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1. ANTECEDENTS
És voluntat de l’Ajuntament de Girona reurbanitzar la cruïlla dels carrers Reggio Emilia‐Cardener, eliminant
la rotonda i creant una cruïlla regulada per semàfors, amb l’objectiu de millorar el trànsit i la seguretat
tant de vehicles com de vianants i bicicletes que circulen per aquesta zona. Així mateix, també es pretén
reordendar l’àrea d’aparcament existent integrant‐la millor a l’entorn i millorant l’accés i seguretat de les
entrades i sortides.
En data setembre de 2017 els Serveis Tècnics Municipals redacten un avantprojecte de reforma per tal de
determinar‐ne l’àmbit d’actuació.

2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Es procedeix a la redacció del projecte executiu per tal de definir totes les obres necessàries per a la
reforma de la cruïlla dels carrers Reggio Emilia ‐ Cardener.
Les solucions que s'han adoptat són les que es descriuen en l'apartat corresponent de cada servei.

3. CLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS DEL SECTOR
Els terrenys del sector, objecte del present projecte d’urbanització, tenen la classificació de sòl urbà
consolidat.

Figura 1.

Situació

Concretament, l’àmbit de projecte es situa en la cruïlla del carrer Reggio Emilia i el carrer del Riu Cardener.
Aquesta cruïlla també connecta amb l’avda. de Lluís Pericot i amb el carrer de la Riera de Mus.

4. PROMOTOR
El present projecte executiu és promogut per:

AJUNTAMENT DE GIRONA
Pl. Del Vi, núm.1
17001 Girona
CIF P1708500B

5. EMPLAÇAMENT
L’àmbit de projecte està situat en el carrer Reggio Emilia, el qual connecta amb la rotonda de Girona Dos
amb ctra. Barcelona i amb l’Avinguda de Lluís Pericot. Situat en la banda sud de la ciutat de Girona.

Figura 2.
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8. DESENVOLUPAMENT EN ETAPES i FASES OBRA
L’execució de les obres d’urbanització del present àmbit es preveuen de dur a terme amb una sola etapa i
en una sola fase d’obra.

9. ENDERROCS
Per a poder executar la reurbanització de la cruïlla dels carrers Reggio Emili i Cardener, serà necessari
enderrocar en primer lloc el paviment d’asfalt existent en els carrers i en el passeig central, així com part
del paviment de les voreres i part de les vorades i rigoles existents.
També serà necessari enderrocar una part del paviment de l’aparcament existent, així com les illetes de
separació.
Aquest enderroc es defineix i es concreta l’amidament en el corresponent annex d’enderrocs i gestió de
residus.
En l’àmbit d’estudi no es preveu l’enderroc de cap edificació existent ni tanques d’obra.

10. XARXA VIÀRIA EXISTENT
Figura 3.

Ortofotoplànol.

Carrer Reggio Emilia.

6. TOPOGRAFIA
Per a la redacció del present projecte executiu es disposa de dos aixecaments topogràfics:

El carrer Reggio Emilia connecta l’avda. Lluís Pericot amb la rotonda de l’entrada sud de Girona ubicada en
la ctra. Barcelona. És un carrer amb dos sentits de circulació i amb doble carril a cada costat.
El carrer Reggio Emilia constitueix un dels eixos importants del nucli urbà, ja que és una de les vies
d’entrada a la ciutat.

 Aixecament detallat de l’àmbit.
 Aixecament topogràfic a escala 1:000 de tot el municipi.

Actualment aquesta vialitat es troba totalment urbanitzada i pavimentada amb paviment asfàltic. Les
voreres del tram sud de la cruïlla es troben pavimentades amb panot ratllat amb colors vermell i blanc, i
les voreres del tram nord de la cruïlla es troben pavimentades amb panot de graveta de riu.

7. ESTAT ACTUAL
En aquests moments l’àmbit de projecte es troba totalment pavimentat i en servei.
En aquests moments disposa d’una cruïlla mitjançant rotonda amb forma ovalada. El carrer Reggio Emilia
té dos carrils de circulació per cada banda, amb una illeta central amb arbrat viari per la banda sud i un
passeig central amb arbrat per la banda nord.
Els carrers i el passeig central peatonal es troben pavimentats amb paviment asfàltic. I les voreres amb
paviment de panot de dos tipologies diferents, segons la zona. Les voreres existents situades a la zona sud
de l’àmbit de projecte es troben pavimentades amb panot ratllat combinant colors vermell i blanc de
30x30x4cm. Les voreres existents situades a la zona nord de l’àmbit es troben pavimentades amb panot
del tipus municipal de graveta de riu, rentat amb àcid de 30x30x4cm.

Carrer Riu Cardener.
El carrer del Riu Cardener és un carrer perpendicular al carrer Reggio Emilia i actualment hi connecta
mitjançant una cruïlla amb rotonda.
És un carrer amb doble sentit de circulació amb voreres a cada banda.
Actualment aquest carrer es troba urbanitzat i pavimentat amb asfalt. El tram de la banda nord de la
cruïlla es troba recentment repavimentada amb una capa de rodadura d’asfalt.
Les voreres del tram nord de la cruïlla es troben pavimentades amb diferents tipus de panot. La vorera de
la banda nord està pavimentada amb panot tipus municipal de graveta de riu i la vorera de la banda sud,
amb panot tipus ratllat combinant colors vermell i blanc.
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Carrer Riera de Mus
El carrer Riera de Mus és un carrer paral∙lel al carrer Reggio Emilia, pel costat est, i que connecta amb el
carrer Riu Cardener.

XARXA PLUVIALS

És un carrer d’un sol sentit de circulació amb voreres a cada banda.
Actualment aquest carrer es troba urbanitzat i pavimentat. La calçada es troba pavimentada amb asfalt i
les voreres amb panot ratllat combinant els colors vermell i blanc.

11. IMPLANTACIÓ TOPOGRÀFICA
En l’àmbit d’aquest projecte tant sols es reurbanitza l’àmbit de la cruïlla Reggio Emilia – Cardener, el
passeig central i l’aparcament, el ferm de la nova pavimentació s’adaptarà al terreny existent, i la rasant
dels vials tindrà petites variacions.
Aquestes petites variacions queden reflectides en el plànol de definició geomètrica.

12.

XARXA
SANEJAMENT

SERVEIS EXISTENTS

12.1 DRENATGE

Figura 4.

Plànol xarxa de sanejament existent.

El tram de carrer Reggio Emilia pel costat nord de la cruïlla disposa de xarxa de pluvials existent mitjançant
col∙lectors de formigó Ø300mm. Amb tot, la banda sud de la cruïlla del carrer Reggio Emilia tant sols
disposa de xarxa unitària, mitjançant col∙lectors de formigó de diversos diàmetres. En aquesta zona, els
embornals estan connectats a la xarxa unitària.

12.2 AIGUA POTABLE

Pel carrer Riu Cardener hi ha un col∙lector de formigó Ø400mm que connecta amb el col∙lector Ø800mm
de formigó del carrer Reggio Emilia en la zona de la cruïlla, i a la vegada, continua mitjançant tub Ø500mm
de formigó pel carrer Riu Cardener.

Es proposa substituir les canonades d’aigua potable de fibrociment existents per noves canonades de fosa
dúctil en les zones on es preveu executar nova pavimentació.

Es proposa substituir un tram de la canonada de sanejament existent FOØ400mm, per una nova canonada
de major diàmetre i per tant, de major capacitat. Es preveu reconnectar les escomeses i embornals
existents a la nova canonada.

Per l’àmbit de projecte hi transcorren diferents canonades soterrades d’aigua potable amb tuberia de
fibrociment de diversos diàmetres.

Dins el grup d’aquestes canonades existents a substituir, hi ha una canonada de fibrociment de diàmetre
600mm, la qual caldrà substituir per una nova canonada de fosa dúctil de Ø600mm.
Pel sector també hi transcorre una canonada existent de fibrociment de Ø700mm, aquesta no es preveu la
seva substitució, ja que es tracte d’una canonada de transport d’aigua de Montfullà a Palau i que està
situada a una profunditat de 2.00m i per tant, no s’hi preveu cap afectació.
Al tractar‐se de conduccions de fibrociment, serà necessari tenir especial cura en el treballs d’execució de
les noves canonada en les zones de creuaments amb la xarxa existent d’aigua potable, per tal d’evitar
possibles trencaments de la canonada existent. Serà necessari realitzar prèviament les corresponents
cates de localització manualment.
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Plànol xarxa de sanejament existent.
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Figura 6.

Plànol xarxa enllumenat públic existent.

Figura 7.

Plànol xarxa enllumenat públic existent.

12.3 ENLLUMENAT PÚBLIC
La xarxa d’enllumenat públic existent és soterrada i amb punts de llum de VSAP sobre columna.
Es proposa la substitució de tots els punts de llum existents dins l’àmbit de projecte per nous punts de
llum amb LED.
Es preveu mantenir la xarxa d’enllumenat públic existent de la banda sud de la cruïlla del carrer Reggio
Emilia i part de la xarxa existent de la banda nord de la mateixa.
Amb tot, es proposa una ampliació dels punts de llum per tal de millorar el nivell d’il∙luminació de l’àmbit.
En la zona de l’aparcament es proposa mantenir les columnes existents, però substituït els focus actuals
per nous focus de LED.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

TEXT REFÓS PROJECTE DE REFORMA DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS REGGIO EMILIA I CARDENER – T.M. GIRONA

10

Els punts de llum existents en l’àmbit són:
‐

Punt de llum model LAT‐33 de Carandini de 250w VSAP, sobre columna troncocònica Allen de 8,5m
d’alçada amb braça de 1,5m de longitud.

‐

Punt de llum model LAT‐33 de Carandini de 2x250w VSAP, sobre columna troncocònica Allen de
8,5m d’alçada amb braça de 2m de longitud.

‐

Punt de llum model JCH‐250/CC de Carandini de 150W VSAP, sobre columna troncocònica Allen de
8m d’alçada amb braç de 1,5m de longitud.

‐

Projectors tipus Tango TNG de Carandini de 400W de VSAP, sobre columna cilíndrica de 12m
d’alçada.

Figura 8.

Gual existent zona aparcament.

12.4 PAVIMENTACIÓ
La pavimentació tant dels vials com de l’aparcament és amb paviment asfàltic.
Pel que fa a les voreres hi ha tres tipus de paviment existent:
‐

Paviment amb panot tipus municipal de graveta de riu.

Figura 9.

Gual existent c. Riu Cardener.

Aquest paviment es troba principalment en les voreres de la banda nord de la cruïlla del carrer
Reggio Emilia i és el panot tipus municipal de l’Ajuntament de Girona. Tota la nova pavimentació
que s’executi, caldrà realitzar‐la amb aquest tipus de panot.
‐

Paviment amb panot ratllat combinant color vermell i blanc.
Aquest paviment es troba principalment en les voreres de la banda sud de la cruïlla del carrer
Reggio Emilia i entorn. El panot d’aquestes característiques que sigui necessari enderrocar, serà
substituït pel panot tipus municipal de graveta de riu.

‐

Paviment de formigó.
Aquest paviment es troba en les voreres i illetes de la zona de l’aparcament, les quals queden
afectades per la nova distribució d’aparcament i per tant, serà enderrocat i substituït per noves
voreres amb panot tipus municipal de graveta de riu.

Figura 10. Pas peatonal amb manca de gual en vorera existent.

Pel que fa a les vorades, també hi ha col∙locades diferents tipologies diferents:
‐

Vorada prefabricada de formigó tipus T2 amb rigola de formigó “in situ”.

‐

Vorada prefabricada de formigó tipus Vorada‐Rigola.

El nou encintat de voreres es preveu d’executar amb vorada prefabricada de formigó tipus T2, amb rigola
prefabricada de 30x30cm de color blanc.
Pel que fa als guals peatonals, dins l’àmbit hi ha diferents tipologies de guals existents:

Figura 11. Gual existent C. Reggio Emilia.
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12.5 XARXA ELÈCTRICA
La xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió existent en el sector està formada conduccions soterrades, les
quals es preveu el seu creuament en algun punt. Serà necessari realitzar prèviament les corresponents
cates de localització manualment.
Com que les rases són superiors a 25ml abans de l’inici de les obres es preveu la signatura de l’Ordre
TIC/341/2003.

Figura 13. Plànol xarxa baixa tensió existent.

12.6 XARXA TELEFONIA.
La xarxa de telefònica existent en el sector està formada conduccions soterrades, les quals es preveu el
seu creuament en algun punt. Serà necessari realitzar prèviament les corresponents cates de localització
manualment.

Figura 12. Plànol xarxa de mitja tensió existent.
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Figura 14. Plànol xarxa telefonia existent.

Figura 15. Plànol xarxa de gas existent.

12.7 XARXA GAS

13. PAVIMENTACIÓ

La xarxa de gas existent en el sector està formada conduccions soterrades, les quals es preveu el seu
creuament en algun punt. Serà necessari realitzar prèviament les corresponents cates de localització
manualment.

La nova pavimentació a realitzar en la zona de VORERA es preveu amb paviment de panot tipus municipal
amb acabat de graveta de riu rentat a l’àcid de 30x30X4cm, sobre una base de formigó de 10cm de gruix i
una capa de base de tot‐ú reciclat de 15cm de gruix. Amb la següent secció de ferm:
‐

FERM VORERA AMB PANOT TIPUS MUNICIPAL:





15cm de tot‐ú reciclat.
10cm de base de formigó HM‐20.
3cm de morter
4cm de panot amb acabat de graveta de riu rentat a l’àcid de 30x30x4cm.

La nova pavimentació asfàltica a realitzar en la zona de la CALÇADA es divideix en quatre tipologies
diferents:
‐

FERM ASFÀLTIC AMB CAPA DE RODADURA sobre ferm existent:
 Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
 6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).
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‐

FERM ASFÀLTIC DE REGULARITZACIÓ, en el tram sud del carrer Reggio Emilia :







‐

30 cm de tot‐ú artificial.
Reg imprimació ( C50BF5 IMP ).
9cm de barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).
1,00 m de tot‐ú artificial.
20cm de formigó HM‐20.
Reg imprimació ( C50BF5 IMP ).
9cm de barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).

‐

15 cm de base de tot‐ú artificial.
15 cm de base de formigó HM‐20.
2‐3 cm de morter.
7cm de llamborda tipus Facemix de Torho o equivalent, color Rainbow de 40x20x7cm.

FERM PAVIMENT DE SAULÓ SÒLID tipus “CONSOLID”.

Els escocells viaris de la vorera situada al nord‐oest de l’àmbit es proposen d’encintar amb vorada
metàl∙lica galvanitzada de 10mm de gruix.

Pel que fa als GUALS peatonals, es preveuen d’executar segons el gual tipus de l’Ajuntament de Girona i
seguit les característiques de la major part dels guals existents dins l’àmbit. Aquests estaran formats pel
següent material:
 Peça de pedra natural de 45x30x15cm, amb dues cares vistes buixardades i col∙locada sobre
solera de formigó en els laterals del gual.
 Peça de pedra natural de 45x30x15cm, amb tres cares vistes buixardades i la part superior
rebaixada amb esbiaix. Col∙locada sobre solera de formigó en els dos extrems laterals del
gual.
 Rigola prefabricada de formigó de 20x15x7cm. Col∙locada sobre solera de formigó formant
pendent.
 Llosa prefabricada de formigó de 60x40x7cm. Col∙locada sobre solera de formigó. Aquestes
peces que formen la rampa del gual hauran d’entregar‐se enrasades amb la calçada i la
vorera.

 15cm de base de tot‐ú reciclat.
 10cm de paviment de sauló sòlid tipus “Consolid”.
En els escocells de la vorera situada al nord‐oest de l’àmbit es preveu de pavimentar una zona amb
llambordes de 10x10x7cm, entre escocells amb arbrat viari existent. La secció de ferm d’aquestes franges
de paviment de llamborda entre escocells en zona de vorera és la següent:
‐

 10 cm de base de formigó HM‐20.
 3 cm de morter.
 5 cm de llamborda prefabricada de formigó de 20x10x5 cm color gris.

En l’annex corresponent es troba la justificació dels diferents ferms en funció de la normativa vigent.

FERM amb LLAMBORDA prefabricada de formigó de 40x20x7cm.





FERM LLAMBORDA prefabricada de 20x10x5cm en illeta protecció peatonal c. Riu Cardener.

En algun tram petit, per tal de donar continuïtat a la vorada existent, es preveu de col∙locar vorada
prefabricada de formigó del tipus VORADA‐RIGOLA.

Pel que fa a la pavimentació de la RAMBLA CENTRAL es proposa amb un paviment de llamborda
prefabricada de formigó en els seus dos extrems i amb un paviment de sauló sòlid tipus “consolid” en la
zona del passeig central. La secció de ferm d’aquests dos paviments és la següent:
‐

‐

L’encintat de delimitació entre la vorera i els parterres o passeig peatonal, es proposa amb vorada
prefabricada de formigó tipus Tauló‐Jardí model L‐1 de Torho o equivalent, color Rainbow o a escollir per
la direcció facultativa. Les dimensions d’aquesta vorada són 8cm de gruix i 20cm d’alçada.

FERM ASFÀLTIC amb millora del terreny, en les zones on actualment no hi ha ferm asfàltic:







El paviment que es proposa en la ILLETA de protecció peatonal situada en el carrer Riu Cardener es
proposa amb llamborda prefabricada de color gris de 20x10x5cm. La secció d’aquest ferm és la següent:

Pel que fa a l’ENCINTAT nou a executar en les zones de delimitació entre vorera i calçada, es proposa amb
vorada prefabricada de formigó tipus T‐2, amb rigola prefabricada de formigó de 30x30x8cm de color gris.

FERM ASFÀLTIC tipus T3121, en la zona de la cruïlla i reposicions:






‐

Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
Gruix variable amb barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
9cm de barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).
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 Franja de panot indicatiu direccional centrada al mig del gual. Amb una amplada de 80cm i
amb una longitud variable fins arribar a la façana de l’edifici o parcel∙la. La direcció de les
franges serà perpendicular a la vorada.

FERM PAVIMENT LLAMBORDA entre escocells amb arbrat viari.





15 cm de tot‐ú reciclat.
10 cm de base de formigó HM‐20.
3 cm de morter.
7cm de llamborda prefabricada de formigó color gris de 10x10x7 cm.
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14. DRENATGE I CLAVEGUERAM
A partir de la situació o estat actual definit en apartat anterior es passa a descriure la proposta de
clavegueram.
Es proposa substituir un tram de la canonada de clavegueram unitària existent de formigó amb un
diàmetre 400mm, la qual no té prou capacitat hidràulica, per una nova canonada de major diàmetre.

14

També es preveu executar un tub de formigó Ø200mm per a realitzar el desguàs de la nova font d’aigua
potable situada en el parterre del costat de l’aparcament. En cas que aquesta canonada quedi per sota del
1 metre de fondària es protegirà amb formigó.

15. XARXA D'AIGUA POTABLE
S’ha rebut l’assessorament de la companyia municipal d’aigua potable, Aigües de Girona.

14.1 XARXA AIGUES PLUVIALS.
La meitat nord de l’àmbit de projecte disposa de xarxa de pluvials, la qual funciona correctament i es
preveu mantenir‐la tal i com està.

L’àmbit de projecte ja compta actualment amb una xarxa d’aigua potable, però tot i trobar‐se en bon
estat, està construïda amb canonades de Fibrociment, les quals és convenient substituir‐les per noves
canonada de fosa dúctil.

El drenatge de la calçada es realitza mitjançant embornals ubicats en la rigola.

Dins el grup d’aquestes canonades existents a substituir, hi ha una canonada de fibrociment de diàmetre
600mm, la qual també caldrà substituir per una nova canonada de fosa dúctil de Ø600mm. Amb tot,
comportarà un cost important, ja que els diferents accessoris a instal∙lar de fosa dúctil amb diàmetres tant
grans tenen un cost molt elevat.

Es preveu de mantenir la majoria dels embornals existents. Amb tots, n’hi ha alguns que cal desplaçar,
alguns altres que cal eliminar i alguns altres que es preveu de doblar‐los, per tal d’augmentar la seva
capacitat hidràulica.

Pel sector també hi transcorre una canonada existent de fibrociment de Ø700mm, aquesta no es preveu la
seva substitució, ja que es tracte d’una canonada de transport d’aigua de Montfullà a Palau la qual està
situada a una profunditat de 2.00m i per tant, no s’hi preveu cap afectació.

Els nous embornals es connectaran en la xarxa de clavegueram existent, i sempre que es pugui es
connectaran directament a pou.

Al tractar‐se de conduccions de fibrociment, serà necessari tenir especial cura en el treballs d’execució de
les noves canonada en les zones de creuaments amb la xarxa existent d’aigua potable, per tal d’evitar
possibles trencaments de la canonada existent. Serà necessari realitzar prèviament les corresponents
cates de localització manualment.

La meitat sud de l’àmbit de projecte disposa de xarxa unitària, en la qual hi ha connectats els diferents
embornals.

En la meitat nord de l’àmbit es connectaran a les canonades de pluvials existents. I en la meitat sud de
l’àmbit es connectaran a la xarxa unitària existent.
Es realitzaran totes les reconnexions dels embornals existents, així com les noves connexions dels nous
embornals amb tub Ø315mm protegit amb formigó.

Tant sols es preveu la substitució de les conduccions d’aigua potable que transcorrin dins la zona on es
preveu la renovació del paviment.
Serà necessari de fer les reconnexions de totes les escomeses existents.

14.2 XARXA AIGÜES RESIDUALS

La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.
Es preveu mantenir la xarxa d’aigües residuals existent en l’àmbit, substituït un tram de tub de formigó
Ø400mm per un tub de Ø500mm també de formigó, amb major capacitat hidràulica.

16. XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

També es proposa millorar la connexió amb el tub Ø800mm existent en el carrer Reggio Emilia de les
aigües provinents de la conducció del carrer Riu Cardener. Per tal de millorar aquesta connexió es proposa
executar un tub de connexió entre les dues tuberies amb un angle de 45º, eliminant la connexió actual que
té un angle de 90º.

En l’àmbit de projecte hi transcorren conduccions soterrades tant de mitja com de baixa tensió, que caldrà
tenir especial cura de no afectar‐les durant l’execució de les obres, amb tot, no es preveu realitzar‐hi cap
actuació.

La instal∙lació de la xarxa es preveu amb tubs de formigó armat amb un diàmetre de 500 mm. Aquest tub
de formigó armat, no caldrà protegir‐lo amb formigó.

En les zones on es preveu realitzar algun creuament amb aquestes línies existents, serà necessari realitzar
prèviament les corresponents cates de localització manualment.

Es disposaran pous de registre cada 40/50 metres per tal de permetre el registre i neteja de la instal∙lació.
Es preveu la reconnexió de totes les escomeses existents que siguin necessàries. Aquestes s’executaran
amb tubs de polietilè de 200 mm. de diàmetre. Sempre que es pugui, es connectaran directament a pou
de registre. Aquestes connexions es realitzaran amb el tub protegit de formigó.

17. XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Es preveu mantenir la instal∙lació d’enllumenat existent, incorporant nous punts de llum, així com
realitzant una nova xarxa d’enllumenat públic dins la Rambla central i en la vorera est de la zona nord del
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carrer Reggio Emilia, on actualment no hi ha xarxa d’enllumenat existent. També es preveu instal∙lar nova
xarxa d’enllumenat públic en la vorera oest del carrer Reggio Emilia, ja que aquesta vorera es preveu
d’ampliar i repavimentar.
Tant en el carrer Reggio Emilia com en el carrer Riu Cardener es preveu instal∙lar nous punts de llum i
substituir les columnes i punts de llum existents per el següent punt de llum:
‐

Nou punt de llum model AMPERA de Socelec amb LED de 99w, sobre columna STYLUM model
ICST90 de Benito Urban o equivalent, de 9m d’alçada amb braç de 1,72 m de longitud.

En el PASSEIG CENTRAL i en el parterre del costat de l’aparcament, es preveu instal∙lar els següents nous
punts de llum:
‐

Nou punt de llum model KIO LED de Socelec amb LED de 15w, sobre columna SIDNEY 40 de Benito
Urban o equivalent de 4m d’alçada.

