aire y para comprobar la continuidad de la
instalación. Para evitar desplazamientos de la canalización o fugas, los puntos extremos se cerrarán
convenientemente con piezas especiales, que han de ser fácilmente desmontables, para poder continuar una
vez acabada la prueba. Comprobar que las válvulas de paso intermedias están abiertas.
Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. Deberán estar anclados i tener la resistencia adecuada.
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La bomba para la presión hidráulica estará provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder
regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la instalación a ensayar y estará provista
de dos manómetros. La presión interior de ensayo llegará en el punto más bajo del tramo en prueba, a 1,5
veces la presión máxima de trabajo en el punto de mayor presión. La presión se irá aumentando gradualmente
de manera que el incremento de la misma no supere 1 Kg./cm2 por minuto.
Una vez obtenida la presión deseada, se dejará de ejercerla durante 30 minutos. El resultado se considerará
satisfactorio si durante este tiempo el manómetro no acusa un descenso de presión superior a P/5, siendo P la
presión de prueba en rasa en Kg/cm2. Cuando el descenso del manómetro sea mayor, se corregirán los
defectos observados, repasando las juntas que pierden agua y cambiando si fuera necesario, algún tubo.
(Control de calidad).

Ensayo de estanqueidad en instalaciones de riego
Después de haberse realizado la prueba de presión interior, se realizará la de estanqueidad a una presión igual
a la máxima estática que haya en el tramo objeto de la prueba de presión interior.
La pérdida queda definida como la cantidad de agua que ha de suministrarse en el tramo de instalación para
mantener la presión estática mediante un bombín “tarados”,después de haberse llenado de agua la
instalación y expulsado el aire. La duración será de dos horas i la pérdida de agua en este tiempo deberá ser
inferior al valor dado por la fórmula V=K.L.D. siendo V la pérdida total el prueba en litros , L, la longitud del
tramo objeto de prueba, en metros, D el diámetro interior, en metros i K el coeficiente que depende del
material (PVC= 0,3). (Control de calidad).
El contratista, a su cargo, repasará todas las juntas y tubos defectuosos cualquiera que sea la pérdida, incluso
en el caso de que el volumen total sea inferior al admisible.
Además de las dos pruebas preceptivas descritas, se tendrán en cuenta todas las indicaciones que emanen de
la D.F. para un mejor control cualitativo de las obras.
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