Pel que fa a la zona de l’APARCAMENT es preveu mantenir les columnes cilíndriques existents de 12
metres d’alçada i es preveu la col∙locació de nous FOCUS tipus NEOS led‐road&urban de Socelec de LED de
99W.
Totes les columnes se’ls hi aplicarà un tractament superficial anti‐orins (a fàbrica) en la base de les
columnes fins a portella, inclosa la placa d’ancoratge, a base d’un co‐polimer tipus plascoat PPA579 o
equivalent.
La conducció soterrada s’executarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre a
un profunditat de 60 cm. Aquesta s’ha de senyalitzar amb la corresponent banda senyalitzadora.
2

Les lluminàries es connectaran entre elles amb cable de coure tetrapolar de secció 4x6 mm .
Es disposarà una xarxa de terres amb conductor de coure de 35 mm2. La connexió entre la xarxa de terres i
els punts de llum, serà amb cable de coure protegit de 35 mm2.
La connexió es realitzarà a la xarxa existent mitjançant els punts de llum existents. La xarxa existent
pertany a dos quadres existents diferents.
Es preveu executar una arqueta de registre per a cada punt de llum, així com arquetes de registre en els
creuaments o canvis de direcció. Les arquetes es situaran almenys a 2.00 metres dels punts de llum.
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19. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
A petició del departament de telecomunicacions de l’Ajuntament de Girona es preveu executar una nova
xarxa de telecomunicacions formada per un tritub de 3Ø40mm protegit amb formigó.
En les zones de creuament de vial es preveu la col∙locació de dos tubs de PVC Ø63mm i un tritub 3Ø40mm
protegit amb formigó.
En les interseccions es preveu executar arquetes de registre de 70x70cm, prefabricades de formigó, amb
tapa de fosa.
La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta que s’adjunta en el present projecte.

20. XARXA DE GAS
No es preveu modificar la xarxa de gas soterrada existent dins l’àmbit, amb tot caldrà tenir especial cura
de no afectar‐la durant l’execució de les obres.
En les zones on es preveu realitzar algun creuament amb les conduccions de gas existents, serà necessari
realitzar prèviament les corresponents cates de localització manualment.

21. SEMAFORITZACIÓ
En el moment de la redacció del present projecte es disposa de l’assessorament i pressupost realitzat per
l’empresa ETRABONAL.
Es preveu la regulació semafòrica amb priorització de bus de la cruïlla entre el carrer de Reggio Emilia i el
carrer del Riu Cardener. La instal∙lació semafòrica també incorpora la previsió de creuament de bicicletes i
vianants, tot i que en aquests moments encara no es posarà en servei i per tant, no es pintarà.
La connexió de la canalització es preveu de realitzar al quadre elèctric existent, del poste de recàrrega de
vehicles elèctrics, ubicat al costat de l’aparcament el quadre de protecció elèctric. Al costat d’aquest
armari existent es preveu instal∙lar l’equip de regulació.

La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.

La nova canalització es preveu realitzar amb un tub corrugat Ø90mm protegit amb sorra en la zona de
voreres i amb dos tubs corrugat Ø90mm protegits amb formigó en la zona de calçada.

18. XARXA DE TELEFÒNICA

22. MOBILIARI URBÀ

No es preveu modificar la xarxa de Telefònica soterrada existent dins l’àmbit, amb tot caldrà tenir especial
cura de no afectar‐la durant l’execució de les obres.

Es preveu la ubicació de noves papereres trabucables tipus BCN de FDB o similar, distribuïdes segons
plànol adjunt. També hi ha previst el trasllat i reubicació de papereres existents.

En les zones on es preveu realitzar algun creuament amb les conduccions de telefonia existents, serà
necessari realitzar prèviament les corresponents cates de localització manualment.

En el parterre ubicat al costat de l’aparcament es preveu la instal∙lació d’un banc de formigó prefabricat
model KUBE UM372LP de FDB o similar, de 2x0.5x0.49m, amb banqueta de fusta. Així com també dos
bancs tipus cadira de formigó prevaricat model KUBE UM372S de FDB o equivalent, de 0.5x0.5x0.45m.
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En aquest parterre també es preveu la col∙locació d’una font d’aigua potable amb dos aixetes a dos altures
diferents, una adaptada per a gossos. El model previst a instal∙lar és del tipus HUSKY de Benito Urban o
equivalent.

23. JARDINERIA
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Es preveu la plantació d’arbrat del tipus Quercus Rubra de 35‐40cm i arbrat del tipus Liridendron
de 20‐25cm.
En el parterre s’hi preveu la plantació de gespa.

24. XARXA DE REG

El disseny del projecte planteja la distribució de diferents parterres situats en el passeig central i en la zona
de l’aparcament. En aquests parterres es proposa la plantació de gespa, per tal de no tapar les visuals ni
crear espais aïllats de l’entorn.
Pel que fa a l’arbrat es preveu mantenir tot l’arbrat existent, en excepció de l’arbrat viari que cal retirar de
la mitjanera del carrer Reggio Emilia, ja que aquesta es converteix en calçada. Aquest arbrat és del tipus
Roure americà i en bon estat de conservació, però és una espècia que si es trasplanta no s’obtenen bons
resultats, és per aquest motiu que es preveu la retirada dels mateixos, però no el seu trasplantament.

El reg de les noves zones verdes previstes es preveu de fer amb un nou programador instal∙lat en el carrer
Riu Cardener, al costat del parterre.
Es preveu la instal∙lació d’un programador alimentat amb piles XCHYBRID (6 estacions) de Hunter o
equivalent, d’acer inoxidable, instal∙lat en arqueta de 60x60cm amb tapa de registre.
Es preveu la instal∙lació d’un comptador també instal∙lat en arqueta de 60x60cm amb tapa de registre.
Es col∙locaran sensors de pluja Mini Click de Hunter o equivalent.
Del programador sortiran fins a 3 línies.
Els parterre amb gespa es preveuen de regar amb difusors sèrie PRO‐SPRAY de Hunter, amb abast entre 1‐
5m i pressió 1‐2,5 bar.
L’arbrat viari existent es preveu de regar amb la xarxa de reg gota‐gota existent, la qual es preveu de
mantenir tant a la vorera oest, com en la vorera est.
Per cada línia es preveu la col∙locació d'una electrovàlvula, una vàlvula normal i un regulador de pressió.

25. SENYALITZACIÓ

Figura 16. Imatge arbrat existent mitjanera c.Reggio Emilia.

Respecte a l’arbrat del Passeig central, és del tipus Ailant (Ailanthus altíssima), una espècie invasora.
Aquest arbrat es preveu retirar‐los realitzant prèviament un tractament específic per a matar l’arbre abans
de tallar‐lo i evitar així, futurs rebrots. En substitució d’aquest arbrat existent, es preveu la plantació de
nous exemplars del tipus Sophora japonica, amb un marc de plantació de 6‐7 metres.

En quant a la senyalització es preveu el pintat de senyalització horitzontal i la instal∙lació de la
corresponent senyalització vertical.
Es disposa de l’assessorament del departament de mobilitat de l’Ajuntament de Girona.
S’adjunta proposta de senyalització en el corresponent plànol de planta.

26. PARADA DE BUS

Així doncs en resulta la següent distribució:
• PASSEIG CENTRAL:

Es preveu la plantació d’arbrat del tipus Sophora japonica de 20‐25cm de perímetre de tronc, amb
un marc de plantació de 6‐7 metres.
En els parterres s’hi preveu la plantació combinada de gespa.

Dins l’àmbit de projecte hi ha ubicada una parada de bus existent que cal desplaçar, ja que queda afectada
per la instal∙lació de semàfors en la cruïlla.
Aquesta parada de bus es troba ubicada en el carrer Reggio Emilia, per la banda sud, just abans d’arribar a
la cruïlla. Es proposa desplaçar‐la uns 60 metres cap al sud, just abans de la cruïlla amb el carrer Riera
d’Osor.

• PARTERRE LATERAL – Zona aparcament:
En la nova parada de bus es preveu executar una franja de paviment indicador, direccional, de 80cm
d’ample com a mínim, situada paral∙lela a la vorada, a una distància de 40cm de la vora de la mateixa, en
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contacte amb la calçada. La direccionalitat serà també en sentit paral∙lel a la vorada. El sector d’accés a
l’autobús es materialitzarà amb una franja de 80cm d’ample, com a mínim, i de direcció perpendicular a
l’altra franja.

L’inici de la franja paral∙lela a la vora estarà situat a 50cm del pal de parada o de la projecció, mesura 90º
amb la vorada, del límit de la marquesina més propera a la línia de detenció de l’autobús.
Es seguiran les indicacions del Pla d’accessibilitat de la via pública de l’Ajuntament de Girona.

PARALELISMES
C
C

ENCREUAMENTS

El llarg de la franja paral∙lela a la vora coincidirà amb el llarg dels autobusos més llargs dels que transitin
pel municipi de Girona.
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28. LEGISLACIÓ APLICABLE
La normativa aplicable al present projecte queda recollida en el Plec de Condicions.

29. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
En aquest projecte es compleixen les determinacions de la normativa vigent pel que fa accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques.
Figura 17. Croquis del Pla d’accessibilitat de la via pública de Girona.

Pel que fa a la marquesina, es preveu el desplaçament de la mateixa que l’haurà de realitzar l’empresa
concessionària, Impursa. L’Ajuntament de Girona té un contracte amb l’empresa Impursa on els trasllats
de marquesina tenen un cost de 1€ quan l’Ajuntament és el promotor de l’obra. Amb tot, no estan
inclosos els treballs d’obra civil, com poden ser l’execució de les sabates i l’obertura de rases.
Respecte la plataforma de cautxú, també es preveu el trasllat de la plataforma existent. Aquests treballs
els realitzarà l’empresa Zicla, que és l’empresa encarregada de instal∙lar i fer el manteniment d’aquestes
plataformes.

Les característiques de les obres a realitzar queden suficientment ressenyades en el present projecte, en
tot el seu contingut, de plànols, documents i concretament en els apartats que desenvolupen en cada un
dels serveis.

31. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Segons l’art. 77 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic, per contractes
d’obres de les Administracions Públiques de igual o més de 500.000,00 €, la classificació del contractista és
obligatòria.

27. COORDINACIÓ DE SERVEIS
En els diferents plànols de seccions es presenta distribució dels diferents serveis en vorera els quals seran
ajustats en fase d’obres.
Les distàncies a mantenir entre els diferents serveis seran:

30. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Subsección 4.ª Clasificación de las empresas
Artículo 77.
Exigencia y efectos de la clasificación.
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes
adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y
términos:
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a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia
para contratar.
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo
o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato,
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del
contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia
técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos
en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos
haya sido omitido o
no concretado en los pliegos.
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33. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les
obres descrites, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en la present memòria sigui
de quatre (4) mesos, a partir de la seva adjudicació.
Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la recepció de la
totalitat. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder
corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

34. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE
• Document núm.1 MEMÒRIA I ANNEXOS

(...)

• Document núm. 2 PLÀNOLS

La classificació a sol∙licitar segons l’art.25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, serà:

• Document núm. 3 PLEC DE CONDICIONS
• Document núm. 4 PRESSUPOST

Grupo E.
Subgrup 1.

Hidràuliques.
Abastaments i sanejament.

35.

Categoria 2. Quantia superior a 150.000,00 € i inferior o igual a 360.000€.
Grupo G.
Subgrup 4.

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels materials i
de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els esmentats preus unitaris
inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos.

Vials i pistes.
Amb ferms de mescles bituminoses.

Categoria 1. Quantia fins a 150.000,00 €.
Grupo I.
Subgrup 1.

PRESSUPOST

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat la valoració de
les obres, inclosa com a document número 4 del present projecte constructiu, de la qual s’obté el següent
resum:

Instal∙lacions elèctriques.
Enllumenats, il∙luminacions i abalisaments lluminosos.

Categoria 1. Quantia fins a 150.000,00 €.

El pressupost d’execució material suma la quantitat de 540.618,26 €.

Grupo K.
Subgrup 6.

Aplicant un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefici industrial resulta un pressupost d’execució per
contracta sense IVA de 643.335,73 €.

Especials.
Jardineria i plantacions.

Categoria 1. Quantia fins a 150.000,00 €.

Aplicant un 21 % de IVA resulta un pressupost d’execució per contracta amb IVA de 778.436,23 €.

32. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei públic un cop
acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el reglament de la llei de Contractes del Sector Públic.
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ANNEXOS
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ANNEX NÚM 1 ‐ SERVEIS EXISTENTS
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1.

PLANOLS DE SERVEIS EXISTENTS

A continuació s’adjunten els plànols dels serveis existents en la zona objecte de projecte:
-

Xarxa de clavegueram

-

Xarxa d’aigua potable

-

Xarxa elèctrica

-

Xarxa de gas

-

Xarxa de telecomunicacions

Les dades aquí disposades són a mode orientatiu, ja que poden haver resultat afectades per la topografia
del terreny i/o altres treballs.
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2.

XARXA DE CLAVEGUERAM.

Figura 18. Plànol xarxa de clavegueram existent
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Figura 19. Plànol xarxa de clavegueram existent
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3.

XARXA D’AIGUA POTABLE

Figura 20. Plànol xarxa d’aigua potable existent
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4.

XARXA ELÈCTRICA

Figura 21. Plànol xarxa alta i mitja tensió existent
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Figura 22. Plànol xarxa baixa tensió existent
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5.

XARXA DE GAS

Figura 23. Plànol xarxa de gas existent
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6.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Figura 24. Plànol xarxa telefònica existent
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ANNEX NÚM 2 – ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS
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En tot moment s’humitejarà la zona afectada per l’enderroc per evitar que generi pols que podria ser
molesta per als veïns.

1. OBJECTE
L’objecte del present capítol és la redacció de l’estudi de Gestió de Residus de la construcció segons el
prescrit en l’article 4 del Reial Decret 105/2008.

En qualsevol moment depenent de les circumstancies que ho aconsellin el director de l’obra podrà
modificar els criteris de la demolició o donar les ordres oportunes per aconseguir un millor i més segur
desenvolupament de les obres.

2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT.
4. PROCÈS D’ENDERROC EDIFICI

Les principals normatives a complir són:
Decret 201/1994, de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



Llei 10/1988, de 21 d’abril, de residus.



Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.



Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

5. DESMUNTATGE DE SERVEIS EXISTENTS I TANQUES



Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels
residus.

Aquest projecte no contempla la retirada de les diferents línies aèries ni el desmuntatge del tancament
perimetral d’una de les finques.



Decret 89/2010, de 29 de Juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ



Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.



Real Decret 396/2006 de 31 de març pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició al amiant.



Llei 20/2009, de 4 de desembre, sobre Prevenció i control ambiental de les activitats.



Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus
annexos.



Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny. Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos.



3.

Aquest projecte no contempla l’enderroc de les edificacions existents del sector. Tant sols, serà necessari
l’enderroc corresponent a l’empotrament dels diferents armaris i caixes de telefònica i de la xarxa
elèctrica.



Llei 8/2008, de 10 de juliol, sobre el finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.



Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.



Decret 34/1996, de 9 de gener, Catàleg de residus de Catalunya.

Segons l’article 11.b) del Decret 89/2010, és també obligació de la persona productora de residus, i
en aquest cas principalment de l’enderroc de les naus agrícoles, incloure en el projecte d’execució
de l’obra un estudi de gestió de residus de la construcció.
A més, el productor de residus també té la obligació de complir amb les prescripcions de l’article 23
del Decret Legislatiu 1/2009.
D’acord amb el RD 105/2008 es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i
Demolició, conforme al que disposa l’article 4 d’aquest Decret, amb el següent contingut:
1. Identificació dels residus (segons Ordre MAM7304/2002).
2. Estimació de la quantitat que es generarà (en T i m3).
3. Mesures de segregació “in situ”.
4. Previsió de reutilització a la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quins).
5. Operacions de valoració “in situ”.
6. Destí previst pels residus.

PROCÈS D’ENDERROC VIALS

7. Instal∙lacions per l’emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestió.

En aquest projecte tant sols hi ha l’enderroc d’alguns elements de vialitat. Aquest enderroc es farà amb
martell trencador.

8. Prescripcions pel plec de condicions tècniques particulars.
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6.1 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR, CODIFICATS SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS PUBLICADA PER ORDRE MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRER O LES SEVES
MODIFICACIONS POSTERIORS.

A.2.: RCDs Nivell II
RCD: Naturalesa no petri
1. Asfalt
x 17 03 02

Segons la ORDEN MAM/304/2002, es determina la classificació dels residus procedents dels treballs de
construcció, urbanització, enderroc, etc. mitjançant codis de sis xifres (codis CER/LER).
A cada residu li correspon un codi de sis xifres, segons el qual, les dos primeres xifres fan referència al
capítol i les dues següents al subcapítol corresponents en la llista de classificació de residus inclosa en la
ORDEN MAM/304/2002.
Els residus procedents de la construcció estan inclosos dins el capítol 17. Residus de la construcció i
demolició.

A continuació s’identifiquen dos categories de Residus de Construcció i Demolició (RCD):

Coure, bronze i llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i Acer
Estany
Metalls barrejats

x

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

X
X

RCDs de Nivell I.‐ Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructura d’àmbit local o
supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o plans de desenvolupament de
caràcter regional, essent resultat dels excedents d’excavació dels moviments de terra generats en el
transcurs de les obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, no contaminats, procedents
d’obres d’excavació.
RCDs de Nivell II.‐ Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de
l’enderroc, de la reparació domiciliaria i de la implantació de serveis.
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives.
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament ni de cap altra
manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que entren en contacte
de forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. Es
contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos els de les obres
menors de construcció i reparació domiciliaria sotmeses a llicència municipal o no.

17 04 11
4. Paper
20 01 01
5. Plàstic
17 02 03
6. Vidre
17 02 02
7. Guix
17 08 02

A.1.: RCDs Nivell I

x

1. 1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ
17 05 04
Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
17 05 06
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05
17 05 08
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

Fusta

Paper
Plàstic
Vidre
Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

RCD: Naturalesa petri

X

1. Sorra Grava i altres àrids
01 04 08

X

01 04 09

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04
07
Residus de sorra i argila

X

2. Formigó
17 01 01

Formigó

x
x

3. Maons , taulells i altres
ceràmics
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Maons
Teules i materials ceràmics
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les
especificades en el codi 1 7 01 06.

4. Pedra
17 09 04

Els residus generats seran tant sols els marcats a continuació de la Llista Europea establerta en la Ordre
MAM/304/2002. Si l’estimació de la quantitat prevista de generació per a cadascuna de les fraccions no
supera els valors definits en l’article 5, apartat 5, del RD 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, es realitzarà la segregació i gestió, com a mínim,
de residus inerts, residus no especials i de residus especials.

Barreges bituminoses diferents a les del codi 17 03 01

2. Fusta
17 02 01
3. Metalls
x 17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
x 17 04 05
17 04 06
17 04 06

X

Tots els codis marcats amb un “*” indica que es tracta d’un residu especial.
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RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Escombraries
20 02 01
Residus biodegradables
20 03 01
Barreja de residus municipals
2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06
Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)
17 02 04
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles
17 03 01
Barreges bituminoses que contenen quitrà d'hulla
17 03 03
Quitrà d'hulla i productes quitranats
17 04 09
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

x

06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04

Materials d'aïllament que contenen Amiant
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen Amiant
Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
Residus de construcció i demolició que contenen PCB's
Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's
Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03
Terres i pedres que contenen SP's
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
Absorbents contaminats (draps,…)
Olis usats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
Sobrants de pintura o vernissos
Sobrants de dissolvents no halogenats
Sobrants de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03
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6.3 MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU” PREVISTES (CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ)
En base a l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i enderroc hauran de separar‐se en les
següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat
prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats:

Formigó

80,00 T

Maons, teules, ceràmiques

40,00 T

Metalls

2,00 T

Fusta

1,00 T

Vidre

1,00 T

Plàstics

0,50 T

Paper i cartró

0,50 T

Mesures emprades (es marca la casella segons lo aplicat)

6.2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERARÀ A
L’OBRA, EN TONES I METRES CÚBICS.

X

Enderroc separatiu / segregació en obra nova ( ex: petris, fusta, metall, plàstic + cartró +
envasos, orgànics, perillosos, etc... ). Només en el cas de superar les fraccions establertes
en l’article 5.5 del RD 105/2008.

VOLUM PAVIMENTS EXTERIORS A ENDERROCAR
EDIF.
Asfalt
Vorera

Longitud

Amplada

Superficie
3211
678

Volum
321,1
101,7

3889

422,8

SUPERFICIE

X

Es pren una producció per metre quadrat de vial:
1 m3 / 1000 m2 de vial asfaltat



3 m3 / 1000 m2 de vorera

Enderroc integral o recollida de brossa en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament
en planta.
Obra nova d’urbanització sense enderroc. Per tant, sense superar les fraccions establertes
en l’article 5.5 del RD 105/2008.

Pel que fa als residus que es preveuen generar en la construcció de tota l’obra urbanitzadora, aquests
s’estimen a aplicant un coeficient per metre quadrat de vialitat.



Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i
enderroc dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament
viable efectuar aquesta separació a origen, el posseïdor podrà encarregar la separació de fraccionament a
una gestor de residus en una instal∙lació de tractament de residus de construcció i enderroc externa a
l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de l’ instal∙lació documentació
acreditativa de que aquest ha complert, en nom seu, la obligació anteriorment esmentada. Es preveu que
la gestió de residus la realitzi una planta especialitzada
En aquest cas es preveu separar tots els elements possibles en origen, però la quantitat final serà molt
reduïda.

Així doncs el total de vialitat a construir és:
Superficie asfalt Superficie vorera
4412
1220
TOTAL

4412

1220

Volum generat
per vial (m3)
4,41
4,41

Volum generat
per vorera (m3)
3,66
3,66

VOLUM RESIDUS
TOTAL (m3)
8,07
8,07
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6.4 PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O EN
EMPLAÇAMENT EXTERNS ( EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL DESTÍ PREVIST ).
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o externa).
OPERACIÓ PREVISTA
X

DESTÍ INICIAL

No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o Extern
en emplaçaments externs, simplement seran
transportats a abocador autoritzat.
Reutilització de terres procedents de l’excavació.

6.6 DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORABLES “IN SITU”
(INDICANT CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU ).
Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per a la gestió de residus
no perillosos.
Terminologia:
RCD: Residus de la Construcció i Demolició

Pròpia obra

Reutilització de residus minerals o petris en àrids Pròpia obra
reciclats o en urbanització.

RSU:

Residus Sòlids Urbans

RNP: Residus NO perillosos
RP:

Reutilització de materials ceràmics.

Residus perillosos

6.7 RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS. RESIDUS AMB AMIANT

Reutilització de materials no petris: fusta, vidre...

Hi ha residus de construcció compostos de materials que, per les seves característiques, són
potencialment perillosos. Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin
inflamables o tòxics, que puguin sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. En tot
cas, per identificar quins són els residus perillosos i, per tant, preveure’n les mesures adients de gestió, cal
adreçar‐se al Catàleg Europeu de Residus.

Reutilització de materials metàl∙lics.
Altres (indicar)
Els residus es preveuen portar a l’abocador més proper.

OPERACIÓ PREVISTA

Entre els principals materials perillosos que es poden trobar en un enderroc, manteniment o rehabilitació,
s’hi troba l'amiant i els gasos CFC, HCFC i HFC (equips de refrigeració i aire condicionat, productes en
aerosols, extintors taulells i cobertes de canonades aïllants, polímers, etc.). El material amb amiant més
utilitzat en construcció és el fibrociment, però també ens el podem trobar amb fibres, com a material tèxtil
i com a cartró amiant.

No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o es preveu la
reutilització en emplaçaments externs, simplement seran transportats a
abocador extern.

L’amiant conté fibres que es trenquen longitudinalment i són molt fines, de manera que amb una
incorrecta manipulació poden desprendre’s i incorporar‐se a l’ambient. L’exposició a aquestes fibres pot
produir diverses malalties a les persones, algunes de les quals poden esdevenir progressives i invalidants.

Utilització principal com a combustible o com a un altre mitjà de generar
energia.

Els productes d’amiant es classifiquen en dos grans grups:

6.5 PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORACIÓ “IN SITU” DELS RESIDUS GENERATS.
Es marquen les operacions previstes.

X
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Recuperació o regeneració de dissolvents.

‐

Amiant no‐friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola. El principal producte és el fibrociment (plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies,
conductes d’aire, etc.).

‐

Amiant friable (amiant projectat, etc.).

Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no
dissolvents.
Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl∙lics.
Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques.

Els residus de materials que contenen amiant estan catalogats com a residus perillosos segons:

Regeneració d’àcids i bases.
Tractament dels sòls, per a una millora ecològica dels mateixos.
Acumulació de residus pel seu tractament segons l’Annex II.B de la
Comissió 96/350/CE.

‐

Decisió 2001/119/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillós el
residu de materials d’aïllament que contenen amiant.

‐

Decisió 2001/573/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillós el
residu de materials de construcció que contenen amiant.

Altres (indicar)
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En desconstruccions i enderrocs en els que hi hagi elements amb presència d’amiant, l’empresa que
realitza els treballs amb amiant ha de presentar el PLA DE TREBALL, que ha d’estar aprovat abans de l'inici
dels treballs.
Es diferenciaran dos plans de treball diferents, en funció de la durada i característiques del treball amb
l’amiant:
‐

‐

Pla de treball específic. L’ha de redactar qualsevol empresa que vagi a realitzar un determinat
treball amb amiant o amb algun altre material que el contingui. En cas que l’empresa realitzi plans
de treball successius, aquests podran referir‐se a aquelles dades que romanguin inalterades i que ja
han estat recollides en plans anteriors.
Pla de treball genèric. Per a aquelles empreses que realitzen operacions amb amiant o amb
materials que el contenen (especialment en els casos de manteniment i reparació) i quan es tracti
de treballs de curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació,
l’empresari podrà substituir el pla de cada treball per un pla únic, de caràcter general, referit al
conjunt d’aquestes activitats, en el qual es continguin les especificacions a tenir en compte en el
desenvolupament dels treballs. Cal apuntar que aquest pla haurà de ser actualitzat quan canviïn
significativament les condicions d’execució dels treballs.

Sempre, en iniciar una desconstrucció, la primera fase és la detecció i desmuntatge de tots els residus
especials. No es pot començar l’enderroc sense que s’hagin extret amb anterioritat tots els materials que
continguin amiant.
Actuacions davant el material amb fibres d’amiant
Totes les actuacions de retirada de fibrociment les ha de realitzar una empresa especialitzada, que estigui
inscrita en el RERA i que els treballs es facin prèvia aprovació del Pla de treballs amb risc per amiant, tal i
com s’estableix en el Real Decret 396/2006, de 21 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
L’empresa que treballi amb materials amb amiant, ha d’estar especialitzada en treballs amb amiant. La
importància de remarcar aquest aspecte és perquè els requisits que marca la Llei en el RD 396/2006 són
molt complexes i engloben una part important relativa a la protecció de la salut dels treballadors:
‐

La formació, prèvia als treballs amb amiant, dels treballadors en matèria de prevenció i seguretat
en relació a les propietats i als efectes de l’amiant, els productes que en contenen, les formes
d’exposició, les pràctiques segures, els equips de protecció els residus, la vigilància de la salut, etc.

‐

La informació dels treballadors sobre riscos potencials per a la salut d’una exposició a fibres, les
disposicions del RD 396/2006, les mesures d’higiene, el perill del tabaquisme, els resultats de les
avaluacions i controls de l’amiant en el treball, etc.

‐

La vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos per l’exposició a l’amiant per personal
sanitari competent.
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Transport
Amiant friable: Per transportar‐lo, cal que estigui embalat separadament de la resta de residus, de forma
estanca, amb contenidors resistents i amb una indicació clara que es tracta d’amiant → Cal portar‐ho a un
dipòsit de residus especials.
Fibrociment: Cal transportar‐lo de manera que no es produeixi cap trencament de les peces que pugui
alliberar les fibres d’amiant. No ha d’estar necessàriament embalat, però el vehicle ha d’estar cobert amb
una lona o qualsevol altre sistema que garanteixi que no s’alliberen fibres durant el transport → Cal
portar‐ho a un dipòsit controlat de tipus II per a residus no especials.
Pel que fa als materials no reciclables “in‐situ” també es preveu que siguin retirats i transportats a la
corresponent deixalleria o a planta de reciclatge d’aquest materials.
En aquest cas, es preveuen retirar materials tipus fibrociment.
El volum d'amiant previst és de l'ordre de 79,41 m3.

ENDERROCS CANALITZACIONS
CANALITZACIÓ FIBROCIMENT AIGUA POTABLE
Longitud
Ø
TUB FB‐600
120
0,6
TUB FB‐200
32
0,2
TUB FB‐150
50
0,15
TUB FB‐100
5
0,1
Deducció diametre int.
Diametre int. Tub‐600
120
0,4
Diametre int. Tub‐200
32
0,14
Diametre int. Tub‐100
5
0,1
Diametre int. Tub‐150
50
0,1
Total

Vol (m3)
135,72
4,02
3,53
0,16
‐60,32
‐1,97
‐0,16
‐1,57
79,41

A continuació s’exposen bones pràctiques específiques per equips d’extinció d’incendis i per equips de
refrigeració susceptibles de contenir CFC, HCFC o HFC:
‐

És recomanable realitzar una primera inspecció de l’edifici on es duu a terme l’obra, a fi
d’identificar quins són els aparells i màquines susceptibles de contenir aquests tipologia de
substàncies. En conseqüència, allò preferible és que aquesta inspecció sigui realitzada per un tècnic
competent i degudament acreditat.

‐

Un cop s’identifiquen aquells equips que contenen CFC, HCFC i/o HFC –tal com equips d’extinció
d’incendis i equips de refrigeració (frigorífics, congeladors i equips d’aire condicionat)–, cal esbrinar
el procés adequat per a l’extracció de les substàncies esmentades.

‐

En gran part d’aquests equips, no podrà realitzar‐se cap manipulació amb anterioritat a l’extracció
del gas, el qual cal extreure mitjançant màquines de recuperació. Aquesta extracció ha de realitzar‐
se a uns envasos adients que són subministrats pels gestors de residus autoritzats per al
tractament d’aquests gasos.
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‐

Un cop realitzada l’extracció per part del tècnic qualificat, l’envàs que conté el gas ha d’adreçar‐se
a gestor autoritzat mitjançant un transportista també autoritzat. També caldrà extreure la resta de
residus líquids que pugui contenir l’aparell que contenia els CFC, HCFC i/o HFC, (p.e. olis) i
manipular‐ lo a fi de recuperar el màxim de components susceptibles d’ésser recuperats i
reutilitzats o reciclats.
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Per causa de la poca quantia de residus generats no es fa els plànols. Es preveu delimitar una zona
dins el sector on es farà l’acopi i tria dels materials.
Aquesta àrea serà definida en fase de projecte.

6.9 PRESCRIPCIONS PEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Finalment i de forma homòloga a com succeeix amb la resta de residus industrials, caldrà donar
compliment a les obligacions documentals vinculades a la gestió dels diferents residus, de manera que se
subscrigui el full de seguiment corresponent per a garantir‐ne la traçabilitat, i se n’obtingui el certificat de
gestió pertinent, que acreditarà al productor un tractament ambientalment adequat dels CFC, HCFC i HFC,
així com de la resta de residus.

Prescripcions a incloure en el plec de condicions tècniques del projecte, amb relació amb
l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció
i enderroc a l’obra.

Abocadors autoritzats

Gestió de residus de construcció i enderroc:

Els residus de fibrociment a Catalunya s’han de dipositar enb abocadors acreditats per rebre residus
perillosos d’amiant. En l’actualitat, només existeix un dipòsit controlat de classe III que pugui acceptar
l’entrada d’aquest residu:

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant‐se la seva identificació segons la Llista Europea de
Residus publicada per la Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

Amb caràcter General:

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per
part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials també homologats.
Certificació dels mitjans utilitzats:
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat dels
certificats dels contenidors utilitzats, així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades.
Neteja de les obres:
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i el seu entorn tant de brossa i runes com de
materials sobrants, retirar les instal∙lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar
tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a què l’obra presenti bon aspecte.

6.8 PLÀNOLS DE LES INSTAL∙LACIONS PREVISTES

Amb caràcter Particular:

Els plànols de les instal∙lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i, en el seu
cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i enderroc dins de l’obra.
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de
l’obra i el seu sistema d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.

Prescripcions a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte ( es marquen aquelles que
siguin d’aplicació a l’obra ):

x

Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prèvies tals com
fitacions,
apuntalaments, estructures auxiliars, etc…, per a les parts o elements perillós, referits tant
a la pròpia obra com als edificis confrontants.
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos ( ceràmics,
marbres, etc... ) Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les
instal∙lacions, fusteries i altres elements que ho permetin.

x

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1m³, contenidors metàl∙lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les
ordenances municipals. Aquest dipòsit en apilaments, també haurà d'estar en llocs
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

x

El dipòsit temporal per *RCDs (fustes, plàstics, metalls, ferralla, etc …) que es realitzi en

En els plànols s’especifica la situació i dimensions de:
Baixants de brossa i runa.
Acopis i/o contenidors dels diferents RCDs ( terra, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres,
cartrons,...
Zones o contenidors per a la neteja de canaletes / cubes de formigó.
Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos.
Contenidors per a residus urbans.
Planta mòbil de reciclatge “in situ”
Ubicació dels acopis provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidres, fustes o
materials ceràmics.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

TEXT REFÓS PROJECTE DE REFORMA DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS REGGIO EMILIA I CARDENER – T.M. GIRONA
contenidors o apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una
manera adequada.

x

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector d’almenys 15
cm al llarg de tusso el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular
del contenidor / envasi i el nombre d'inscripció en el registre de transportistes de residus,
creat en l'art. 43 de la Llei 5/2003 de 20 de març de Residus de la CAM. Aquesta
informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de
contenció i magatzematge de residus.

x

El responsable de l'obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els comptadors romandran
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens
a l'obra a la qual presten servei.

x

En l'equip d'obra hauran d'establir‐se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.

x

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició. En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta
operació, tant per les possibilitats reals d'executar‐la com per disposar de plantes de
reciclatge o gestors de RCDs adequats. La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre
l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques
pertinents.

x

x

x

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta
de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, etc …) són centres amb l'autorització
autonòmica de la Conselleria de Medi ambient, així mateix s'haurà de contractar només
transportistes o gestor autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el Registre
pertinent. Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals
de retirada i lliurament final de cada transport de residus.
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x

Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a enderrocs.

x

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels
apilaments o contenidors d'enderrocs amb components perillosos.

x

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cubes
d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la
contaminació amb altres materials.
Altres (indicar)

6.10 CÀLCUL DE LA FIANÇA
Tal i com marca l’article 11 del Decret 89/2010, en el moment d’obtenir la llicència d’obres, si aquesta
escau, es fiançarà els costos previstos de gestió dels residus.
Aquesta fiança serà dipositada per l’empresa constructora adjudicatària d’aquesta fase d’obra en el
moment de la contractació i serà retornada al finalitzar els treballs contractats, presentant un certificat
emès pel Director de l’Obra on es certifiqui la correcte gestió dels residus de la construcció i demolició
generats en aquesta obra en concret d’acord amb la normativa vigent.
L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els
residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en aquest estudi de gestió,
amb un mínim de 150,00 €.
Aquesta s’haurà de fer efectiva pel constructor de les obres abans de l’inici de les obres d’urbanització i
serà retornada en el moment en què el Director de les obres emeti el corresponen certificat final d’obra.
Aquesta obra no està sotmesa a llicència per a ésser una obra municipal, i per tant no és necessari
efectuar cap fiança.

La gestió tant documental com a operativa dels residus perillosos que es trobin en una
obra d'enderrocament o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i
autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus de
caràcter urbà generats en les obres ( restes de menjars, envasos, etc... ) seran gestionats
d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre
*MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar‐los com a perillós o
no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant,
així com la legislació laboral sobre aquest tema.
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ANNEX NÚM 3 ‐ FERMS i PAVIMENTS
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1. OBJECTE
L’objecte del present annex és la definició de les obres necessàries per tal de realitzar la pavimentació del
sector.

2. REGLAMENTACIONS

T31

200>IMDp>100

T32

100>IMDp>50

T41

50>IMDp>25

T42

IMDp<25
Figura 25. Categories de Trànsit

Pel desenvolupament del present projecte s’han tingut en compte les següents reglamentacions:

3.2

-

Secciones de firme y capas estructurales de firmes. OC 10/2002

-

Instrucció de Carreteres Norma 6.1.I.C. per a ferms flexibles.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i Ponts (PG3). MOPU 1976.
Amb les seves modificacions.

-

Recomanacions per al projecte d’interseccions. MOPU.

-

Catàleg de Seccions Estructurals de ferms urbans a sectors de nova Creació de E. Alabern i C.
Guilemany.

-

OC 24/2008, de 30 de juliol de 2008, del Ministeri de Foment, que modifica els articles
542,Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, i 543, Mescles bituminoses per
acapa de rodadura. Mescles drenants i discontínues, del PG3

-

OC 29/2011, de 24 de setembre de 2011, del Ministeri de Foment, que modifica els articles211,
Betums asfàltics, 215, Betums asfàltics modificats amb polímers (passa a ser l’article 212), 213,
Emulsions bituminoses i 216, Emulsions bituminoses modificades amb polímers (que es refonen
i agrupen en el nou article 213, Emulsions bituminoses), i 540, Beurades bituminoses

3. CRITERIS SEGUITS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
3.1

CAPACITAT PORTANT DEL TERRENY

Es distingeixen tres categories d’esplanada definides principalment pel seu mòdul de compressibilitat en el
segon cicle de càrrega (Ev2) d’acord amb la NLT‐357, ‘Ensayo con placa de carga’. Aquestes categories són
les següents:
CATEGORIA
D’ESPLANADA

E1

E2

E3

Ev2 (MPa)

> 60

>120

>300

Figura 26. Categoria de l’esplanada segons Mòdul de Compressibilitat (Ev2).

Segons l’Instrucció 6.1 – IC, per a categories de trànsit inferiors a la T1 es podria disposar una esplanada
E1, amb tot es considera necessari emprar per a aquest estudi una categoria mínima d’esplanada E2.

4.

DEFINICIÓ DE L’ESPLANADA I MILLORES NECESSÀRIES

La instrucció 6.1. IC i la OC 10/2002 estableix quina ha de ser la millora que s'ha de fer en funció de quin es
el tipus de material de suport.
El terraplè s’efectuarà amb terrenys seleccionats procedents de préstec per tal d’aconseguir un tipus de
sòl seleccionat de categoria E2.

CLASSIFICACIÓ DELS VIALS

L’estructura del ferm, segons la norma 6.1 – IC, és en funció de la intensitat mitja diària de vehicles
pesants en el carril de projecte i per a l’any de posada en servei de la via.
Segons aquesta instrucció, es defineixen 8 categories de trànsit pesant en funció de la IMDp en el carril de
projecte i per a l’any de posada en servei:
CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT

IMDp

T00

IMDp>4.000

T0

4000>IMDp>2000

T1

2000>IMDp>800

T2

800>IMDp>200
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5.2 CLIMA
L’elecció del tipus de lligant bituminós i la relació entre la seva dosificació en massa i el pols mineral es
realitzarà tenint en compte la zona tèrmica estival definida a la Norma 6.1 – IC:

Figura 27. Definició millores de terreny segons materials de suport.

En qualsevol cas, per aquest projecte es conservarà l’esplanada de la vialitat existent, i per tant es
considera que ja es disposa d’una esplanada E2 perquè es tracte d’un àmbit ja consolidat i compactat,
només es preveu realitzar una anivellació, refí i compactat de l’explanada de fons de caixa i aportar una
capa de 30cm de tot‐ú artificial, en les zones on cal executar un nou ferm del tipus T3121.

Figura 28. Zona Tèrmica.

Amb tot, en la zona on actualment hi ha illeta amb terres vegetals, serà necessari efectuar una millora del
terreny de un metre de profunditat amb material sel∙leccionat.

Com es pot observar, Girona es situa en una zona tèrmica tipus mig.

5. SECCIÓ DE FERM. CONDICIONANTS GENERALS

5.3

Per a l’anàlisi de les seccions de ferm es tenen en compte els condicionants tècnics que s’exposen a
continuació.

5.1

PLUVIOMETRIA

Al mateix temps, per tal d’escollir la capa de rodadura es tindran en compte les zones pluviomètriques
fixades per la Norma 6.1 – IC:
L’àmbit del projecte es troba dins de la zona 4 i, per tant, als efectes de la disposició de la capa de
rodadura, es considera com a dins de zona ‘lluviosa’, i, per tant:

PERÍODE DE PROJECTE

El període de projecte és de 20 anys. Per a aquest període habitualment es dissenyen ferms del tipus
flexible, semiflexible, o semirrígid. Per a períodes de projecte superiors habitualment es plantegen
seccions rígides amb paviment de formigó.

‐ No es projectaran paviments amb mescles drenants en altituds superiors als 1200 m o si el tram a
projectar es troba dins d’una zona de poques pluges, que no es el cas.
‐ Per a les categories de trànsit T00 a T1 s’empraran mescles bituminoses discontinues en calent tipus M o
bé drenants.
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‐ Les mescles drenants només es podran aplicar en carreteres sense problemes de neu o de formació de
gel, els accessos de les quals estiguin pavimentats, amb trànsit suficient (IMD>5000 vehicles/dia) i amb un
règim de pluges raonablement constant que faciliti la seva neteja.

5.4

40

CATÀLEG DE ALTERNATIVES DE FERM.

Figura 29. Zones Pluviomètriques

Girona es troba en una zona pluviomètrica núm. 4 corresponent a una zona plujosa amb precipitació anual
superior als 600 mm.

Figura 30. Catàleg de Seccions de ferm segons Instrucció 6.1 IC en funció de l’esplanada i tipus de trànsit.
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GRUIX DE LES CAPES
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6. SECCIÓ DE FERM.

Per la definició dels gruix de les capes es tindrà en compte lo establert en la Instrucció 6.1 IC respecte el
gruix de les diferents capes en funció del tipus de mescla, tipus de capa i categoria de trànsit.

6.1

VIALS URBANS

La secció estructural d’acord amb el catàleg de la norma 6.1 – IC, per a una categoria de trànsit T31, és la
següent:
-

Esplanada E2:

-

Secció de Ferm. 3121

Calçada (ferm + esplanada).

Figura 31. Gruix recomanat de les diferents capes segons el tipus de mescla i tipus de trànsit.

5.6

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS QUE CONFORMEN LES CAPES DEL FERM

A més a més, per a l’elecció de les seccions de ferm es tindran en compte les següents consideracions:
‐ Les seccions que contenen tot‐ú artificial (ferms semirígids) tenen, conforme a l’estudi tecnicoeconòmic
de les seccions de ferm de la norma 6.1 – IC, una resistència a la fatiga més ajustada a la durabilitat
exigida. Tot i així, considerant la disponibilitat del material, s’hauria de tendir, en la mesura del possible, a
l’ús de materials d’escàs valor (no només econòmic) i propers a la traça. Dins d’aquests, les millors
solucions seran aquelles que comportin una necessitat d’àrids menor, és a dir, aquelles amb un gruix
mínim.
‐ Les seccions amb bases i subbases de sòl‐ciment compten amb un millor comportament a la fatiga, amb
l’avantatge mediambiental de la utilització de materials propers a la traça sense necessitat de majors
gruixos de paviment bituminós. D’altra banda, la sensibilitat respecte a variacions de gruixos petits influeix
molt en la seva durabilitat. Per contra, el període de curat que segueix a la seva execució i precedeix a la
possibilitat de donar pas al trànsit comporta una major afecció temporal al trànsit i una major dificultat en
l’organització de les obres; tot i així, atès que el present projecte correspon a una infraestructura de nova
implantació, l’afecció al trànsit actual es mínima. En aquest cas, deguda a l’escassa quantia de materials a
executar. No és preferible l’ús d’aquesta tipologia de ferm.
‐ Les seccions de grava‐ciment ofereixen una major durabilitat i un millor comportament a fatiga, si bé
presenten els mateixos inconvenients que les seccions amb sòl ciment i possiblement que les del tot‐ú
artificial.
‐ L’ús de les mescles bituminoses amb l’antiga denominació tipus S en lloc de mescles tipus G pot
augmentar la durabilitat al voltant d’un 40% en les seccions flexibles i un 80% en el cas de les rígides.

-

6 cm de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 S.

-

Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B4 ADH.

-

9 cm de mescla bituminosa en calent AC 22/32 base B50/70 S.

-

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP.

-

30 cm de tot‐u natural. (*1)

(*1) Es preveu col∙locar 30 cm de gruix enlloc dels 40 cm que marca el catàleg de ferms degut a que es
disposa el nou paviment sobre un terreny perfectament consolidat i compactat.
Amb tot, la nova pavimentació asfàltica a realitzar en la zona de la CALÇADA es divideix en quatre tipus
d’actuacions diferents a executar:
‐

FERM ASFÀLTIC AMB CAPA DE RODADURA sobre ferm existent:
 Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
 6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).

‐

FERM ASFÀLTIC DE REGULARITZACIÓ, en el tram sud del c. Reggio Emilia :







‐

Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
Gruix variable amb barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
9cm de barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).

FERM ASFÀLTIC tipus T3121, en la zona de la cruïlla i REPOSICIONS:







30 cm de tot‐ú artificial.
Reg imprimació ( C50BF5 IMP ).
9cm de barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).
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‐

FERM ASFÀLTIC amb millora del terreny, en les zones on actualment no hi ha ferm asfàltic:







6.2

1,00 m de tot‐ú artificial.
20cm de formigó HM‐20.
Reg imprimació ( C50BF5 IMP ).
9cm de barreja bituminosa en calent ( AC22/32 base B50/70S ).
Reg adherència ( C60B3/B4 ADH ).
6cm de capa de rodadura asfàltica ( AC 16 surf B50/70D ).

Pel que fa a l’ENCINTAT nou a executar en les zones de delimitació entre vorera i calçada, es proposa amb
vorada prefabricada de formigó tipus T‐2, amb rigola prefabricada de formigó de 30x30x8cm de color gris.

15cm de tot‐ú reciclat.
10cm de base de formigó HM‐20.
3cm de morter
4cm de panot amb acabat de graveta de riu rentat a l’àcid de 30x30x4cm.

FERM amb LLAMBORDA prefabricada de formigó de 40x20x7cm.





‐

15 cm de base de tot‐ú artificial.
15 cm de base de formigó HM‐20.
2‐3 cm de morter.
7cm de llamborda tipus Facemix de Torho o equivalent, color Rainbow de 40x20x7cm.

En algun tram petit, per tal de donar continuïtat a la vorada existent, es preveu de col∙locar vorada
prefabricada de formigó del tipus VORADA‐RIGOLA.
En l’annex corresponent es troba la justificació dels diferents ferms en funció de la normativa vigent.
Pel que fa als GUALS peatonals, es preveuen d’executar segons el gual tipus de l’Ajuntament de Girona i
seguit les característiques de la major part dels guals existents dins l’àmbit. Aquests estaran formats pel
següent material:
 Peça de pedra natural de 45x30x15cm, amb dues cares vistes buixardades i col∙locada sobre
solera de formigó en els laterals del gual.
 Peça de pedra natural de 45x30x15cm, amb tres cares vistes buixardades i la part superior
rebaixada amb esbiaix. Col∙locada sobre solera de formigó en els dos extrems laterals del
gual.
 Rigola prefabricada de formigó de 20x15x7cm. Col∙locada sobre solera de formigó formant
pendent.

FERM PAVIMENT DE SAULÓ SÒLID tipus “CONSOLID”.
 15cm de base de tot‐ú reciclat.
 10cm de paviment de sauló sòlid tipus “Consolid”.

En els escocells de la vorera situada al nord‐oest de l’àmbit es preveu de pavimentar una zona amb
llambordes de 10x10x7cm, entre escocells amb arbrat viari existent. La secció de ferm d’aquestes franges
de paviment de llamborda entre escocells en zona de vorera és la següent:
‐

L’encintat de delimitació entre la vorera i els parterres o passeig peatonal, es proposa amb vorada
prefabricada de formigó tipus Tauló‐Jardí model L‐1 de Torho o equivalent, color Rainbow o a escollir per
la direcció facultativa. Les dimensions d’aquesta vorada són 8cm de gruix i 20cm d’alçada.
Els escocells viaris de la vorera situada al nord‐oest de l’àmbit es proposen d’encintar amb vorada
metàl∙lica galvanitzada de 10mm de gruix.

FERM VORERA AMB PANOT TIPUS MUNICIPAL:

Pel que fa a la pavimentació de la RAMBLA CENTRAL es proposa amb un paviment de llamborda
prefabricada de formigó en els seus dos extrems i amb un paviment de sauló sòlid tipus “consolid” en la
zona del passeig central. La secció de ferm d’aquests dos paviments és la següent:
‐

FERM LLAMBORDA prefabricada de 20x10x5cm en illeta protecció peatonal c. Riu Cardener.
 10 cm de base de formigó HM‐20.
 3 cm de morter.
 5 cm de llamborda prefabricada de formigó de 20x10x5 cm color gris.

La nova pavimentació a realitzar en la zona de VORERA es preveu amb paviment de panot tipus municipal
amb acabat de graveta de riu rentat a l’àcid de 30x30X4cm, sobre una base de formigó de 10cm de gruix i
una capa de base de tot‐ú reciclat de 15cm de gruix. Amb la següent secció de ferm:






El paviment que es proposa en la ILLETA de protecció peatonal situada en el carrer Riu Cardener es
proposa amb llamborda prefabricada de color gris de 20x10x5cm. La secció d’aquest ferm és la següent:
‐

ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ DE LES VORERES.

‐

42

 Llosa prefabricada de formigó de 60x40x7cm. Col∙locada sobre solera de formigó. Aquestes
peces que formen la rampa del gual hauran d’entregar‐se enrasades amb la calçada i la
vorera.
 Franja de panot indicatiu direccional centrada al mig del gual. Amb una amplada de 80cm i
amb una longitud variable fins arribar a la façana de l’edifici o parcel∙la. La direcció de les
franges serà perpendicular a la vorada.

FERM PAVIMENT LLAMBORDA entre escocells amb arbrat viari.





15 cm de tot‐ú reciclat.
10 cm de base de formigó HM‐20.
3 cm de morter.
7cm de llamborda prefabricada de formigó color gris de 10x10x7 cm.
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Classificació

SECCIÓ DE FERM LLAMBORDES DE FORMIGÓ.

Les capes granulars es classifiquen amb capes de tot‐u natural i capes de tot‐u artificial a la vegada cada
una d'aquestes es classifica segons la seva granulometria.
La granulometria a complir de les diferents classes de tot‐u són:
OBERTURA TAMISSOS UNE ‐ EN ‐ 933‐2 (mm)

Natrual

Artificial

Pel que fa a la pavimentació amb llambordes prefabricades de formigó de la zona del passeig central,
segons la taula del catàleg de ferms Alabern i Guillemany (figura 13) amb una base de formigó de 10cm de
gruix seria suficient. Amb tot, s’ha decidit executar el paviment de lloses de formigó sobre una base de
formigó armat de 15cm de gruix per tal de poder absorbir el pas dels vehicles pesats que puguin accedir a
per motius de manteniment.

50

40

25

20

8

4

2

0.5

0.25

0.063(*)

ZA25

‐

100

75‐100

65‐90

40‐63

26‐45

15‐32

7‐21

4‐16

0‐9

ZA20

‐

‐

100

75‐100

45‐73

31‐54

20‐40

9‐24

5‐18

0‐9

ZAD20

‐

‐

100

65‐100

30‐58

14‐37

0‐15

0‐6

0‐4

0‐2

ZN40

100

80‐95

60‐90

54‐84

35‐63

22‐46

15‐35

7‐23

4‐18

0‐9

ZN25

‐

100

75‐95

65‐90

40‐68

27‐51

20‐40

7‐26

4‐20

0‐11

ZN20

‐

‐

100

80‐100

45‐75

32‐61

25‐50

10‐32

5‐24

0‐11

Figura 33. Tipus de tot‐u artificial i natural segons granulometria.

(*) En tots els casos el pas pel tamiz de 0.063 mm de la UNE‐EN‐933‐2 serà menor que els dos terços (2/3)
del pas pel tamís 0,25 mm de la UNE ‐ EN ‐ 933‐2.
La capa granular estructural es configura a partir d'una doble capa de Zahorra Artificial i Zahorra Natural.

8.2

TIPUS DE MESCLA

La definició del tipus de mescla es fa a partir de la nova nomenclatura establerta en el PG3 (OC 24/2008)
quin esquema és:
AC D surf/bin/base lligant granulometria
On:
 AC indica que la mescla es de tipus formigó bituminós
 D es el tamany màxim de l'àrid, expressat com la obertura del tamís que deixa passar entre
noranta i cent per cent del total de l'àrid.
Figura 32. Taula del catàleg de ferms Alabern i Guillemany

8.
8.1

ESPECIFICACIONS DE LES DIFERENTS CAPES I MATERIALS
CAPA GRANULAR.

Sobre la capa de coronació de terraplè es col∙loca la capa granular de tot‐u prèvia a la formació del
paviment.

 surf/bin/base s'indicarà amb aquestes abreviatures si la mescla es far servir en rodadura
(surf) intermitja ( bin) o base ( base) respectivament.
 lligant s'ha de incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat.
 granulometria s'indicarà amb la lletra D, S o G si el tipus de granulometria correspon a una
mescla densa (D), semidensa (S) o grossa (G) respectivament. En el cas de mescles de alt
mòdul s'afegiran les lletres MAM.
i en cas de mescles discontínues:

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

BBTM D Classe lligant

TEXT REFÓS PROJECTE DE REFORMA DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS REGGIO EMILIA I CARDENER – T.M. GIRONA
On:
 BBTM indica que la mescla bituminosa es de tipus discontinu.
 D es el tamany màxim de l’àrid, expressat como l'obertura del tamís que deixa passar entre
un noranta i cent per cent del total de l'àrid.
 Clase indica si la classe es A, B, C o D.
 Lligant s'ha de incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat.
L’àmbit del projecte es troba dins de la zona classificada com a "mitja", pel que es té que el nom de la
mescla i gruix en funció del tipus de capa i tipus de mescla és:

44

Denominació
UNE EN 14023

PMB
10/40 ‐ 70

PMB
25/55‐65

PMB
45/80‐60

PMB
45/80‐65

PMB
45/80‐75

PMB
75/130‐60

Denominació
Anterior

BM‐1

BM‐2

BM‐3b

BM‐3c

‐

BM‐4

Figura 35. Nomenclatura lligants amb betums modificats amb polímers.

De manera anàloga, la denominació dels betums asfàltics s’ajusta a la de les normes europees UNE‐EN
12591 i UNE‐EN 13924. La nomenclatura establerta és:
B

TIPUS DE MESCLA

TIPUS DE CAPA

GRUIX

NOM DE MESCLA

M. B. Discontinua
C.

Rodadura

2‐3

BBTM 8A, BBTM 11A,
BBTM 8B, BBTM 11B
AC16 surf D
AC16 surf S,
PA11 i 16
AC22 surf D,
AC22 surf S
AC22 bin D
AC22 bin S
AC32 bin S
AC22 bin S MAM
AC32 base S
AC22 base G
AC32 base G
AC22 base S MAM
AC16 surf D

4‐5
Rodadura
>5
5‐10
M. B. C.

Intermitja

7‐15
Base

Vorals (*)

4‐6

DENOMINACIÓ
ANTERIOR

Interval de Penetració

on:



B indica que es un betum
Interval de penetració a 25 º segons UNE 1426

D12
S12
D20
S20
D20
S20
S25
MAM
S25
G20
G25
MAM
D12

(*) En cas que no s’empri el mateix tipus de mescla que en la rodadura de la calçada

Denominació UNE ‐ EN ‐ 12591 i UNE ‐ EN ‐
13924

DENOMINACIÓ ANTERIOR

B15/25

‐

B35/50

B40/50

B50/70

B60/70

B70/100

B80/100

B160/220

B150/200

Figura 36. Nomenclatura lligants amb betums.

En capa de rodadura i següents es podran emprar els següents tipus de lligants:
ZONA
TÈRMICA
ESTIVAL

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT
T00

T0

Figura 34. Nomenclatura mescles segons tipus de capa, gruix i denominació anterior en zona mitja.

B35/50

B50/70

B50/70

B50/70

BC35/70

BC35/70

BC50/70

BC50/70

BC50/70

PMB 45/80‐60

PMB
45/80‐60

Mitja

TIPUS DE LLIGANT HIDROCARBONAT A EMPRAR

A les següents taules s’ha actualitzat la denominació dels betums modificats amb polímers d’acord amb
l’OC 29/2011, tal i com indica a la taula 212.2. La nomenclatura establerta és:
PMB

Interval de Penetració Punt de reblandiment

T2 i T31

B35/50

Les condicions a complir per aquests material són definides en els articles 542 i 543 del PG3

8.3

T1

PMB 45/80‐65

PMB

45/80‐
60

T32 i Vorals

T4

B50/70

B50/70

B80/100

B80/100

BC50/70

BC50/70

Figura 37. Betums aplicables en capa de rodadura i intermitja segons categoria de trànsit pesant.

En capa de base, sota altres dues

on:




PMB indica que es un betum modificat amb polímer
Interval de penetració a 25 º segons UNE 1426
Punt de reblaniment segons UNE 1427

ZONA
TÈRMICA
ESTIVAL
Mitja
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B70/100
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BC35/70

BC35/70

BC50/70

BC50/70

8.4

BC50/70

PMB 25/55‐65

Figura 38. Betums aplicables en capa de base segons categoria de trànsit pesant

EMULSIONS BITUMINOSES PER REGS

La denominació de les emulsions bituminoses a emprar s’adapta a la taules 213.3 a i b i 213.4 a i b de l’OC
29/2011. La nomenclatura establer en aquesta Ordre Circular és:
C

Per a mescles bituminoses discontinues en calent en capa de rodadura:
T0

T1

T2

T3 i Vorals

B50/70

B50 /70

BC50/70

B70/100

PMB 45/80 ‐ 60

BC50/70

PMB 45/80 ‐ 60

PMB 45/80 ‐ 65

PMB 45/80 ‐ 65

Figura 39. Betums modificat polímers aplicables capa de rodadura segons categoria de trànsit pesant

La relació recomanable de pols mineral – lligant en mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes
per a categories de trànsit T00 a T2, en zones càlides i mitges és la següent:


Rodadura: 1,2



Intermèdia: 1,1



Base: 1,0

% lligant

B

P

F

I. ruptura

La relació recomanable de pols mineral – lligant en mescles discontinues és la següent:



C: indica que es una emulsió bituminosa catiònica.



% lligant: contingut de lligant segons la norma UNE EN 1428.



B: indica que el lligant hidrocarbonat es un betum asfàltic.



P: s'afegirà aquesta lletra nomes en el cas que la emulsió incorpori polímers



F: s'afegirà aquesta lletra només en el cas que s'incorpori en contingut de fluidificant superior al 2
%



ruptura: número d'una xifra (de 1 a 7) que indica la classe de comportament a ruptura,
determinada segons la norma UNE EN 13075‐1.



aplicació: abreviatura del tipus d'aplicació de la emulsió:



Mescles tipus BBTM A: 1,2 a 1,6

‐

ADH reg de adherència



Mescles tipus BBTM B: 1,0 a 1,2

‐

TER reg de adherència (termoadherente)

‐

CUR reg de curat

‐

IMP reg de imprimació

La dotació mínima de lligant hidrocarbonat (% en massa sobre el total de l’àrid sec, inclosa la pols mineral
serà:
2

TIPUS DE CAPA

M. B. Discontinua C

Rodadura
Rodadura

M. B. C.

Intermèdia
Base

aplicació

On:

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT

T00

45

TIPUS DE MESCLA

DOTACIÓ MÍNIMA

‐

MIC microaglomerat en fred

BBTM B

4.75

‐

REC reciclat en fred

BBTM A

5.20

Drenant PA

4.30

Densa i Semidensa

4.50

Densa i Semidensa

4.00
4,50

Semidensa o Grosa

3.65

Alt mòdul

4.75

DENOMINACIÓ
UNE EN 13808

C60B4
ADH

Denominació
Anterior

ECR‐1

C6B04
TER

C60B4
CUR

C60BF5
IMP

C50BF5
IMP

C60B5
MIC

C60B7
REC

C60BP4
ADH

C60BP4
TER

C60BP5
MIC

ECR‐1

ECL‐1

ECI

ECL‐2d

ECL‐2b

ECR‐1‐
m

‐

ECL‐2d‐
m

Figura 41. Nomenclatura Emulsions per regs segons nomenclatura antiga.

Figura 40. Dotació mínima de lligant segons categoria de trànsit pesant

Les condicions a complir per aquests materials són es definides en l'article 213 del PG3
Les condicions a complir per aquests materials són es definides en els articles 211, 212 del PG3.
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ANNEX NÚM 4 ‐ SANEJAMENT i DRENATGE
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1. OBJECTE

XARXA PLUVIALS

L'objecte del present annex és:
 Disseny i Comprovació de la Xarxa de Sanejament.

2. REGLAMENTACIONS
Pel desenvolupament del present annex s'han tingut en compte les següents reglamentacions:
La normativa aplicable a aquest estudi queda constituïda per:


Guia Tècnica Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en
l’espai fluvial, Agència Catalana de l’Aigua, 2006.



Instrucció 5.2 I.C.



Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, Agència Catalana de l’Aigua,
2003.

XARXA
SANEJAMENT

3.3

3. CRITERIS DE PROJECTE
3.1

Figura 42. Plànol xarxa de sanejament existent.

XARXA AIGUES PLUVIALS.

La meitat nord de l’àmbit de projecte disposa de xarxa de pluvials, la qual funciona correctament i es
preveu mantenir‐la tal i com està.

XARXA EXISTENT.

El tram de carrer Reggio Emilia pel costat nord de la cruïlla disposa de xarxa de pluvials existent mitjançant
col∙lectors de formigó Ø300mm. Amb tot, la banda sud de la cruïlla del carrer Reggio Emilia tant sols
disposa de xarxa unitària, mitjançant col∙lectors de formigó de diversos diàmetres. En aquesta zona, els
embornals estan connectats a la xarxa unitària.

La meitat sud de l’àmbit de projecte disposa de xarxa unitària, en la qual hi ha connectats els diferents
embornals.

Pel carrer Riu Cardener hi ha un col∙lector de formigó Ø400mm que connecta amb el col∙lector Ø800mm
de formigó del carrer Reggio Emilia en la zona de la cruïlla, i a la vegada, continua mitjançant tub Ø500mm
de formigó pel carrer Riu Cardener.

Es preveu de mantenir la majoria dels embornals existents. Amb tots, n’hi ha alguns que cal desplaçar,
alguns altres que cal eliminar i alguns altres que es preveu de doblar‐los, per tal d’augmentar la seva
capacitat hidràulica.

Es proposa substituir un tram de la canonada de sanejament existent FOØ400mm, per una nova canonada
de major diàmetre i per tant, de major capacitat. Es preveu reconnectar les escomeses i embornals
existents a la nova canonada.

Els nous embornals es connectaran en la xarxa de clavegueram existent, i sempre que es pugui es
connectaran directament a pou.

3.2

PROPOSTA XARXA DRENATGE I SANEJAMENT.

A partir de la situació o estat actual definit en apartat anterior es passa a descriure la proposta de
clavegueram.

El drenatge de la calçada es realitza mitjançant embornals ubicats en la rigola.

En la meitat nord de l’àmbit es connectaran a les canonades de pluvials existents. I en la meitat sud de
l’àmbit es connectaran a la xarxa unitària existent.
Es realitzaran totes les reconnexions dels embornals existents, així com les noves connexions dels nous
embornals amb tub Ø315mm protegit amb formigó.

Es proposa substituir un tram de la canonada de clavegueram unitària existent de formigó amb un
diàmetre 400mm, la qual no té prou capacitat hidràulica, per una nova canonada de major diàmetre.
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Així doncs, procedirem a calcular la capacitat hidràulica del tub existent de formigó Ø400mm en funció de
la seva pendent, en els trams següents:

XARXA AIGÜES RESIDUALS

Es preveu mantenir la xarxa d’aigües residuals existent en l’àmbit, substituït un tram de tub de formigó
Ø400mm per un tub de Ø500mm també de formigó, amb major capacitat hidràulica.
També es proposa millorar la connexió amb el tub Ø800mm existent en el carrer Reggio Emilia de les
aigües provinents de la conducció del carrer Riu Cardener. Per tal de millorar aquesta connexió es proposa
executar un tub de connexió entre les dues tuberies amb un angle de 45º, eliminant la connexió actual que
té un angle de 90º.

TRAM 1: Recorregut comprès entre el pou de registre PR‐1 i el pou de registre PR‐2.

‐

TRAM 2: Recorregut comprès entre el pou de registre PR‐2 i el pou de registre PR‐3.

La pendent del TRAM 1 és del 4,16%, resultant dels següents càlculs:

La instal∙lació de la xarxa es preveu amb tubs de formigó armat amb un diàmetre de 500 mm. Aquest tub
de formigó armat, no caldrà protegir‐lo amb formigó.
Es disposaran pous de registre cada 40/50 metres per tal de permetre el registre i neteja de la instal∙lació.
Es preveu la reconnexió de totes les escomeses existents que siguin necessàries. Aquestes s’executaran
amb tubs de polietilè de 200 mm. de diàmetre. Sempre que es pugui, es connectaran directament a pou
de registre. Aquestes connexions es realitzaran amb el tub protegit de formigó.
També es preveu executar un tub de formigó Ø200mm per a realitzar el desguàs de la nova font d’aigua
potable situada en el parterre del costat de l’aparcament. En cas que aquesta canonada quedi per sota del
1 metre de fondària es protegirà amb formigó.

‐

‐

Cota PR‐1 = +91.86 ( Profunditat 2.12m ).

‐

Cota PR‐2 = +90.20 ( Profunditat 2.00m ).

‐

Longitud de recorregut del tram 1 = 37.00 ml.

‐

Desnivell = 89.74 – 80.20 = 1,54 metres.

‐

Pendent = 4,16%.

La pendent del TRAM 2 és del 3,11%, resultant dels següents càlculs:
‐

Cota PR‐2 = +90.20 ( Profunditat 2.00m ).

‐

Cota PR‐3 = +89,61 ( Profunditat 3.00m ).

4. COMPROVACIÓ COL∙LECTOR DE SANEJAMENT.

‐

Longitud de recorregut del tram 1 = 51 ml.

A continuació es procedirà a comprovar que la capacitat hidràulica de la canonada existent de formigó de
diàmetre 400mm situada en el carrer Riu Cardener, tingui la mateixa capacitat hidràulica en tot el seu
recorregut fins arribar a connectar amb la tuberia existent de formigó de diàmetre 500mm, en la zona de
la cruïlla.

‐

Desnivell = 80.20 – 86.61 = 1,59 metres.

‐

Pendent = 3,11%.

4.1

CÀLCUL I COMPROVACIÓ DEL DIÀMETRE DELS COL∙LECTORS.

Pel càlcul de conduccions de sanejament es fa servir la fórmula de Manning ‐ Strickler.

TRAM 2

Rh2 / 3 ·S01/ 2
V
n

TRAM 1
PR‐3

Q

A·Rh4 / 3 ·S01/ 2
n

on:
PR‐2
PR‐1

-

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció).
n és el coeficient de Manning.
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La velocitat dels col∙lectors haurà de quedar per sobre del mínim establert (0.5 m/s) per tal d’evitar la
sedimentació, incrustacions y estancament i per sota del màxim ( 5 m/s ) per tal que no es produeixi
erosió.
Els càlculs es realitzen a continuació:
CÀLCUL DEL CABAL MÀXIM DE DESGUÀS DELS COL·LECTORS DE RECOLLIDA AIGUA.
Formulació de Manning

Q

A·Rh4 / 3·S01/ 2
n

COL·LECTORS EXISTENTS:

V 

R h2 / 3 ·S 01/ 2
n
Escomesa 400

Escomesa 400

( TRAM 1 I TRAM 2 )
Diametre (d)
Calat (y) =
Pendent (So) =
Coef. Manning (n)=
% Calat Cicular =
Obert. Angular 
Àrea (A) =
Perimetre Mullat (Pm) =
Radi Hidràulic (Rh) =
Q=
V=
Num Froud =

NOU COL·LECTOR Ø500MM TRAM2:

0,4
0,35
3,1%
0,015
87,50%
4,84
0,12
0,97
0,12

m
m (< d )

rad
m2
m
m

334
2,868
1,548

l/s
m/s
Règim Ràpid

( Formigó )

Diametre (d)
Calat (y) =
Pendent (So) =
Coef. Manning (n)=
% Calat Cicular =
Obert. Angular 
Àrea (A) =
Perimetre Mullat (Pm) =
Radi Hidràulic (Rh) =
Q=
V=
Num Froud =

Calat (y) =
Pendent (So) =
Coef. Manning (n)=
% Calat Cicular =
Obert. Angular 
Àrea (A) =
Perimetre Mullat (Pm) =
Radi Hidràulic (Rh) =
Q=
V=
Num Froud =

m
m (< d )

rad
m2
m
m

387
3,317
1,790

l/s
m/s
Règim Ràpid

( Formigó )

Figura 44. Taula característiques tub formigó armat.

COMPROVACIÓ DEL DIÀMETRE DEL NOU COL∙LECTOR:
 Tram 2 ( FØ400 mm ):

Escomesa 500
Diametre (d)

0,4
0,35
4,2%
0,015
87,50%
4,84
0,12
0,97
0,12

0,5
0,4
3,1%
0,015
80,00%
4,43
0,17
1,11
0,15

rad
m2
m
m

564
3,350
1,691

l/s
m/s
Règim Ràpid

Es comprova que el nou tub de Formigó Ø500 mm és suficient per a la recollida provinents del
carrer Riu Cardener, ja que el cabal de recollida és inferior al cabal màxim de desguàs del tub,
essent:

m
m (< d )
( Formigó )

387 l/s

<

564 l/s



CORRECTE

√

5. COMPROVACIÓ CAPACITAT DRENATGE EMBORNALS.

Figura 43. Taula càlcul cabal màxim desguàs col∙lectors de formigó.

A continuació es procedirà a comprovar que la capacitat hidràulica de recollida dels embornals instal∙lats
en l’àmbit del present projecte tinguin la capacitat suficient per a recollir el cabal d’aigua de l’àrea de
recollida que li correspon a cadascun d’ells.
Per a calcular la capacitat hidràulica dels diferents embornals, s’han utilitzat les taules elaborades per
Clabsa, que ofereixen l’àrea drenada per embornal en funció del pendent longitudinal del carrer. Aquests
càlculs es recullen en la taula següent:
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EM‐26
EM‐25A

EMD‐1
EM‐2

EM‐27A

EM‐24
EM‐3

EMD‐28

EMD‐25B
EM‐4

EM‐27B
EMD‐29A

EMD‐6
EM‐23

EM‐5

EM‐22
EM‐21

EM‐7

EM‐29B

EM‐30

EM‐20
EM‐19

EMD‐8
EM‐13A
EMD‐9A

EM‐13B

EM‐14

EM‐18A

EM‐18B

EM‐15

EMD‐12A
EMD‐9B

EM‐17A

EMD‐12B
EM‐16
EMD‐10A

EMD‐12C

EMD‐10B

EMD‐11A

EMD‐10C
EMD‐11B

EM‐17B

PROJECTE DE REFORMA DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS REGGIO EMILIA I CARDENER – T.M. GIRONA
NÚM. EMBORNAL
Emb. senzill Emb. doble

%
Pendent

Àrea
(m2)

0,8

210

EM02

0,8

87,5

<

233

EM03

0,8

182

=

233

EM04

0,8

87,5

<

233

EM05

0,8

156

<

233

3

240

<

282

3

200

<

206

1

224

<

233

EMD01

EMD06
EM07
EMD08

Segons taula Guia
Àrea(m2)
<

233

EMD09A

0,5

200

<

206

EMD09B

0,5

200

<

206

EMD10A

0,5

200

<

206

EMD10B

0,5

200

<

206

EMD10C

0,5

200

<

206

EMD11A

0,5

200

<

206

EMD11B

0,5

200

<

206

EMD12A

0,5

200

<

206

EMD12B

0,5

200

<

206

EM13A

0,5

128

<

181

EM13B

0,5

128

<

181

EM13C

0,5

180

<

181

EM14

4

112,5

<

211

EM15

4

195

<

211

EM16

2

180

<

200

EM17A

5

210

<

215

EM17B

5

210

<

215

EM18A

5

210

<

215

EM18B

5

210

<

215

EM19

4

187,5

<

211

EM20

4

97,5

<

211

EM21

2

100

<

200

EM22

0,5

182

=

181

EM23

0,5

84

<

181

EM24

0,7

175

<

181

0,7

196

<

206

EM25B

0,7

105

<

181

EM26

0,8

180

=

181

EM27A

1,8

160

<

200

EM27B

1,8

128

<

200

1,6

120

<

190

EM29A

1,6

180

<

200

EM29B

1,6

180

<

200

EM30

1,8

96

<

190

EMD25A

EMD28
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COMPROVACIÓ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Figura 45. Extret de la Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona.

Figura 46. Extret de la Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona.
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ANNEX NÚM 5 ‐ XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
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1. OBJECTE
L'objecte del present annex és la descripció dels treballs a realitzar en la xarxa existent d’aigua potable.

2. REGLAMENTACIONS.
Pel desenvolupament del projecte s'han tingut en compte les següents reglamentacions:


"Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento de
poblaciones". G.G.O.H.‐S.T.M.‐C.E.H.‐ M.O.P.U. 1977



"Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberias de abastecimiento de Agua” O.M. de
28 de julio de 1974. M.O.P.U.



Codi tècnic de l'edificació.



Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión. Cedex / Mº de Fomento /Mº
Medio Ambiente (Mayo 2003).

3. XARXA EXISTENT
Figura 47. Plànol xarxa de sanejament existent.

Per l’àmbit de projecte hi transcorren diferents canonades soterrades d’aigua potable amb tuberia de
fibrociment de diversos diàmetres.
Es proposa substituir les canonades d’aigua potable de fibrociment existents per noves canonades de fosa
dúctil en les zones on es preveu executar nova pavimentació.
Dins el grup d’aquestes canonades existents a substituir, hi ha una canonada de fibrociment de diàmetre
600mm, la qual caldrà substituir per una nova canonada de fosa dúctil de Ø600mm.
Pel sector també hi transcorre una canonada existent de fibrociment de Ø700mm, aquesta no es preveu la
seva substitució, ja que es tracte d’una canonada de transport d’aigua de Montfullà a Palau i que està
situada a una profunditat de 2.00m i per tant, no s’hi preveu cap afectació.
Al tractar‐se de conduccions de fibrociment, serà necessari tenir especial cura en el treballs d’execució de
les noves canonada en les zones de creuaments amb la xarxa existent d’aigua potable, per tal d’evitar
possibles trencaments de la canonada existent. Serà necessari realitzar prèviament les corresponents
cates de localització manualment.

4. XARXA DE DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE
4.1

XARXA AIGUA POTABLE

En aquests moments ja es disposa de l’assessorament de la companyia d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de
Ter.
Tal i com ja hem explicat en l’apartat anterior, l’àmbit de projecte ja compta actualment amb una xarxa
d’aigua potable, però tot i trobar‐se en bon estat, està construïda amb canonades de Fibrociment, les
quals és convenient substituir‐les per noves canonada de fosa dúctil.
La xarxa existent discorre pel sector en tubs de fibrociment de 100/150/200/600/700 mm de diàmetre.
Dins el grup d’aquestes canonades existents a substituir, hi ha una canonada de fibrociment de diàmetre
600mm, la qual també caldrà substituir per una nova canonada de fosa dúctil de Ø600mm. Amb tot,
comportarà un cost important, ja que els diferents accessoris a instal∙lar de fosa dúctil amb diàmetres tant
grans tenen un cost molt elevat.
Pel sector també hi transcorre una canonada existent de fibrociment de Ø700mm, aquesta no es preveu la
seva substitució, ja que es tracte d’una canonada de transport d’aigua de Montfullà a Palau la qual està
situada a una profunditat de 2.00m i per tant, no s’hi preveu cap afectació.
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Al tractar‐se de conduccions de fibrociment, serà necessari tenir especial cura en el treballs d’execució de
les noves canonada en les zones de creuaments amb la xarxa existent d’aigua potable, per tal d’evitar
possibles trencaments de la canonada existent. Serà necessari realitzar prèviament les corresponents
cates de localització manualment.
Tant sols es preveu la substitució de les conduccions d’aigua potable que transcorrin dins la zona on es
preveu la renovació del paviment.
Serà necessari de fer les reconnexions de totes les escomeses existents.
En tots els conceptes de materials a instal∙lar hauran d’estar d’acord amb el “Plec de condicions Tècniques
Particulars per a la xarxa general del municipi”.
Des de aquesta xarxa d’aigua potable es donarà subministra a la xarxa de reg.
La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta, la qual segueix el que disposa
l’assessorament de la companyia d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. (Veure documentació annexa).
Els SSTT de Aigües de Girona hauran de definir abans de l’inici de les obres els reforços a realitzar en els
diferents canvis de direcció.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

54

TEXT REFÓS PROJECTE DE REFORMA DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS REGGIO EMILIA I CARDENER – T.M. GIRONA

55

DOC. ANNEXA Nº1:
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ANNEX NÚM 6 ‐ XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
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1. OBJECTE

3.

LÍNIES EXISTENTS

L’objecte del present projecte és la justificació i dimensionament de la instal∙lació d’enllumenat públic al
sector objecte de l’actuació.

Actualment hi ha diversos quadres existents en el contorn de la instal∙lació. Concretament aquests
quadres són:


2. REGLAMENTACIONS

Quadre 343. Aquest és el quadre que dona subministrament a tota la zona del carrer Reggio Emilia
des de la cruïlla amb el carrer Riu Cardener fins a la rotonda amb ctra. Barcelona.

Pel desenvolupament del present annex s'han tingut en compte les següents reglamentacions:
 RD 842/2002 ‐ Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions complementàries MI/BT
(Ministeri d' Industria i Energia 2002).
 Instruccions tècniques complementàries. ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 43 i 44.


Normes UNE (En el seu defecte CEC o CENELEC).



Decret 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.



DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn



REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA‐01 a EA‐07.



Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació
del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.



Resolució ECF / 4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s'aproven a FECSA‐Endesa les Normes
Tècniques Particulars (NTP) relatives a la xarxa i a les instal∙lacions d'enllaç.

Figura 48. Plànol subministrament Quadre Enllumenat núm.343.



Quadre 802. Aquest és un quadre que dona subministrament a tota la zona de la Avinguda Lluís
Pericot compresa en el tram que va des de la cruïlla del carrer Reggio Emilia amb carrer Riu
Cardener fins a la rotonda de la Creu de Palau.

El tipus de tràmit a realitzar per la legalització de la instal∙lació elèctrica de baixa tensió ve condicionat per
la seva classificació. Es per això que la instal∙lació resta classificada al grup "k" com a instal∙lació
d'enllumenat exterior amb P> 5 kW i, per tant, els materials i el muntatge de la instal∙lació elèctrica es
farà segons s'estableix a la ITC BT‐09 del REBT. Els tràmits a realitzar es faran efectius a la Delegació
d'Indústria prèvia inspecció de la instal∙lació per una EIC.
Classificació de la instal∙lació i justificació segons Decret 363/2004 de 24 d'agost
Segons aquest Decret, les instal∙lacions d'enllumenat exterior amb una P>5kW s'inclou a l'article 7.1 punt
h) i per tant requereix d'una inspecció inicial per una EIC autoritzada. Al mateix temps, i segons l'article 7.2
s'ha de realitzar una inspecció cada 5 anys també per una EIC.
Es obligatori, tal com es descriu a l'article 9.1, signar un contracte de Manteniment entre l'instal∙lador
autoritzat i el promotor.

Figura 49. Plànol subministrament Quadre Enllumenat núm.802.
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Les lluminàries es connectaran entre elles amb cable de coure tetrapolar de secció 4x6 mm2.

Els punts de llum existents en l’àmbit de projecte són:
‐
‐
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Punt de llum model LAT‐33 de Carandini de 250w VSAP, sobre columna troncocònica Allen de 8,5m
d’alçada amb braça de 1,5m de longitud.
Punt de llum model LAT‐33 de Carandini de 2x250w VSAP, sobre columna troncocònica Allen de
8,5m d’alçada amb braça de 2m de longitud.

‐

Punt de llum model JCH‐250/CC de Carandini de 150W VSAP, sobre columna troncocònica Allen de
8m d’alçada amb braç de 1,5m de longitud.

‐

Projectors tipus Tango TNG de Carandini de 400W de VSAP, sobre columna cilíndrica de 12m
d’alçada.

Els punts de llum es connectaran al centre de comandament i maniobra mitjançant conductor de coure.
Es disposarà una xarxa de terres amb conductor de coure de 35 mm2. La connexió entre la xarxa de terres i
els punts de llum, serà amb cable de coure protegit de 35 mm2.
La connexió es realitzarà a la xarxa existent mitjançant els punts de llum existents. La xarxa existent
pertany a dos quadres existents diferents.
La connexió d'enllumenat públic es preveu de fer amb una sola línia.
Es preveu la instal∙lació d’una arqueta de registre en cada punt de llum, en els creuaments i en els canvis
de direcció. Les arquetes es situaran almenys a 2.00 metres dels punts de llum.

Els nous punts de llum a instal∙lar es connectaran a la xarxa existent pertanyent als dos quadres de
protecció i comandament: Quadre 343 i Quadre 802.

La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.

Els punts de llum existents es mantindran substituint‐los per lluminàries amb LEDs.

S'adjunta el corresponent càlcul lumínic justificatiu
L’enllumenat complirà el decret de contaminació lumínica.

4.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ.

Es preveu mantenir la instal∙lació d’enllumenat existent, incorporant nous punts de llum, així com
realitzant una nova xarxa d’enllumenat públic dins la Rambla central i en la vorera est de la zona nord del
carrer Reggio Emilia, on actualment no hi ha xarxa d’enllumenat existent. També es preveu executar nova
conducció d’enllumenat públic en la vorera oest del Reggi Emilia, la qual es preveu d’ampliar i
repavimentar.
Tant en el carrer Reggio Emilia com en el carrer Riu Cardener es preveu instal∙lar nous punts de llum i
substituir les columnes i punts de llum existents per el següent punt de llum:
‐

Nou punt de llum model AMPERA de Socelec amb LED de 99w, sobre columna STYLUM model
ICST90 de Benito Urban o equivalent, de 9m d’alçada amb braç de 1,72 m de longitud.

5.

El reglament 19/2015 i el RD 1890/ 2008 estableix diferents nivells de protecció a la contaminació
lluminosa
El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció és per les zones E4.
E1

E2

En el PASSEIG CENTRAL i en el parterre del costat de l’aparcament, es preveu instal∙lar els següents nous
punts de llum:
‐

Nou punt de llum model KIO LED de Socelec amb LED de 15w, sobre columna SIDNEY 40 de Benito
Urban o equivalent de 4m d’alçada.

E3

Pel que fa a la zona de l’APARCAMENT es preveu mantenir les columnes cilíndriques existents de 12
metres d’alçada i es preveu la col∙locació de nous FOCUS tipus NEOS led‐road&urban de Socelec de LED de
99W.

E4

Totes les columnes se’ls hi aplicarà un tractament superficial anti‐orins (a fàbrica) en la base de les
columnes fins a portella, inclosa la placa d’ancoratge, a base d’un co‐polimer tipus plascoat PPA579 o
equivalent.
La conducció soterrada s’executarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre a
un profunditat de 60 cm. Aquesta s’ha de senyalitzar amb la corresponent banda senyalitzadora.

PARÀMETRES DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

DECRET 190/2015
Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la
contaminació lluminosa; corresponen a les àrees
coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees
de protecció especial i les àrees coincidents amb la
Xarxa natura 2000.
Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable

DECRET LLEI 1890 / 2008
ÁREES AMB ENTORNS O PAISSATGES FOSCOS:
Observatoris astronòmics de categoria internacional,
parcs nacionals, espais d’interès natural, àrees de
protecció especial ( xarxa natura, zones de protecció
d’aus, etc... ) on les carreteres estan sense il∙luminar.
AREES AMB BRILLANTOR O LLUMINOSITAT BAIXA:
Zones periurbanes o extraradis de les ciutats, sòls no
urbanitzables, àrees rurals i sectors generalment
situats fora de les àrees residencials urbanes o
industrials, o les carreteres estiguin il∙luminades.
Les zones E3 són les àrees que el planejament ÁREES AMB BRILLANTOR O LLUMINOSITAT MITJA:
urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. Zones urbanes residencials, on les calçades (vies de
tràfic rodat i aceres) estiguin il∙luminades.
Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la ÁREES AMB BRILLANTOR O LUMINOSITAT ALTA:
nit per causa de la mobilitat o elevada activitat Centres urbans, zones residencials, sectors
comercial o d'oci.
comercials i d’ oci, amb elevada activitat durant la
franja horària nocturna.

Figura 50. Quadre Comparatiu Zones de protecció.

Els vials dels present sector es troben dins la zona de protecció E4.
A partir de les zones de protecció s’obté la taula de valors màxims a l’hemisferi Superior FHSINST
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Segons Decret
190/2015
Horari
Vespre
Horari Nit
1
1
5
1
10
5
15
10

Zona de Protecció

E1
E2
E3
E4

Segons Decret Llei
1890 / 2008

6. CLASSIFICACIÓ DELS VIALS I VALORS RECOMANATS.
6.1

1
5
15
25
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SEGONS EL DECRET LLEI 1890/2008

Segons el Decret Llei 1890/2008 es fa la següent classificació de les vies:

Figura 2: Taula de Valors màxims de Flux a l’hemisferi Superior FHSINST

Classificació

Tipus de via

A
B
C
D
E

de alta velocitat
de moderada velocitat
carrils bici
de baixa velocitat
vies peatonals

Velocitat del tràfic
rodat (km/h)
v > 60
30 < v < 60
‐‐
5 < v < 30
V< 5

A partir de les zones de protecció s’obté també els valors màxims de llum intrusa.
En funció del tipus de Via es defineixen les diferents situacions de projecte. N’hi ha cinc tipus de la A a la E.
Valors màxims
Paràmetres
luminotècnics
lluminària
(Ev)

vertical

Observatoris
astronòmics i
parcs naturals E1

Zones
periurbanes i
àrees rurals E2

Zones urbanes
residencials E3

Centres urbans i
àrees comercials
E4

2 lux

5 lux

10 lux

25 lux

Intensitat lluminosa
emesa
per
les
lluminàries (I)

2.500 cd

Luminància mitjana
de les façanes(Lm)

5 cd/m2

5 cd/m2

10 cd/m2

25 cd/m2

Luminància màxima
de les façanes(Lmàx)

10 cd/m2

10 cd/m2

60 cd/m2

150 cd/m2

Luminància màxima
de senyals i anuncis
lluminosos(Lmàx)

50 cd/m2

7.500 cd

400 cd/m2

10.000 cd

800 cd/m2

Increment llindar de
contrast (TI)

Situacions de
projecte

25.000 cd

A1

1.000 cd/m2
A2

Classe d’enllumenat
Sense
il.luminació
TI = 15% per
adaptació a L =
0,1 cd/m2

SITUACIONS DE PROJECTES

ME 5

ME3 / ME4

ME1 / ME2

TI = 15% per
adaptació a L = 1
cd/m2

TI = 15% per
adaptació a L = 2
cd/m2

TI = 15% per
adaptació a L = 5
cd/m2

Figura 51. Limitacions respecte la llum intrusa.

A3

Tipus de vies

Classe d’enllumenat

Carreteres de calçades separades amb encreuaments a diferent nivell i accessos
controlats (autopistes i autovies).
Intensitat de trànsit
Alta (IMD) ≥25.000............................................
Mitja (IMD) >15.000 y < 25.000........................
Baixa (IMD) < 15.000.........................................
Carreteres de calçades úniques amb doble sentit de
circulació i accessos limitats (vies ràpides).
Intensitat de trànsit
Alta (IMD) > 15.000 ............................................
Mitja i baixa (IMD) < 15.000 ..............................
Carreteres interurbanes sense separació d’ aceres o carrils bici.
Carreteres locals en zones rurals sense via de servei.
Intensitat de trànsit
IMD ≥7.000.........................................................
IMD < 7.000 .........................................................
Vies col.lectores i rondes de circunval.lació.
Carreteres interurbanes amb accessos no restringits.
Vies urbanes de trànsit important, ràpides radials i de
distribució urbana a districtes.
Vies principals de la ciutat i travessia de poblacions.
Intensitat de trànsit i complexitat del traçat de la
carretera.
IMD >25.000.......................................................
IMD >15.000 y < 25.000 ....................................
IMD >7.000 y < 15.000.......................................
IMD < 7.000 .........................................................

Figura 52. Situació de Projecte tipus A
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Situacions de
projecte
B1

B2

Tipus de vies

Classe d’Enllumenat

Vies urbanes secundaries de connexió a urbanes de trànsit important.
Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i finques.
Intensitat de trànsit
IMD >7.000...........................................................
IMD < 7.000 ...........................................................
Carreteres locals en àrees rurals.
Intensitat de trànsit i complexitat del traçat de la
carretera.
IMD >7.000...........................................................
IMD < 7.000 ...........................................................
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CLASSES ENLLUMENAT
Un cop definida la situació de projecte ja es pot escollir la classe d’enllumenat per aquella situació de
projecte. N’hi ha quatre tipus: ME, MEW, S, CE

ME2 / ME3c
ME4b / ME5 / ME6
Classe d’
Enllumenat
ME2 / ME3b
ME4b / ME5

Luminància de la superfície de la calçada en condiciones
seques.
Uniformitat
Uniformitat
Global
Longitudinal
Luminància Mitja
Lm (cd/m2)
Uo
U_

Figura 53. Situació de Projecte tipus B

Situacions de
projecte

C1

D1 – D2

D3 ‐ D4

Tipus de vies

Classe d’ Enllumenat

Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en àrea oberta i d’ unió en
zones urbanes.
Flux de trànsit de ciclistes
Alt..................................................................................
Normal ............................................................................
Àrees de aparcament en autopistes i autovies.
Aparcamientos en general.
Estaciones d’ autobusos.
Flux de trànsit de vianants
Alt..................................................................................
Normal ............................................................................
Carrers residencials suburbanes amb aceres per vianants al llarg de la calçada.
Zones de velocitat molt limitada
Flux de trànsit de vianants i ciclistes
Alt..................................................................................
Normal ............................................................................

S1 / S2
S3 / S4

E1

E2

Tipus de vies

TI (%)(2)

SR (3)

ME1

2,00

[mínima]
0,40

[mínima]
0,70

[màxim]
10

[mínima]
0,50

ME2

1,50

0,40

0,70

10

0,50

ME3a

1,00

0,40

0,70

15

0,50

ME3b

1,00

0,40

0,60

15

0,50

ME3c

1,00

0,40

0,50

15

0,50

ME4a

0,75

0,40

0,60

15

0,50

ME4b

0,75

0,40

0,50

15

0,50

ME5

0,50

0,35

0,40

15

0,50

ME6

0,30

0,35

0,40

15

Sense requisits

CE1A / CE2
CE3 / CE4
Luminància de la superfície de la calçada en condiciones seques i
humides.
CE2 / S1 / S2
S3 / S4

Classe d’Enllumenat

Espais per els vianants de connexió, carrers per els vianants, i
aceres al llarg de la calçada.
Parades de autobús amb zones d’ espera.
Àrees comercials per els vianants.
Flux de trànsit de vianants
Alt..................................................................................
Normal ............................................................................

CE1A / CE2 / S1
S2 / S3 / S4

Zones comercials amb accés restringit i us prioritari de vianants.
Flux de trànsit de vianants
Alt..................................................................................
Normal ............................................................................

CE1A / CE2 / S1
S2 / S3 / S4

Figura 55. Situació de Projecte tipus E

il.luminació
dels voltants
Relació Entorn

Figura 56. Series ME de classe d’enllumenat per vials tipus A i B.

Figura 54. Situació de Projecte tipus C i D

Situacions de
projecte

Enlluernament
Pertorbador
Increment Umbral

Classe d’
Enllumenat

Calada seca
Luminància
Mitja Lm
(cd/m2)

MEW1
MEW2
MEW3

2,00
1,50
1,00

Uniformitat
Global Uo
[mínima]
0,40
0,40
0,40

MEW4

0,75

0,40

MEW5

0,50

0,35

Enlluernament
Pertorbador

Calçada humida

Uniformitat
Longitudinal
Ul [mínima]
0, 60
0, 60
0, 60
Sense
requisits
Sense
requisits

Uniformitat
Global U0
[mínima]
0,15
0,15
0,15

Increment Umbral TI
(%) [màxim]
10
10
15

Relació
Entorno SR
[mínima]
0,50
0,50
0,50

0,15

15

0,50

0,15

15

0,50

Figura 57. Series MEW de classe d’enllumenat per vials humits tipus A i B.

Classe d’
Enllumenat

Luminància horitzontal en el àrea de la calçada
Luminància Mitja Em
Luminància mínima Emin
(lux)
(lux)

S1

15

5

S2

10

3

S3

7,5

1,5

S4

5

1

Figura 58. Series S de classe d’enllumenat per vials tipus C, D i E.
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Classe d’ Enllumenat (1)

Enllumenat vial funcional

Luminància horitzontal
Luminància Mitja Em (lux)
Uniformitat Mitja Um
[mínima mantenida (1)]
[mínima]

Enllumenat vial ambiental i altres instal.lacions
d’enllumenat

Luminància Mitja
en servei
projectada Em (lux)

Eficiència energètica de
referència Er
m2 x lux / w

Luminància Mitja en
servei projectada Em
(lux)

Eficiència energètica de
referència Er
m2 x lux / w

> 30

32

‐‐

‐‐

CE0

50

0,40

CE1

30

0,40

CE1A

25

0,40

CE2

20

0,40

25

29

‐‐

‐‐

CE3

15

0,40

20

26

. 20

13

CE4

10

0,40

15

23

15

11

CE5

7,5

0,40

10

18

10

9

<7,5

14

7,5

7

‐‐

‐‐

.5

5

Figura 59. Series CE de classe d’enllumenat per vials tipus D i E.

7.
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Figura 62. Valors d’ eficiència energètica de referència.

PARÀMETRES MÍNIMS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

Per altra banda el reglament estipula en funció de la situació de projecte diferents requisits o llindars
d’eficiència energètica a complimentar
Qualificació energètica

Índex de consum energètic

Índex d’Eficiència Energètica

Luminància Mitja en servei Em(lux)

Eficiència energètica mínima
m2 x lux / w

A

ICE < 0,91

Iε > 1,1

> 30

22

B

0,91 ≤ ICE < 1,09

1,1 > Iε > 0,92

25

20

20

17,5

C

1,09 ≤ ICE < 1,35

0,92 > Iε > 0,74

15

15

D

1,35 ≤ ICE < 1,79

0,74 > Iε > 0,56

10
< 7,5

12
E

1,79 ≤ ICE < 2,63

0,56 > Iε > 0,38

F

2,63 ≤ ICE < 5,00

0,38> Iε > 0,20

G

ICE ≥ 5,00

Iε < 0,20

9,5

Figura 60. Requisits mínims eficiència energètica en enllumenat vial funcional (Situacions A i B).

Luminància Mitja en servei Em(lux)

Eficiència energètica mínima
m2 x lux / w

> 20

9

15

7,5

10

6

7,5

5

<5

3,5

Figura 63. Valors d’ eficiència energètica de referència.

8.

PARÀMETRES DE ENLLUERNAMENT

En aquest cas segons el Decret Llei 1890 / 2008 s’han de tenir en compte els valors del TI (%) de la taula
10 que estableix valors de 10 % per classes d’enllumenat ME1 i ME2 i valors del 15 % per les altres classes

Figura 61. Requisits mínims eficiència energètica en enllumenat vial ambiental ( Situacions C, D i E).

9.

ALTRES RECOMANACIONS
a) S’ il∙luminarà únicament la superfície que es vulgui dotar d’enllumenat.
b) S’ instal∙laran làmpades d’elevada eficàcia lluminosa compatibles amb els requisits cromàtics de la
instal∙lació i amb valors no inferiors als establerts en el capítol 1 de la ITC‐EA‐04.
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 Iluminància mitja horitzontal Em ≥40 lux
 Uniformitat mitja Um ≥0,5
 Enlluernament màxim GR ≤45
En zones urbanes o en carreteres dotades d’enllumenat públic, el nivell d’ il∙luminació de las
glorietes serà com a mínim un grau superior al del tram que conflueix amb major nivell d’
il∙luminació, complint en tot cas l’establert a l’apartat 2.3 referent a zones especials de vials.

c) S’ utilitzaran lluminàries i projectors de rendiment lluminós elevat segons la ITC‐EA‐04.
d) L’equip auxiliar serà de pèrdues mínimes, donant‐se compliment als valors de potencia màxima del
conjunto làmpada i equipo auxiliar, fixats en la ITC‐EA‐04.
e) El factor de utilització de la instal∙lació serà el més elevat possible, segons la ITC‐EA‐04.
f) El factor de manteniment de la instal∙lació serà el major , segons la ITC‐EA‐06.

10.

Aparcaments de vehicles a l’aire lliure.
L’enllumenat d’aparcaments a l’aire lliure complirà amb els requisits fotomètrics de las classes
d’enllumenat corresponents a la situació de projecte D1‐D2, establerts en la taula
nº 4.

ENLLUMENAT ESPECÍFICS

Es consideren enllumenats específics els que corresponguin a passarel∙les de vianants, escales i rampes,
passos soterranis, enllumenat addicional de passos de vianants, parcs i jardins, passos a nivell de
ferrocarril, Culs de sac, glorietes, túnels i passos inferiors, aparcaments de vehicles al aire lliure i àrees de
treball exteriors, així como qualsevol altre que pugui assimilar‐se a les anteriors.
Els requisits fotomètrics seran els especificats a continuació:
Enllumenat de Passarel∙les de Vianants, Escales i Rampes.
La classe d’enllumenat serà CE2 i, en cas de risc de inseguretat ciutadana, podrà adoptar‐se la classe CE1.
Quan existeixin escales i rampes de accés, la lluminària en el plànol vertical no serà inferior al 50% del
valor en el plànol horitzontal de forma que s’ asseguri una bona percepció dels esglaons.

65

11.

RESUM REQUERIMENTS PER CADA VIAL DEL PROJECTE

A partir del disseny urbà realitzat i a partir de les consideracions fetes en els apartats anteriors es
procedeix a fer una taula resum dels requeriments per a cada vial.
Nivell de
Protecció

Enllumenat de Passos Soterranis de Vianants.
La classe d’enllumenat serà CE1, con una uniformitat mitja de 0,5 poden elevar‐se, en el caso de que
s’estimi un risc d’inseguretat alt, a CE0 i la mateixa uniformitat. Així mateix, en el supòsit de que la
longitud del pas soterrani de vianants així ho exigeixi, s’haurà de preveure un enllumenat diürn amb un
nivell lluminós de 100 lux i una uniformitat mitja de 0,5.
Enllumenat Addicional de Passos de Vianants.
L’enllumenat addicional del passos de vianants, la instal∙lació serà prioritària en els passos sense semàfor,
la lluminària de referència mínima en el plano vertical serà de 40 lux, i una limitació d’enlluernament G2 a
la direcció de circulació de vehicles i G3 a la direcció del vianant (taula 10). La classe d’ enllumenat serà
CE1 en àrees comercials i industrials i CE2 en zones residencials.
Enllumenat de Parcs i Jardins.
Els vials principals, tals com accessos al parc o jardí, passeigs i glorietes d’ estància i escales, que estiguin
obertes al públic durant les hores nocturnes, s’hauran d’ il∙luminar como les vies de tipus E (taula 5).
Enllumenat de Culs de Sac.
L’enllumenat d’una calçada de cul de sac, s’ executarà de manera que es senyalin amb exactitud als
conductors els límits de la calçada. El nivell de il∙luminació de referència serà CE2.

Situació s/

Nivell Il∙luminació s/

Decret 82
/ 2005

RD 1890 / 2008

RD 1890 / 2008
ME4b
S2
Calçades max: 10
Voreres min: 3
CE3

Vial

Tipus de
Trànsit

1

C. Reggio Emilia

Trànsit Alt

E3

B1

2

Rambla central

Trànsit baix

E3

E1

3

Aparcament

Normal

E3

D1

Figura 64. Taula de requeriments de il∙luminació per a cada vial.

12. QUADRE ELECTRIC
Els quadres elèctrics on es preveu connectar la instal∙lació són quadres elèctrics existents.
Escomesa
L'escomesa serà soterrada i sortirà des del quadre de seccionament de B.T. del centre de transformació
C.T. Aquest tram de la instal∙lació, es realitzarà d'acord amb allò indicat en les ITC‐BT‐07 i 11, i d’acord
amb les normes particulars de l’empresa subministradora.
Caixa General de Protecció ( CGP)

Enllumenat de Glorietes ‐ Rotondes.
La il∙luminació d’una glorieta s’haurà d’estendre a les vies d’accés, en una longitud adequada d’
almenys 200 metres en els dos sentits.
Els nivells d’il∙luminació per les glorietes serà un 50% majors que els nivells dels accessos o
entrades, amb els valors de referència següents:

La CGP instal∙lada, serà de tipus homologada amb esquema CGP 9/160. La seva instal∙lació es farà seguint
les normes i els fabricants acceptats de la companyia subministradora i s’ubicarà en un emplaçament lliure
i de fàcil accés a l’exterior, segons allò disposat a la ITC‐BT‐13. Serà precintable i respondrà a un grau de
protecció segons norma UNE 20324
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Línia General d'Alimentació ( LGA)

12.2 RELACIÓ DE RECEPTORS I CÀRREGUES.

És la línia d’enllaç a la Caixa General de Protecció amb el Comptador. Està regulada per la ITC‐BT‐14. Tenint
en compte, que el comptador estarà adossada la CGP i a l’interior de l’armari amb sòcol, s’ha considerat
menystenible la caiguda de tensió en aquest tram. La instal∙lació de la LGA serà soterrada sota tub Ø160

Els tipus de lluminàries que s'utilitzaran són les següents:

Comptadors

Modificació de la línia existent. Substitució de 4 projectors de 400 W en dos columnes, per dos projectors
LED de 99 W.

El comptador serà individual i col∙locat a la part interior de la vorera de la via pública tocant a la tanca. Es
col∙locaran les caixes de seccionament, CGP i la seva protecció per fusibles.

Circuit 1: Línia 1 Quadre 802

Connexió de 8 punts de llum de 99 W model Ampera de Socelec
Connexió de 6 punts de llum de 15 W model Kio.

El tipus de comptador a utilitzar per l’enllumenat serà 10(90) A amb fusibles 63 A gG. Aquest comptador
s’ubicarà dintre d’un armari de doble fulla amb grau de protecció mínim de IP55 segons UNE 20.324 i IK10
segons UNE‐EN 50.102 amb una porta amb pany tipus JIS ref. CFE i un altra porta amb clau d’accés per al
client.

Per tant potència existent 4 x 2 x 400 = 3.200 W
Nova potència = 2 x 2 x 99 + 10 x 99 + 5 x 15 = 396 + 990 + 75 = 1.461 W.
Reducció de potència = 3200 – 1461 = 1.739 W

Quadre General de Distribució (QGD)

Circuit 2: Línia 3 del Quadre 802

El QGD s’ubicarà a l’interior de l’armari situat a la vorera de la via pública. El seu accés a l’interior es farà
per una porta abatible de plàstic on es col∙locarà la tarja de control de revisions que faci l’EIC.

Existent 3 Punts de llum existents tipus JCH‐250 CC de 150 W.

Al QGD s’ubicaran els elements de protecció de les línies exteriors de cada punt de consum. El QGD
complirà amb les normes i requisits indicats a la Guia Vademecum en baixa tensió de la companya FECSA‐
ENDESA.

Substituït per 3 punts de llum tipus Ampera de 99 W =
Actual  450 W
Modificació  297 W

12.1 QUADRES EXISTENTS.

Reducció  153 W

Els quadres on es preveu de connectar les diferents línies són segons numeració municipal el 379 i els 723.
Circuit 3: Línia 1 del Quadre 343
Quadre 379
 Situació Carrer Reggio Emilia
 Potència contractada: 16.8 kW

Existent 1 Punts de llum existents tipus JCH‐250 CC de 250 W.
Substituït per 2 punts de llum tipus Ampera de 99 W =

 Encesa: Telecontrol

Actual  250 W

 Reducció: Sense Reductor

Modificació  198 W

 CUPS ES0031406148505001JV0F

Circuit 4: Línia 3/4 del Quadre 343

Quadre 723
 Situació Palau – Avinguda Lluis Pericot

Existent 3 Punts de llum existents tipus JCH‐250 CC de 250 W.

 Potència contractada: 14.55 kW

Substituït per 2 punts de llum tipus Ampera de 99 W =

 Encesa: Cèl∙lula

Actual  750 W

 Reducció: Sense Reductor

Modificació  198 W

 CUPS ES0031406148249001SF0F

Reducció  552 W ( despreciable donada la poca distància al quadre)
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12.3 PREVISIÓ DE POTÈNCIES FINALS

S’utilitzarà una cinta senyalitzadora a 10 cms. del nivell del paviment i a 25 cms. de dalt del cable.

Aquestes lluminàries s’instal∙len en quadres existents.

Als trams de creuament d’un o dos curtcircuits es col∙locarà una arqueta de registre de 40x40 cms., amb
dos tubs de PE de 80 mms. de diàmetre.

Com es pot veure sempre hi ha una reducció en la potència instal∙lada.
Cables conductors
La potència total instal∙lada en cada quadre en aquests moments és:
Els conductors elèctrics utilitzats en tota la instal∙lació seran de coure amb tensió assignada de 0,6/1 kV i
tipus RV. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre
l’origen de la instal∙lació fins al final de cada circuit sigui menor del 3 %.

Quadre 802
Línia 1

Projector NEOS

4

99

396

Línia 1

Punt de llum Ampera

10

99

990

Línia 1

KIO

5

15

75

Línia 2

Punt de llum Ampera

3

99

297

La potència total instal∙lada un cop feta la ampliació serà de 1.120 + 400 = 1520 W
Quadre 343
Línia variesPunt de llum Ampera

4

99

396

TOTAL POTÈNCIA (W)

396

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre no podrà ser utilitzat per altre circuit.
La secció mínima de cablejat a utilitzar serà de 6 mm².
En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant un simple enrotllament entre si. Deurà realitzar‐
se sempre utilitzant borns o regletes de connexió a l’interior dels suports de les lluminàries i a una alçada
no inferior a 30 cms. des del terra.
La caiguda de tensió màxima de cada circuit no sobrepassarà el 3%, amb la qual cosa s’utilitzarà aquesta
dada per al càlcul de les seccions del cablejat.
Creuament amb altres instal∙lacions

Potència a contractar

Es respectarà en tot moment les distàncies de creuament a altres instal∙lacions (gas, BT/MT, aigua,
clavegueram i telèfon) segons es determina al punt 11.3 de la NTP‐LSBT de la companyia subministradora

La potència contractada dels dos quadres ja resulta suficient ja que es redueix la potència.

13.2 CÀLCUL DE LÍNIES.

Subministrament

Les seccions dels conductors es calculen per dos criteris diferents:

En la zona la xarxa de distribució es d'una tensió de 400/230 v a 50 Hz, essent la empresa subministradora
FECSA ‐ ENDESA.

 Màxim corrent admissible, d’acord amb la Instrucció ITC‐BT‐19, per a conductors de coure amb
aïllament de PVC.

La línia d'alimentació fins als quadres de distribució transcorre soterrada fins l'armari on es troba el
comandament.

 Per màxima caiguda de tensió admissible, seguint els criteris marcats al punt 2.2.2 de la citada ITC‐
BT.
Criteri del màxim corrent

13. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

Les següents taules calculen les seccions dels conductors en funció del criteri de màxim corrent admissible

13.1 CRITERIS GENERALS

Per determinar la potència de la càrrega (Pc) d’una línia qualsevol, l’expressió utilitzada és:
Canalitzacions
Potència de càlcul Pc = Cs . Ce‐b . Pn
La instal∙lació elèctrica per l'enllumenat serà subterrània complint i respectant les distàncies mínimes
fixades al Reglament Electrotècnic:

On:

 Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m.

Pc Potència de la càrrega corregida i emprada als càlculs.

 Distància des de paviment calçada i terra a part superior del tub > 0,6 m.

Pn Potència nominal de la càrrega.
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On:

Ce‐b Coeficient engegada i bobinat. Segons el vigent
R.E.B.T. s’utilitzaran uns coeficients d’1,8 i d’1,25, per al càlcul dels enllumenats amb component inductiu i
motors, respectivament (ITC‐BT‐44 i 47).

P

Potència nominal en W.

V

Tensió nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre fases en trifàsic, expressada en V

e(V) i e(%)

La tensió nominal considerada pels receptors monofàsics és de 230V i 400V pels trifàsics.
Determinació dels corrents:
Línia monofàsica

I = P / V cos

Línia Trifàsica

I = P / √3 ∙ V ∙ cos

Caiguda de tensió en V i en tant per cent, respectivament.

S

Secció del conductor en mm2

I

Longitud de la línia en M



Conductivitat ( Cu= 56, AL= 35)

Les caigudes de tensió finals, han de ser inferiors a les màximes permeses, segons ITC‐BT‐19 de l'actual
REBT.

On:
I

Intensitat Nominal

Coeficients per la potència de càlcul

P

Potència Nominal

Coeficient de simultaneïtat ( CS)

V

Tensió Nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre fases en trifàsic

La previsió de càrregues de la instal∙lació es farà segons un coeficient de simultaneïtat d’1, tal com es
descriu a ITC BT 10 punt 3.4.

Cos  Factor de potència.

Coeficient d'engegada i bobina ( Ce ‐ b)
La secció final mínima, seguint el criteri del màxim corrent admissible, s'obté mitjançant la Taula.
Intensitats admissibles (A) a l'aire 40 ºC. de conductors amb càrrega i naturalesa de l’aïllament de la ITC‐
BT 19. Per a que la secció sigui acceptada, el corrent de la taula corregit, ha de ser superior al de la
càrrega.
Els coeficients correctors utilitzats són:
 Coeficient de temperatura i coeficient d'agrupació de cables, en funció de l'indicat a la norma UNE
20‐460‐94 ( Part 5‐523)
 Coeficient reductor, en un 15 %, dels corrents de la taula de la ITCBT‐19.
Criteri de la màxima caiguda de tensió.
Aquestes taules calculen les seccions dels conductors en funció del criteri de màxima caiguda de tensió
admissible.
Determinació de la caiguda de tensió.

S’aplicarà segons el vigent R.E.B.T. s’utilitzaran uns coeficients d’1,8 i d’1,25, per al càlcul dels enllumenats
amb component inductiu i motors, respectivament (ITC‐BT‐44 i 47).
Coeficients de temperatura (Ct) i d’agrupació de cables (Cac)
Coeficient de temperatura (1) i coeficient d’agrupació de cables (1), en funció de l’indicat a la norma UNE
20‐460‐94 (Part 5‐523).
Coeficient reductor local de risc i explosió (Cr).
Al nostre cas serà 1, ja que s’aplica, seguint els criteris de la ITC‐BT‐29 (Prescripcions particulars per a les
instal∙lacions elèctriques en locals amb risc d’incendi i explosió)
Càlcul Realitzat.
Els càlculs es realitzen amb un programa comercial i s'adjunten en annex corresponent.

13.3 PROTECCIONS

Línia monofàsica

E(v) = 2 x I x P /  ∙ S ∙ V

e(%) = e(V) / V x 100

Línia Trifàsica

I = P / √3 ∙ V ∙ cos

e(%) = e(V) / V x 100

Protecció contra sobreintensitats
Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar‐se en el mateix,
ja siguin curtcircuits, sobrecàrregues o descàrregues atmosfèriques.
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Per tal de protegir les línies i els circuits, s’instal∙laran interruptors automàtics, que seran del tipus, calibre
i denominació fixats en el projecte.
Hauran d’estar proveïts d’un dispositiu de subjecció a pressió, perquè puguin fixar‐se d’una manera
ràpida i segura a un carril normalitzat. Tots els aparells hauran d’haver estat sotmesos als assaigs exigits
per a aquest tipus de material.
Protecció contra contactes directes
Per a la protecció contra contactes directes, es prendran les següents precaucions:
‐ Protecció per aïllament de les parts actives:
Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat si no és destruït.
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On:
R

Resistència en (Ω).

ρ

Resistivitat (Al=0,0286 Ω∙mm2 /m ; Cu=0,0172 Ω∙mm2 /m ).

L

Longitud en (m).

S

Secció en (mm2).

U

Tensió nominal en (V).

S’agafaran aquelles línies dels circuits que siguin mes desfavorables, per tant, aplicant les fórmules
anteriors, s’arriba a la següent taula:
L’IGA serà d’un tall omnipolar superior a 4,5 KA. La resta de proteccions seran d’un tall omnipolar de 4,5
KA. En tot cas, es seguiran els criteris del punt 1.3 de l’ITC BT‐17

‐ Protecció mitjançant barreres o envolvents:
Les parts actives deuran estar situades en l’interior de les envolvents o darrera de barreres. En el cas que
això no sigui possible, es realitzarà un allunyament de les parts actives de la instal∙lació de tal manera que
no sigui possible un contacte fortuït amb el cos o amb objectes conductors.
Protecció contra contactes indirectes

El criteri de selecció de les proteccions magnetotèrmiques es pot veure a la inequació següent. En tot cas,
les proteccions han de deixar circular el corrent nominal de les càrregues, però han d’impedir corrents que
puguin afectar als conductors.
Icàrrega ≤ Iprotecció ≤ I cable ‐‐‐ Criteri de selecció de les proteccions

La protecció contra contactes indirectes es realitzarà mitjançant el tall automàtic de l’alimentació. Això
s’aconseguirà amb la instal∙lació d’interruptors diferencials selectius i una xarxa de terra adequada. Totes
les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, hauran d’estar
interconnectades i unides per un conductor de protecció a un mateix terra. El punt neutre de cada
generador o transformador també haurà de posar‐se a terra

Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall
omnipolar. Les corbes vàlides dels interruptors automàtics, són:
 CORBA B

IMAG = 5∙In

Càlcul de curtcircuits i selecció de Proteccions.

 CORBA C

IMAG = 10∙In

Aquest càlcul no es necessari en aquest cas degut a que es connecta a línies existents.

 CORBA D i MA

IMAG = 20∙In

El càlcul de la corrent de curtcircuit és necessari pel dimensionament de les proteccions de capçalera de la
instal∙lació. Degut a que el centre de transformació de la Companyia Elèctrica està ubicat prop del mateix
recinte ones realitzaran les obres, no és possible determinar la corrent de curtcircuit de la instal∙lació
seguint els criteris de la “Guia tècnica d’aplicació – càlcul de corrents de curtcircuit” publicada pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia [Ref. 3], ja que així està disposat. Es per això, que es calcularan les Icc de
cada línia.
Per tant, s’aplicaran les següents formules:
Línia monofàsica
Línia Trifàsica

R = 2.ρ.L/S
R = 2.ρ.L/S

La selectivitat dels interruptors diferencials respondrà a l’assenyalat a la instrucció ITC‐BT‐25, i serà de 30
mA per als circuits d’enllumenat i 300 mA per als circuits fixes d’alimentació de motors.
Càlcul de protecció contra contactes indirectes i tensió de contacte ( Vc)
Per la protecció en front a les intensitats de defecte s’utilitzaran interruptors automàtics diferencials en
capçalera de les derivacions de les sublinies, Es disposaran els següents tipus de protecció diferencial:
‐

Protecció general en el quadre de distribució en baixa tensió. Es col∙loca un interruptor
diferencial de 300 mA de sensibilitat, amb tret temporitzat.

‐

Protecció de persones. S’utilitzaran en cada línia que surt del quadre de distribució,
interruptors de 30 mA. de sensibilitat.

Icc = 0.8 ∙ U / R
Icc = 1.1∙ U / √3 ∙R

Per a les instal∙lacions d’enllumenat exterior s’estableix que el valor de la resistència a terra serà tal que
qualsevol massa no pot donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 v.
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La tensió màxima de contacte serà:
Vcmax = Is x R < 24 v., essent
Is : sensibilitat del interruptor diferencial (30 mA)
R : resistència de posta a terra
La resistència a terra per a terrenys argilosos segons la ITC‐BT‐18 es de 50 ohms, pel que aplicant l’anterior
fórmula, es te que:

Naturalesa del Terreny

Valor mitjà de la resistivitat ohm∙m

Terrenys cultivables i fèrtils, terraplens
compactes i humits

50

Terraplens cultivables poc fèrtils i altres
terraplens

500

Terres pedregosos nus, sorres seques
permeables

3000

Vcmax = 0,3 x 50 = 15 v. < 24 v., per tant es acceptable la sensibilitat presa

13.4 RESISTÈNCIA DE TERRA
L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió que pot aparèixer en les masses metàl∙liques, per un
defecte d’aïllament i alhora assegurar el funcionament de les proteccions.
La posada a terra consisteix en un lligam metàl∙lic directe entre determinats elements d’una instal∙lació i
un elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats en el terreny. Amb aquesta connexió s’aconsegueix que no
existeixin diferències de potencial perilloses en el conjunt d'instal∙lacions, edifici i superfície pròxima al
terreny.
Les parts metàl∙liques accessibles de la instal∙lació deuran protegir‐se contra la possibilitat de que en un
moment donat pugin quedar en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar aquesta i assegurar la
immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instal∙larà la corresponent posta a terra segons les
indicacions de la Instrucció ITC‐BT‐018 i 19 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.
Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col∙lector del circuit de terra serà de
coure aïllat de secció 35 mm2 per la instal∙lació subterrània, el qual no discorrerà per l’interior de la
canalització existent dels cables d’alimentació.

Figura 65.

Considerant el terreny amb una resistivitat de 50 Ω∙m, i la instal∙lació d’1 elèctrode amb les
característiques abans citades, s’obtindrà d’acord amb les expressions indicades de la ITC‐BT‐18, el valor
de resistència a terra que serà la suma entre les resistències a terra de les piques col∙locades i la
resistència a terra del conductor d’unió.
Resistència a terra per circuit:
Rt,pica = ρ/Lp.np
Rt,cable = 2.ρ/Lc
Resistència total per circuit:
Rt = (Rt,pica . Rt,cable)/(Rt,pica + Rt,cable)
On:
Rt

Resistència a terra.

Aquest circuit de terra es connectarà a uns elèctrodes de terra formats per piques de 2 m. d’alçada, de
ferro courejat i de 2 cm. de diàmetre, i situades al primer i darrer punt de cada línia i com a màxim cada
cinc suports de llumenàries segons els punts assenyalats al plànol 3.2.

ρ

Resistivitat del terreny en (Ω∙m).

Lp

Longitud de la pica en (m).

Per la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o elements
de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics i tèrmics en
cas de curtcircuit són molt elevats.

np

Número de piques.

Lc

Longitud del conductor en (m).

La resistència màxima de la presa de terra serà de 80 Ω, segons els càlculs següents:

Resistivitat terreny

Això assegura que qualsevol massa no donarà lloc a tensions de contacte perilloses en cas de defecte a
terra.

La tensió màxima de contacte per a enllumenat exterior serà de 24 v, per tant: R = 24 v / 0,3 A = 80 Ω
On els 24 v, correspon a la màxima tensio de contacte admissible pel cos humà, i els 0,3 A, a la màxima
sensibilitat dels relès diferencials instal∙lats.
La resistivitat del terreny es determina a partir de la Taula 4 del ITB‐BT‐018. Es pren un valor de 50 ∙m

CIRCUIT

Resistivitat
(.m)

Lc(m) Lp(m)

Np(m)

Rt,pica Rt Cable

Rt

Circuit 1/2 802

50

300

2

20

1,25

0,333

0,263

Circuit 1/3 343

50

150

2

10

2,5

0,667

0,526

Per tant es comprova que la resistència a terra es inferior a la resistència màxima calculada en 80 Ω
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Amb aquest paràmetres es calculen els factors FDFL, FSL i FDLU utilitzant les taules 1, 2 i 3 respectivament
de la instrucció ITC‐EA‐06 per a un període de funcionament de 4.000 hores a l’any i un grau de protecció
del sistema òptic IP5X amb contaminació mitjana i una freqüència de neteja de 3 anys.

13.5 FUNCIONAMENT
Factor de utilització
El factor de utilització de les lluminàries i els projectors que composen la instal∙lació es guien segons la
taula 1 de la ITC ‐ EA ‐ 04:

Amb tot aquestes taules no han estat actualitzades per LED.
Per tant:

Enllumenat Funcional

Enllumenat Ambiental

Paràmetres
Funcional

Ambiental

Projectors

LLuminària

FDFL

FSL

FDLU

LED

‐

‐

‐

Lluminàries.

Rendiment

> 65 %

> 55 %

> 55 %

> 60 %

Factor de
utilització

Necessaris per
complir criteris
eficiència

Necessaris per
complir criteris
eficiència

> 0.25

> 0.30

Amb aquestes condicions es determina el factor fm segons els criteris del fabricant de la lluminària.:

Figura 66. Factor utilització segons ITC EA 04

LLuminària

fm

Led

0.80

Factor de manteniment
El factor de manteniment es la relació entre la il∙luminància mitja en servei en un període determinat i la
il∙luminancia mitja inicial , per tant, el factor de manteniment serà funció de:

Règim de funcionament

1. El tipus de làmpada, depreciació del flux lluminós i la seva supervivència al pas del temps.

La nova xarxa es connectarà a un quadre existent de comandament i maniobra.

2. La estanquitat del sistema òptic de la llumenaria al llarg del temps.

Mesures adoptades per la millora de la eficiència i estalvi energètic, així com per la limitació del
resplendor lluminós nocturn i reducció de la llum intrusa o molesta

3. La naturalesa i tancament de la llumenaria.

Les mesures que s’han pres són:

4. La qualitat i frequencia de les operacions de manteniment.
5. El grau de contaminació de la zona on s’instal∙li la llumenaria.
Per tant, segons l’expressat anteriorment es tindrà la següent expressió:



Disposició de lluminàries amb flux en hemisferi superior gairebé inexistent.



Lluminàries de molt bon rendiment



Instal∙lació de làmpades de LED

fm = FDFL ∙ FSL ∙ FDLU
Pel que fa a l'horari de règim de funcionament de l'enllumenat s'estableix els següent règim en el Decret
190/2015.

On
FDFL, factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada

ZONA

Tarda

Nit

FSL, factor de supervivència de la làmpada

E1 / E2

Tarda ‐ 22 hores.

22 hores ‐ Matí

FDLU, factor de depreciació de la llumenaria

E3 / E4

Tarda ‐ 23 hores.

23 hores ‐ Matí

Aquest factors son funció del període de funcionament de les làmpades a instal∙lar que es considera de de
4365 hores tenint en compte les hores anuals considerant orto i ocaso diaris de funcionament de
l'enllumenat.

Figura 67. Horaris segons Decret 190/2015

Els nous punts de llum Led es regularan punt a punt segons programació a incorporar a la lluminària.

La relació de llumenaries es la següent: LED
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Pla de manteniment

14.

El Pla de Manteniment serà el que estipuli l’ajuntament / concessionari al realitzar‐ne el manteniment.

14.1 TRAM SUD CARRER REGGIO EMILIA

CÀLCULS I RESULTATS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

Descripció

Costos d’explotació.

Nom del Carrer

Reggio Emilia ‐ tram sud
32 m.
7 m.
7 m.

Amplada calçada

Els costos d’explotació seran els normals de qualsevol enllumenat:



Amplada Vorera / Aparcament Dreta
Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

Neteja periòdica de l’equip òptic

Lluminària i Distribució

Etiqueta Qualificació Energètica

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ

AMPERA
Distribució
C
Lluminària

Substitució de punts de llum en cas que es trenquin.

A

Unilateral = A

Verificacions i medicions

←A

Bilateral Portell = B

B

Bilateral Oposició = C

20
99
60
2760
8
792
B1
25
15

Interdistància

Un cop s'hagi executat el projecte, s'hauran de mesurar els paràmetres elèctrics i luminotècnics amb
l'objectiu de comprovar‐ho amb els càlculs del projecte. Aquesta verificació la farà un instal∙lador
autoritzat.

Potència Lluminària
Longitud Carrer
Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)
Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)
Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

m.
Watt
m.
m2

C
D
E

Watt

F

lux
%

G

Resultats Càlcul

32 lux

Il∙luminació Mitjana calçada (Em)
Uniformitat Mitjana calçada (U)
Enlluernament Pertorbador ( TI)

‐
‐

%
0 lux

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)
Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

‐

Instal∙lació
Localitat Carrer

0 lux
0

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)
Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

Girona
Reggio Emilia ‐ tram sud
Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Lluminària i Distribució
Tipus Enllumenat
Funcional = 1
Ambiental = 2

Edificència Energètica (ε)

Consum Energia Anual ( kWh/any)

3.468,96

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

1.040,69

1

77,5758 m2 ∙ lux / W

on ε= S∙Em/P

Index Eficiència Energètica (Iε)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

2,68

20 COMPLEIX

Eficiència energètica de referència (εR)

29

32,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

2,67503
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε) 0,37383
Qualificació Energètica

Uniformitat

A

Figura 68. Taula de resultats
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14.3 TRAM NORD CARRER REGGIO EMILIA – CARRIL OEST
14.2 TRAM CRUÏLLA CARRER REGGIO EMILIA

Descripció
Nom del Carrer

Descripció
Nom del Carrer

Reggio Emilia ‐ Cruïlla
35 m.
7 m.
7 m.

Amplada calçada
Amplada Vorera / Aparcament Dreta
Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

Reggio Emilia ‐ tram nord ‐ carril Oest
11 m.
0 m.
4 m.

Amplada calçada
Amplada Vorera / Aparcament Dreta

Etiqueta Qualificació Energètica

Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

Etiqueta Qualificació Energètica

Lluminària i Distribució

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ

AMPERA
Distribució
A
Lluminària

Lluminària i Distribució

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ

AMPERA
Distribució
A
Lluminària

A

Unilateral = A

←A

30
99
30
1470
7
693
B1
25
15

Potència Lluminària
Longitud Carrer
Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)
Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)
Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

m.
Watt
m.
m2

Potència Lluminària
Longitud Carrer

C

Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)

D

Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)

E

Watt

Il∙luminació Mitjana calçada (Em)
Uniformitat Mitjana calçada (U)
Enlluernament Pertorbador ( TI)

Uniformitat Mitjana calçada (U)

%
0 lux

Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

Instal∙lació

Girona

Localitat Carrer

0 lux
0

Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

Reggio Emilia ‐ Cruïlla

Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Lluminària i Distribució

Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

3.035,34

Consum Energia Anual ( kWh/any)

1

Edificència Energètica (ε)

910,60

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

Funcional = 1

Index Eficiència Energètica (Iε)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

2,35

20 COMPLEIX

Eficiència energètica de referència (εR)

29

45,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

2,3511
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε) 0,42533
Qualificació Energètica

F
G
Instal∙lació

‐

Localitat Carrer

0 lux
0

Uniformitat

‐

Girona
Reggio Emilia ‐ tram nord ‐

Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Lluminària i Distribució

1.300,86

Consum Energia Anual ( kWh/any)

1

Edificència Energètica (ε)

390,26

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

Funcional = 1

74,0741 m2 ∙ lux / W

on ε= S∙Em/P

68,1818 m2 ∙ lux / W

on ε= S∙Em/P

E

lux
%

Ambiental = 2

Ambiental = 2

D

Watt

%
0 lux

Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

Tipus Enllumenat
Tipus Enllumenat

‐
‐

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)

‐

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)

C

25 lux

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)

m.
Watt
m.
m2

Resultats Càlcul

G

45 lux

‐
Enlluernament Pertorbador ( TI) ‐

Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

F

lux
%

Resultats Càlcul
Il∙luminació Mitjana calçada (Em)

30
99
80
1200
3
297
B1
25
15

Interdistància

B

Bilateral Oposició = C

←A

B

Bilateral Oposició = C

Bilateral Portell = B

Interdistància

A

Unilateral = A
Bilateral Portell = B

Index Eficiència Energètica (Iε)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

2,55

20 COMPLEIX

Eficiència energètica de referència (εR)

29

25,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

2,55428
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε) 0,3915
Qualificació Energètica

Uniformitat

A

A

Figura 70. Taula de resultats
Figura 69. Taula de resultats
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14.5 TRAM PASSEIG PEATONAL – RAMBLA CENTRAL

Descripció
Nom del Carrer

Reggio Emilia ‐ tram nord ‐ carril Oest
10 m.
3 m.
0 m.

Amplada calçada
Amplada Vorera / Aparcament Dreta
Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

Descripció

Etiqueta Qualificació Energètica

Nom del Carrer

Passeig Peatonal
5 m.
0 m.
0 m.

Amplada calçada
Amplada Vorera / Aparcament Dreta

Lluminària i Distribució

Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ
Lluminària
Distribució

AMPERA
A

Lluminària i Distribució

A

Unilateral = A

22
99
60
780
3
297
B1
25
15

Interdistància

B

Potència Lluminària
Longitud Carrer
Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)
Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)
Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

m.
Watt
m.
m2

C

15
15
75
375
5
75
S2
10
15

Interdistància

D

Potència Lluminària
Longitud Carrer

E

Watt

Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)

F

lux
%

Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)

G

34 lux

Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

%
0 lux

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)

Instal∙lació

Girona

Localitat Carrer

Reggio Emilia ‐ tram nord ‐

Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Enlluernament Pertorbador ( TI)

‐
‐

D
E

Watt

F

lux
%

%
0 lux

Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

‐

G

Passeig Peatonal
Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Lluminària i Distribució

1

Ambiental = 2

Tipus Enllumenat

on ε= S∙Em/P

Index Eficiència Energètica (Iε)

2,37

20 COMPLEIX
29

34,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

2,36851
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε) 0,42221

1

Uniformitat

‐

Ambiental = 2

Edificència Energètica (ε)

95 m2 ∙ lux / W

on ε= S∙Em/P

Index Eficiència Energètica (Iε)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

5,28

12 COMPLEIX

Eficiència energètica de referència (εR)

18

19,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

5,27778
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε) 0,18947

A

98,55

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

Funcional = 1

68,6869 m2 ∙ lux / W

328,50

Consum Energia Anual ( kWh/any)

390,26

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

Funcional = 1

Eficiència energètica de referència (εR)

Girona

1.300,86

Consum Energia Anual ( kWh/any)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

Instal∙lació
Localitat Carrer

0 lux
0

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)
Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

Lluminària i Distribució

Qualificació Energètica

C

19 lux

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)

0 lux
0

Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

Il∙luminació Mitjana calçada (Em)
Uniformitat Mitjana calçada (U)

‐

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)

Edificència Energètica (ε)

m.
Watt
m.
m2

Resultats Càlcul

‐
Enlluernament Pertorbador ( TI) ‐

Tipus Enllumenat

←A

B

Bilateral Oposició = C

Uniformitat Mitjana calçada (U)

Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

A

Unilateral = A
Bilateral Portell = B

Resultats Càlcul
Il∙luminació Mitjana calçada (Em)

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ

KIO LED
Distribució
A
Lluminària

←A

Bilateral Portell = B
Bilateral Oposició = C

Etiqueta Qualificació Energètica

Qualificació Energètica

Uniformitat

A

Figura 71. Taula de resultats
Figura 72. Taula de resultats

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

‐

TEXT REFÓS PROJECTE DE REFORMA DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS REGGIO EMILIA I CARDENER – T.M. GIRONA

14.6 APARCAMENT

75

14.7 CARRER RIU CARDENER‐ TRAM OEST

Descripció

Descripció
Nom del Carrer

Aparcament
20 m.
3 m.
0 m.

Amplada calçada
Amplada Vorera / Aparcament Dreta
Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

Nom del Carrer

Etiqueta Qualificació Energètica

Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ

NEOS
Distribució
A

Lluminària i Distribució
Lluminària

A

Unilateral = A

←A

A

Unilateral = A

Bilateral Portell = B

←A

Bilateral Portell = B

B

Bilateral Oposició = C

30
99
55
1265
4
396
D1
25
15

Interdistància
Potència Lluminària
Longitud Carrer
Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)
Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)
Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

m.
Watt
m.
m2

Il∙luminació Mitjana calçada (Em)

C

Potència Lluminària
Longitud Carrer

D

Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)

E

Watt

Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)

F

lux
%

Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

G

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)

Il∙luminació Mitjana calçada (Em)

Instal∙lació

Girona

Localitat Carrer

0 lux
0

Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

C
D
E

Watt

F

lux
%

G

Enlluernament Pertorbador ( TI)

28 lux
‐
‐

%
0 lux

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)

‐

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)

m.
Watt
m.
m2

Resultats Càlcul
Uniformitat Mitjana calçada (U)

%
0 lux

25
99
25
500
2
198
B1
25
15

Interdistància

27 lux
‐
‐

B

Bilateral Oposició = C

Resultats Càlcul

Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

Etiqueta Qualificació Energètica

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ

AMPERA
Distribució
B

Lluminària

Uniformitat Mitjana calçada (U)

15 m.
2,5 m.
2,5 m.

Amplada Vorera / Aparcament Dreta

Lluminària i Distribució

Enlluernament Pertorbador ( TI)

c.Riu Cardener‐T.Oest

Amplada calçada

Aparcament

Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

‐

Localitat Carrer

0 lux
0

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)

Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Lluminària i Distribució

Instal∙lació

Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

Girona
c.Riu Cardener‐T.Oest

Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Lluminària i Distribució

1.734,48

Consum Energia Anual ( kWh/any)
Tipus Enllumenat

1

Tipus Enllumenat

520,34

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

Funcional = 1
Ambiental = 2

Edificència Energètica (ε)

Edificència Energètica (ε)

Index Eficiència Energètica (Iε)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

2,59

29

27,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

2,58621
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε) 0,38667
Qualificació Energètica

867,24

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

260,17

53,0303 m2 ∙ lux / W

on ε= S∙Em/P

Index Eficiència Energètica (Iε)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

20 COMPLEIX

Eficiència energètica de referència (εR)

Funcional = 1
Ambiental = 2

75 m2 ∙ lux / W

on ε= S∙Em/P

Consum Energia Anual ( kWh/any)

1

1,83

20 COMPLEIX

Eficiència energètica de referència (εR)

29

28,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

Uniformitat

A

‐

1,82863
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε) 0,54686
Qualificació Energètica

Uniformitat

A

Figura 74. Taula de resultats

Figura 73. Taula de resultats
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14.8 CARRER RIU CARDENER – TRAM EST
Descripció
Nom del Carrer

C.Riu Cardener ‐ T.EST
15 m.
2,5 m.
2,5 m.

Amplada calçada
Amplada Vorera / Aparcament Dreta
Amplada Vorera / Aparcament Esquerra

Etiqueta Qualificació Energètica

Lluminària i Distribució

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA INSTAL∙LACIÓ

AMPERA
Distribució
A
Lluminària

A

Unilateral = A

←A

Bilateral Portell = B

B

Bilateral Oposició = C

20
99
50
1000
3
297
B1
25
15

Interdistància
Potència Lluminària
Longitud Carrer
Superfície de Carrer
Núm de Punts de Llum
Potència Activa Instal∙lada (P)
Situació Projecte
Iluminància mitjana projecte calçada (Em)
Enlluernament Pertorbador Projecte (TI)

m.
Watt
m.
m2

C
D
E

Watt

F

lux
%

G

Resultats Càlcul
Il∙luminació Mitjana calçada (Em)
Uniformitat Mitjana calçada (U)
Enlluernament Pertorbador ( TI)

33 lux
‐
‐

%
0 lux

Il∙luminació Mitjana Vorera Dreta (Em)
Uniformitat Mitjana Vorera Dreta (U)

Instal∙lació

‐

Girona

Localitat Carrer

0 lux
0

Il∙luminació Mitjana Vorera Esq (Em)
Uniformitat Mitjana Vorera Esq (U)

C.Riu Cardener ‐ T.EST

Nocturn
20 h a 8 h

Horari Funcionament

Lluminària i Distribució

1.300,86

Consum Energia Anual ( kWh/any)
Tipus Enllumenat

1

Edificència Energètica (ε)

390,26

Emissions de CO2 anual ( kgCO2 / any)
( ràtio de 300 g CO2 / kWh ) segons mix elèctric)

Funcional = 1
Ambiental = 2

83,3333 m2 ∙ lux / W

on ε= S∙Em/P

Index Eficiència Energètica (Iε)

Eficiència energètica Mínima(εmin)

2,87

20 COMPLEIX

Eficiència energètica de referència (εR)

29

33,00

Iluminació Mitjana en servei ‐ Em (lux)

Index Eficència Energètica (Iε=ε/εR)

2,87356
Index Consum Energètic (ICE=1/Iε)
0,348
Qualificació Energètica

Uniformitat

‐

A

Figura 75. Taula de resultats
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1. OBJECTE
L'objecte del present annex és la descripció dels treballs a realitzar en la nova xarxa de semaforització.

2. XARXA EXISTENT
L’àmbit objecte del present projecte, actualment no disposa de cap xarxa de semaforització existent.

3. PROPOSTA
En el moment de la redacció del present projecte es disposa de l’assessorament i pressupost realitzat per
l’empresa ETRABONAL.
Es preveu la regulació semafòrica amb priorització de bus de la cruïlla entre el carrer de Reggio Emilia i el
carrer del Riu Cardener. La instal∙lació semafòrica també incorpora la previsió de creuament de bicicletes i
vianants.
La connexió de la canalització es preveu de realitzar al quadre elèctric existent del poste de recàrrega de
vehicles elèctrics, ubicat al costat de l’aparcament, en la zona verda del carrer Riu Cardener. Al costat
d’aquest armari existent es preveu instal∙lar l’equip de regulació.
La nova canalització es preveu realitzar amb un tub corrugat Ø90mm protegit amb formigó en la zona de
voreres i amb dos tubs corrugat Ø90mm protegits amb formigó en la zona de calçada.
En els creuaments o finals de línia es preveu la instal∙lació d’arquetes de registre de 60x60x90cm, amb
tapa de fosa segons plànols de detall.
En plànols adjunts es grafia la proposta de xarxa de semaforització a instal∙lar i en documentació annexa
s’adjunta el pressupost realitzat per l’empresa EtraBonal.
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ANNEX NÚM 8 ‐ SENYALITZACIÓ
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En el cas de les interseccions, aquestes es disposen en zones de visibilitat adequada a la velocitat
d’aproximació.

1. INTRODUCCIÓ
L’objecte del present annex és definir la senyalització a implantar al sector tant la senyalització horitzontal
com la vertical.

Els pendents i peralts mínims garanteixen un drenatge adequat de l’aigua de la calçada, evitant
l’hidroplaneig.
Les successions de radis rectes i d’alineacions verticals són coherents a tot el traçat.

2. NORMATIVA CONSIDERADA

El traçat en planta és uniforme a tot el recorregut.

La normativa considerada:
 Norma 3.1.‐I.C., Traçat, del Ministeri de Foment (1999, modificació 2001)

Sobre aquetes consideracions, val a dir, que el traçat en planta i alçat de l’enllaç, s’ha adaptat a la rasant
existent, i en planta s’ha modificat algun radi per tal d’oferir majors condicions de seguretat.

 Norma 8.2.‐I.C., Marques Vials, del Ministeri de Foment (1987)
 Norma 8.1.‐I.C., Senyalització vertical, del Ministeri de Foment (2014)

5. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

 Nota de servei 2/07 sobre criteris d’aplicació i de manteniment de les característiques de la
senyalització horitzontal

5.1

 Nota de servei 1/2011 sobre senyalització de trams amb risc de col∙lisió per abasts.
 Ordre de 28 de desembre de 1999 en la que s’actualitza el Plec de Prescripcions tècniques generals
per obres de carreteres i ponts en relació amb “senyalització abalissament i defenses a les
carreteres”

CRITERIS GENERALS

S’entén com a marca vial qualsevol sistema òptic damunt de la superfície de la via formant línies, signes o
paraules, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. A l’aplicació de les marques vials es podran
utilitzar pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics d’aplicació en calent i marques vials
prefabricades.
Les funcions bàsiques de les marques vials són:

 Manual de senyalització urbana d’Orientació, Generalitat de Catalunya (2005)

 Delimitar carrils de circulació.

 Manual de senyalització interurbana d’orientació – Direcció general de carreteres. Generalitat de
Catalunya

 Indicar les vores de les calçades.
 Delimitar zones excloses de circulació.
 Reglamentar la circulació.

3. PROPOSTA GENERAL

 Completar o precisar el significat de senyals verticals.

La senyalització queda situat en una zona que rep un tractament com a urbà.

 Repetir o recordar una senyal vertical.

4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SEGURETAT VIÀRIA

 Permetre els moviments indicats .

Com a criteris de disseny s’han emprat els indicats per la Norma 3.1.‐I.C. per a una velocitat de 50 km/h.

 Anunciar, guiar i orientar els usuaris.

S’analitzen els següents aspectes:

5.2

4.1

Les marques es pintaran de color blanc tipus B118 de la norma 48‐103. Es tracta de marques reflectants
segons norma 8.2 IC.

TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT

La coordinació planta – alçat es correcta.
El principi d’una corba no coincideix amb un punt alt del traçat en alçat, i en casos semblants els valors
dels paràmetres dels acords verticals s’han pres com a mínim als establerts per la Norma 3.1.‐I.C.

TIPUS DE PINTURA I APLICACIÓ

Els treballs es faran amb els següents tipus de pintura:
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 Pintura acrílica reflectant amb dos aplicacions amb 1000 gr/m2 de pintura acrílica a l’aigua i 480
gr/m2 d’esferes de vidre
 Pintura de dos components en fred amb una dotació mínima de 1200 gr/ m de pintura i 500 gr/m
d’esferes de vidre.
2

2

En totes les unitats de pintura acrílica es fa especial esment que l’aplicació es realitzarà sempre en dos
aplicacions separades entre elles un mínim de 15 dies i un màxim de 30 dies, amb les dotacions totals
mínimes que s’indiquen.
Es necessari netejar ‐escombrar‐ de forma prèvia els trams a pintar, de tal forma que no quedi pols o
graveta que impedeixi l'adequada unió de la pintura amb el suport del ferm de la carretera. En cas de que
es detectin trams en que això succeeixi es faran netejar i repintar, de forma similar al que més endavant es
dirà pels trams en que el coeficient de retroreflexió no compleixi.
La resistència a la lliscada de la pintura a 20 º mesurada amb pèndol SRT (Skid Resistance Tester, Road
Research Laboratory) no serà inferior a 0.45 d’acord amb normativa UNE 135‐200 / UNE 135 272
Es preveu de pintar les marques amb pintura acrílica reflectant amb dos aplicacions les següents marques


Marca vial longitudinals contínua de 10 cm.



Marca vial longitudinals contínua de 15 cm.



Marques vial longitudinals continua de 40 cm.



Marca vial longitudinals discontínua de 10 cm.



Marca vial longitudinals discontínua de 15 cm.



Marques vial longitudinals discontinua de 40 cm.



Zebrat viari en formació de illetes.



Marques de graelles de prohibida parada ( color groc).



Marques Zig‐Zag color groc.



Marques aparcaments.



20 % Microesferes de vidre.



20 % Pigment i extenedor.

 20 % Vehicle.

 Pas de Vianants.
 Triangles en pas de vianants elevat.
 Pas de bicicletes.
 Lletres STOP i altres textos.
 Fletxes direccionals.
 Símbol cediu el pas (R‐1).
 Banda de detenció (40 cm).
 Banda Transversal de detenció discontinua (40 cm).
És condició indispensable per l’aplicació de pintura sobre qualsevol superfície que aquesta es trobi
completament neta, exempta de material solt o mal adherit o sense compactar, i perfectament eixuta. Per
eliminar la brutícia i les parts disgregades o mal adherides que presenten les superfícies de paviment
s’utilitzaran raspalls amb pues de duresa adequada al tipus de paviment.

La pintura s’aplicarà sobre superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual cosa les que
siguin excessivament llises de morter i formigons, llambordes o d’altres, es tractaran prèviament
mitjançant raig de sorra, fregament en sec amb pedra abrasiva de sorra grossa o solució de clorhídric al
cinc per cent ( 5%) seguida de posterior rentat amb aigua neta o d’altres procediments apropiats al cas. Si
la superfície presentés defectes o forats notables es corregiran i s’ompliran amb morters especials.
En cap cas s’aplicarà la pintura sobre una superfície de morter o formigó amb eflorescències. Per eliminar‐
les s’humitejaran amb aigua, s’aplicarà amb una brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent
(20%), es raspallarà amb un raspall amb pues d’acer durant cinc minuts i es rentarà abundantment amb
aigua.

El Material es compondrà d’agregat, microesferes de vidre, pigment, extenedor i vehicle en les següents
proporcions:
40 % Agregat.

Es preveu de pintar amb pintura de dos components en fred reflectant els següents elements:

La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un rentat intens amb aigua i
continuant‐se el reg d’aquestes superfícies fins que l’aigua que escorri sigui totalment neta.

Les pintures amb dos components seguiran les característiques qualitatives de les pintures líquides. La
mescla dels components ha de formar un producte homogeni i pastós. S’aplicarà a la mescla un agregat (
àrid) d’alta resistència per a incrementar el coeficient de resistència a la lliscada. Aquest coeficient, en les
proves del pèndol SRT, haurà de ser superior al 0.70 segons norma UNE 135‐200.
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Abans de procedir a pintar superfícies de morters i formigons es comprovarà que es troben completament
seques i que no presenten reacció alcalina. En aquest cas es tractarà de reduir‐la aplicant a les superfícies
afectades una solució aquosa al dos per cent ( 2%) de clorur de zinc i a continuació una altra solució també
aquosa d’àcid fosfòric al tres per cent ( 3%) les quals es deixaran assecar completament abans d’aplicar la
pintura.
Els treballs no es podran efectuar amb una humitat massa elevada, en concret s'indica que només es
podrà efectuar l'aplicació quan la temperatura de la superfície que ha de rebre la nova pintura superi
almenys en tres graus (3ºC) el punt de rosada. Tampoc es podrà pintar en dies de vent fort ni amb
temperatures inferiors a 10º.
Sobre les marques recentment pintades s’haurà d’impedir el pas de tot tipus de trànsit mentre duri el
procés d’assecat.
Per l’execució de les marques vials es senyalitzarà convenientment tant durant la seva execució com
durant el procés d’assecat.
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El control que es durà a terme serà:
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M2.4 (CM<100 km/hora)Separació de carrils d’entrada i sortida
Línia de 30 cm d’amplada continua per a separació de carrils d’acceleració i desceleració en trams en que
no es pot fer el canvi de carril

 Control de la dotació de pigment per m2 de marca vial.

M2.6 (VM< 100 km/hora) Línia longitudinal continua de límit de calçada

 Control de la dotació de les esferes de vidre per m2 de marca vial.

Línia de 15 cm d’amplada per a vorals de més de 1.5 metres d’amplada i de 10 cm d’amplada per a vorals
de menys de 1.5 metres d’amplada.

 Control (mitjançant empresa qualificada) dels coeficients de retro‐reflexió als 30 i 180 dies.

M4.1 Línia de detenció
Els coeficients de retro‐reflexió (independentment de la seva evacuació amb equip portàtil o dinàmic)
seran com a mínim els indicats en la taula següent, o els que en resultin amb una interpolació lineal
ajustada als dies reals des de l’aplicació:
Dies des de l’aplicació

30

180

Coeficient (RL/mcd.lx‐1∙m‐2)

300

200

Línia de 40 cm d’amplada transversal i continua per indicar l’obligació de detenir‐se davant la línia.
M4.2 Línia de cediu el pas
Línia de 40 cm d’amplada transversal i discontinua a raó de 0.8 metres pintat i 0.40 metres sense pintar
per indicar al conductor l’obligació de detenir‐se davant la línia quan hagin de cedir el pas als vehicles que
circulen per la calçada a la que s’aproxima.
M4.3 Pas de Vianants

Les lectures del coeficient es tramificaran en trams de 100 metres. Quan en una longitud d’1 km. hi hagi
tres o més trams separats o dos trams junts amb coeficients inferiors a 200 per la mesura als 30 dies o a
150 per la mesura als 180 dies, caldrà repintar‐ho en una longitud mínima de 500 metres.
No es preveu en aquest projecte la implantació de bandes sonores amb ressalts, de 50 cm d’amplada,
amb pintura acrílica reflectant

5.3

MARQUES VIALS MÉS UTILITZADES

Zebrajat de 50 cm d’amplada per indicar el pas de vianants als conductors de vehicles. (Superfície 0.5 m2
pintat / m2)
M4.4 Pas per ciclistes
Zebrajat a cada banda del carril format per quadrats de 50 x 50 cm separats 50 cm. La amplada total serà
de 1.80 per un sol sentit de circulació i de 3.00 m per dos sentits de circulació.
M5.2 (VM<60 km/hora) Fletxa de direcció i selecció de carril

M1.3 (v< 60km/h) Línia longitudinal discontinua de separació de carrils

Fletxa per indicar els moviments permesos o obligats. ( Superfície 1.2 m2 / 1.5 m2 / 2.17 m2 )

Línia de 10 cm d’ample discontinua a raó de 2 metres pintats i 5.5 sense pintar per separar els sentits de
circulació en calçades de dos carrils, amb possibilitat d’avançament.

M5.4 Final carril acceleració

M1.7 ( VM< 100 km/h) Línia de separació de carril entrada o sortida

Fletxa de final de carril com per exemple el de acceleració central o lateral. ( Superfície 4,185 m2)

Línia de 30 cm d’amplada discontinua a raó de 1 metre pintat i 1 metre sense pintar per indicar les zones
de incorporació en carrils d’acceleració o desceleració.

M6.4 ( V< 60 km/hora) STOP

M1.12 Línia longitudinal discontinua de límit de calçada en accessos

Lletres amb el nom “STOP” serveix per indicar al conductor la obligació de parar‐se per donar preferència
als vehicles que circulen a la calçada a la que s’aproxima. ( Superfície = 0.32 + 0.22 + 0.36+ 0.33 = 1.23 m2)

Línia de 10 cm d’ample discontinua a raó de 1 metres pintat i 2 metres sense pintar que defineix el límit de
calçada en trams amb accessos directes..

M6.5 Cedir el pas

M2.2 Línia longitudinal de prohibició d’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit circulació

Símbol en forma de triangle que serveix per indicar al conductor la obligació que té a cedir el pas al
vehicles que circulen per la calçada a la que s’aproxima. ( Superfície 1,434 m2)

Línia de 10 cm d’ample continua serveix per prohibir l’avançament per no disposar de visibilitat necessària
per a completar‐lo una vegada iniciat o desistir del mateix.

M7.2 ( V< 60 km/hora) Zebrat de zones excloses de trànsit
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Tenen la funció d’augmentar la visibilitat de la zona de paviment exclosa a la circulació de vehicles per tal
d’evitar un obstacle o realitzar una maniobra de divergència o convergència. Les franges obliqües hauran
de ser aproximadament perpendiculars a la direcció de moviment prohibit. El sentit de circulació a ambdós
costats del zebrat condicionarà la configuració de les franges obliqües a disposar segons les indicacions de
la norma ( A, B o C).
M7.3 Places d’aparcament en línia
Línies blanques de 10 cm d’amplada per la delimitació de places d’aparcament en línia.
M7.4 Places d’aparcament en bateria
Línies blanques de 10 cm d’amplada per la delimitació de places d’aparcament en bateria.

Figura 78. M6.4 – STOP

Figura 76. M4.3 – Pas de vianants

Figura 79. M6.5– Cediu el Pas i M5.4 Fletxa final carril

Figura 77. M4.4 – Pas de ciclistes
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Figura 81. M7.2– Zebrejat zones excloses de trànsit

Figura 80. M5.2– Fletxes de selecció de carril.

Figura 82. M7.3 i M7.4 – Aparcaments en línia i en bateria.
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5.4

PINTAT PAS DE PEATONS.

El pintat dels passos de peatons suposa un perill pels vehicles de dues rodes, al passar‐hi per sobre,
sobretot en dies de pluja.
És per aquest motiu que es proposa senyalitzar amb dos línies discontínues perpendiculars a la calçada els
passos de vianants que estiguin regulats per semàfors.
Amb tot, la resta de passos de peatons es tendeix a reduir la pintura en algunes de les seves franges, com
el pas de peatons que s’adjunta en la imatge següent.
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6.

SENYALITZACIÓ VERTICAL.

6.1

CRITERIS GENERALS.

El projecte inclou la senyalització de codi de la rotonda i dels diferents vials de la urbanització.
Existeixen els següents tipus de senyals, d’acord amb el catàleg de senyals verticals de circulació del
MOPT.
1. Senyals d’advertència de perill: Són les senyals tipus P seguides d’una lletra del 1 a 99.
2. Senyals de Reglamentació: Son les senyals tipus R i inclouen les de prioritat, restricció i obligació.







De prioritat (número inferior a 100).
De prohibició d’entrada (número entre 100 y 199).
De restricció de pas (número entre 200 y 299).
Altres de prohibició o restricció (número entre 300 y 399).
D’obligació (número entre 400 y 499).
De final de prohibició o restricció (número superior a 500).

3. Senyals d’indicació: Són les senyals tipus S i inclouen les indicacions generals, serveis i panells
complementaris.

Figura 83. Pas de peatons amb reducció de pintura.







D’indicacions generals (número inferior a 50).
Relatives a carrils (número entre 50 y 99).
De servei (número entre 100 y 199).
Altres senyals (número superior a 900).
De orientació, que es divideixen en:
 De presenyalització (número entre 200 y 299).
 De direcció (número entre 300 y 399).
 De identificació de carreteres (número entre 400 y 499
 De localització (número entre 500 y 599).
 De confirmació (número entre 600 y 699).
 De ús específic en zona urbana (número entre 700 y 799).
 Panells complementaris, (número entre 800 y 899).

4. Senyals d’orientació: Son les senyals tipus OR i defineixen les direccions a emprar per assolir el nus
de destí.
5. Senyals de localització: Indiquen els límits de Població, Comarca, Província o Comunitat Autònoma.
Les tres primeres són l’anomenada senyalització de codi.
Figura 84. Pas de vianants regulat per semàfors.
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SENYALITZACIÓ DE CODI

Les dimensions de les senyals verticals utilitzades en el present projecte són les corresponents a carreteres
convencionals amb voral en el cas de les carreteres N‐II i la GIV‐6025 i la corresponent a carreteres
convencionals sense voral en els cas dels vials de la urbanització:

Figura 87. Distància mínima de separació de 0.30 metres de la illeta

Figura 85. Dimensions senyals en carreteres convencionals amb voravia

Quan a l’alçada la diferència de cota entre la vora inferior del senyal o cartell i la vorera o zona no serà
inferior a:
 1.80 metres en carreteres convencionals amb voravies > 1.5 metres
 1.50 metres en carreteres convencionals amb voravies < 1.5 metres
 2.20 metres zona urbana.
Les senyals verticals que es col∙locaran dins de l’àmbit d’actuació del projecte, al carril bicicleta
principalment, són:
‐

Senyal de finalització de la infraestructura obligatòria per a ciclistes (R‐505).

‐

Senyal d’advertència de proximitat d’un pas per a ciclistes o d’un lloc a on sovint els ciclistes
surten a la via o la creuen (P‐22).

‐

Senyal d’obligació per als conductors de cicles de circular per la via a la qual està situada i
prohibició als altres usuaris de la via d’utilitzar (R‐407).

‐

Senyal d’advertència de proximitat de pas de vianants (P‐20).

‐

Senyal de zona compartida de circulació de bicicletes i vianants (B‐56).

Al present projecte es requereix un nivell 2 de reflectància. ( RA2)

‐

Senyal de cediu el pas (R‐1).

Els senyals es col∙locaran al marge dret de la calçada i distarà transversalment almenys 0.3 metres de la
vorada, considerant que la via es troba il∙luminada. ( Apartat 4.4.2.2 de la norma 8.1.IC)

‐

Senyal d’indicació de pas de vianants (S‐13).

Figura 86. Dimensions senyals en carreteres convencionals sense voravia ‐ Carrers urbans.

Les senyals de codi es col∙locaran sempre al marge dret de la plataforma i també en el marge esquerra si el
tràfic pogués obstruir la visibilitat. Es duplicaran sempre les senyals R‐305, R‐306, P‐7, P‐8, P‐9a, P‐9c, P‐
10a, P‐10b i P‐10c
Les senyals de codi seran d’acer galvanitzat amb xapa d’acer de 1.8 mm
Tots els elements (fonts, caràcters, símbols, fletxes, pictogrames,...) d’un senyal, cartell o panell
complementari llevat els de color negre o blau fosc hauran de ser retroreflexius en el seu color.

Les senyals i direccions previstes es presenten en el corresponent plànol de planta.
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ANNEX NÚM 9‐ JARDINERIA I REG
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1. OBJECTE

3. JARDINERIA: VEGETACIÓ.

L'objecte del present annex és la descripció detallada de la jardineria i la justificació del càlcul de la xarxa
de reg.

El disseny del projecte planteja la distribució de diferents parterres situats en el passeig central i en la zona
de l’aparcament. En aquests parterres es proposa la plantació de gespa, per tal de no tapar les visuals ni
crear espais aïllats de l’entorn.

2. ARBRAT VIARI EXISTENT.

Així doncs en resulta la següent distribució:
• PASSEIG CENTRAL:

L’arbrat viari existent en l’àmbit del projecte és el següent:
‐

Magnòlia ( Magnòlia grandiflora ).

‐

Roure americà ( Quercus rubra )

‐

Ailant ( Ailanthus altíssima ).

Es preveu la plantació d’arbrat del tipus Sophora japonica de 20‐25cm de perímetre de tronc, amb
un marc de plantació de 6‐7 metres.
En els parterres s’hi preveu la plantació de gespa.

Pel que fa a l’arbrat es preveu mantenir tot l’arbrat existent, en excepció de l’arbrat viari que cal retirar de
la mitjanera del carrer Reggio Emilia, ja que aquesta es converteix en calçada. Aquest arbrat és del tipus
Roure americà i es troba en bon estat de conservació, malgrat tot no es preveu la seva trasplantació ja que
no s’obtenen bons resultats.

• PARTERRE LATERAL – Zona aparcament:
Es preveu la plantació d’arbrat del tipus Quercus Rubra de 35‐40cm i arbrat del tipus Liridendron
de 20‐25cm.
En els parterres s’hi preveu la plantació de gespa.

4. XARXA DE REG
Per a la xarxa de reg es preveu realitzar una connexió amb la xarxa d’aigua potable situada en el carrer Riu
Cardener, la qual creuarà el vial i servirà també per a donar subministrament a la font d’aigua potable.
Aquesta connexió es realitzarà amb tub de polietilè d’alta densitat de diàmetre 63mm.
El reg de les noves zones verdes previstes es preveu de fer amb un nou programador instal∙lat en el carrer
Riu Cardener, al costat del parterre.
Es preveu la instal∙lació d’un programador alimentat amb piles XCHYBRID (6 estacions) de Hunter o
equivalent, d’acer inoxidable, instal∙lat en arqueta de 60x60cm amb tapa de registre.
Es preveu la instal∙lació d’un comptador també instal∙lat en arqueta de 60x60cm amb tapa de registre.
Es col∙locaran sensors de pluja Mini Click de Hunter o equivalent.
Figura 88. Imatge arbrat existent mitjanera c.Reggio Emilia.

Respecte a l’arbrat del Passeig central, és del tipus Ailant ( Ailanthus altíssima ), una espècie invasora.
Aquest arbrat es preveu retirar realitzant prèviament un protocol establert per l’ajuntament de Girona,
mitjançant un control químic, evitant així futurs rebrots. En substitució d’aquest arbrat existent, es preveu
la plantació de nous exemplars del tipus Sophora japonica, amb un marc de plantació de 6‐7 metres.
Les especificacions a seguir per a la realització d’aquest protocol de control químic de l’Ailant s’adjunten
com a documentació annexe.

Del programador sortiran fins a 3 línies
El parterre amb gespa es preveu de regar amb difusors sèrie PRO‐SPRAY de Hunter, amb abast entre 1‐5m
i pressió 1‐2,5 bar.
L’arbrat viari existent es continuarà regant amb la xarxa de reg gota‐gota existent mitjançant tub
PEØ20mm que es preveu de mantenir.
Per cada línia es preveu la col∙locació d'una electrovàlvula, una vàlvula normal i un regulador de pressió.
En annex núm.10 es justifica el càlcul de la xarxa de reg.
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DOC. ANNEXA Nº1:
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ANNEX NÚM 10 ‐ XARXA DE REG
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Goteig

1. OBJECTE
L’objecte del present annex es definir la xarxa de reg prevista en l’àmbit de projecte. Per la definició de la
xarxa de reg es parteix del Manual de Reg de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona el qual
constitueix una referència contrastada.

 Cabal per element 2l/hora
 Marc dels goters en flors, entapissants i arbusts 0.5 x 0.5 metres, precipitació de 8 l/m2/hora
 Marc en arbres: Anells amb 7 degotadors a 0.30 de 3.5 l/hora per arbres es adir 24.5 l/arbre.

2. CONCEPTES GENERALS A TENIR EN COMPTE.
Pel disseny del reg a efectuar en un determinat àmbit és necessari:
1. Determinar les necessitats hídriques que depenen de climatologia i plantació.
2. Definir la pluviometria que depèn dels elements instal∙lats.
3. Determinar la dosi útil de reg la qual depèn del tipus de sòl i del sistema radicular de les plantes
4. Determinar durada del Reg, dies de reg i horari de reg.
Aquest es un procés que s’ha d’estudiar en cada cas però que en general es pot prendre com a
recomanació les previsions del PLA ANUAL DE REG que conté el Manual de Reg de l’Ajuntament de
Barcelona.

3. PLA ANUAL DE REG
El Pla considera 4 programes, dos de primavera i tardor, un de estiu i un de hivern.
Aquest Pla contempla les següents pluviometries per elements:
Aspersió
 Cabal per element = 900 l/hora
 Marc de 8 x 8
 Precipitació de 14 l/m2/hora
Difusors
 Cabal per element de 800 l/hora
 Marc de 4 x 4
 Precipitació de 50 l/m2/hora
Rotator
 Cabal per element de 700 l/hora
 Marc de 8 x 8
 Precipitació de 10 l/m2/hora
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4. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMENT XARXA DE REG
Per la definició de l’esquema general de la xarxa de reg es pren el Detall 5 del Manual de Reg de Parcs i
Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest pla de reg podrà ésser concretat a partir dels següents paràmetres
 Tipus de sòl
 Assolellament del lloc
 Règim de vents de lloc . En situació de vent extrem durant hivern s’ha de programar un reg
extraordinari.
Com elements de manteniment es important:
Disposar d’un element sensor de pluja
Comprovació mensual del comptador i pressió de la xarxa.
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5. REGLES GENERALS PEL CÀLCUL DEL REG DE LA XARXA DE REG.

6. EQUIPS PROJECTATS

Pel que fa a la capacitat hidràulica de les diferents tuberies a manca de estudi hidràulic detallat es pren:

Els equips projectats en el sistema de reg són de la casa HUNTER tot i que es podran instal∙lar els seus
equivalents RAINBIRD o TORO.
PROGRAMADOR

CANONADA EN mm

CANONADA EN Polzades

CABAL

20

½“

1000 l/hora

25

¾“

2000 l/hora

32

1“

3000 l/hora

40

1¼“

4000 l/hora

50

1½“

8.000 l/hora

63

2“

15.000 l/hora.

 6/ 12 Línies
 Funcionament a Piles
 Versió en Acer Inoxidable

 PGV‐151
Les pressions de funcionament adequades pels diferents elements de la xarxa de reg són:
 Aspersors comercials, estàndard tipus i compatibles de 2,5 a 3,5 atm

 Conexión: 40 mm (1½")
 Alçada: 19 cm

 Difusors estàndard tipus i compatibles a 2 atm

 Longitud: 14,5 cm

 Degotadors autocompensats entre 1 i 3,5 atm

 Amplada: 11 cm

Com a pluviometries orientatives es considera:

 de 5 a 27 m3/h de 75 a 450 l/min

 Aspersors: de 8 a 20 mm/h
 Difusors: de 40 a 50 mm/h
 Degotadors ( 1 per m2): de 2 a 8 mm/h

 MINI‐CLIK

 Degotadors ( 11 per m2): 25 mm/h (degotadors de 2,3 l/h)

 Alçada: 5 cm
 Longitud: 15 cm
 SG‐MC Armari protector d’acer inoxidable
para el sensor Mini‐Clik
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Línia de Reg núm 2
Diàmetre Tuberia Troncal:
Cabal Tuberia Troncal:
Tipus de Reg:
Núm de Difussors:
Cabal Unitari
Cabal Total
Comprovació

 Difusor PR‐02
 Difusor PR‐03

 Eco‐Wrap
 Tuberia amb goters integrats recoberts de
feltre de polipropilè.

Línia de Reg núm 3
Diàmetre Tuberia Troncal:
Cabal Tuberia Troncal:
Tipus de Reg:
Núm de Difussors:
Cabal Unitari
Cabal Total
Comprovació

40 mm
4000 l/hora
Difussor
19
50 mm/hora = l/hora
950

Correcte
40 mm
4000 l/hora
Difussor
18
50 mm/hora = l/hora
900

Correcte

 Vàlvula en línia PGV de 1"
 BSP Sistema de filtre HY075 de 1"
 NPT, regulador de 2.8 bar

8. MANTENIMENT GENERAL DE LES INSTAL∙LACIONS DE REG
FEINES PERIÒDIQUES


Mantenir netes les arquetes.



Supervisar el bon estat de les connexions elèctriques i la valvuleria.



Mantenir nets els armaris dels programadors.



Regular o comprovar els reductors de pressió en zones on la pressió màxima és excessiva, (si la
pressió màxima pot superar la pressió nominal de la canonada i no hi ha regulador cal instal∙lar‐
ne).

7. CÀLCUL SISTEMA DE REG
A continuació es calcula el sistema de reg. Es proposa un càlcul basat en la capacitat hidràulica de les
diferents tuberies assumint que el desnivell geomètric es despreciable donat que el terreny es bastant pla
i comprovant que la capacitat de la tuberia es superior al cabal total dels elements.



Periòdicament, fer cicles de reg manual de poca durada i revisar el funcionament de cada
sector.



És molt important un bon purgat de les canonades durant la instal∙lació i després d’una
reparació.

Es presenta un quadre de càlcul per cada línia de reg.



Si hi ha risc de glaçada buidar la instal∙lació deixant obertes les vàlvules d’esfera, filtres, grups
de pressió, etc.



Quan s’observi que l’aigua surt nebulitzada s’ajustarà el regulador de cabal de la electrovàlvula
fins que l’emissió d’aigua sigui en “gotes”.

Línia de Reg núm 1
Diàmetre Tuberia Troncal:
Cabal Tuberia Troncal:
Tipus de Reg:
Núm de Difussors:
Cabal Unitari
Cabal Total
Comprovació

40 mm
4000 l/hora
Difussor
10
50 mm/hora = l/hora
500

MANTENIMENT D’ASPERSORS
Per al bon funcionament dels aspersors, es tindran en compte les següents recomanacions:

Correcte
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Controlar la pressió de l’aspersor més proper a l’electrovàlvula i la del més allunyat. La variació de
pressió entre ells no ha de superar el 20%. Si és superior cal cercar solucions: sistemes
autocompensants, reduir cabals, reordenar sectors de reg, substituir canonada, tancar circuits, etc.
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Revisar que el programa sigui l’adequat a l’època de l’any.



Revisar que estigui en posició AUTO.

Ajustar la pressió de cada sector amb el regulador de cabdal o instal∙lar un regulador. (La pressió
recomanada per la majoria d’aspersors comercials és de 3 atmosferes).



Provar de fer un cicle manual curt de tots els sectors, ( per ex. 2 minuts per sector).



Evitar el drenatge del sector pels aspersors més baixos revisant o posant aspersors amb vàlvula
antidrenatge.

Si no es rep informació de la pantalla verificar que el cablejat estigui correcte. Si no és així,
comunicar‐ho al servei.



Comprovar el correcte funcionament del sensor de pluja.

Si la pressió és massa baixa reduir la mida de les toveres per tal de baixar el cabal, i així aconseguir
una pujada de pressió.



Comprovar la tensió d’arribada al solenoide (revisar connexions i empalmes)



Comprovar si el solenoide s’activa. Si no és així, substituir el solenoide i usar connexions estanques



Substituir aspersors defectuosos per aspersors de les mateixes característiques i toveres del mateix
cabal.



Comprovar que el regulador de cabal no estigui tancat



Disposar de les claus o eines necessàries per graduar correctament els aspersors.



Desmuntar vàlvules, revisar membranes i conductes





MANTENIMENT DE DIFUSORS
Per al bon funcionament dels difusors, es tindran en compte les següents recomanacions:


Evitar pressions superiors a 2 atm, ja que provoquen gotes molt fines i se les emporta l’aire.



Adequar el tipus de tovera a l’amplada del parterre ( el nº que porten indica l'abast en peus, i un
peu equival a uns 30 cm.). Per a mitjanes molt estretes utilitzar toveres de franja.



L’abast màxim d’una tovera no s’ha de retallar més d’un 25% perquè faci un bon vano. (Recordar
que per poder retallar l’abast d’una tovera ha de portar el filtre) .



Evitar l’ús de toveres ajustables.



Netejar i/o canviar els filtres.

MANTENIMENT DE SISTEMES DE DEGOTEIG

Per al bon funcionament d’un sistema de degoteig, es tindran en compte les següents recomanacions:


Comprovar periòdicament la variació de pressió des del dia de la posada en marxa de la instal∙lació
(això ens avisarà de possibles fuites o embús dels emissors).



Netejar filtres abans que la pèrdua de pressió que produeixin no superi 5 m.c.a.



Revisar el funcionament de ventoses o vàlvules anti‐sifó i les vàlvules de rentat.



És interessant dur a sobre una bossa de maniguets per reparar possibles talls sobre la marxa.
Aprofitar si s’han de fer feines de neteja d’herbes, fer‐les amb el reg en marxa perquè es
reconeguin a l’instant les possibles fuites i es reparin.



Netejar tot el sistema cada sis mesos.

MANTENIMENT DE PROGRAMADORS
Per al bon funcionament del programador, cada vegada que es faci el canvi de programació es tindran en
compte les següents recomanacions:


Revisar que l’hora sigui la correcta.
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ANNEX NÚM 11‐ PRESSUPOST EMPRESA ZICLA TRASLLAT
PLATAFORMA PARADA BUS
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ANNEX NÚM 12 ‐ PERSPECTIVA DE GÈNERE
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1. OBJECTE

3.2

L’URBANISME NO ÉS NEUTRE DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE.

L’objectiu del present annex és el d’analitzar el present projecte d’urbanització des de la perspectiva de
gènere, per tal de poder adoptar les actuacions necessàries per aconseguir un espai urbà públic que millori
la qualitat de vida de les persones.

És molt important tenir present que l’urbanisme no és neutre des del punt de vista del gènere. Ja que
l’urbanisme pot millorar o pel contrari perjudicar la manera en què les dones portin a terme les seves
múltiples responsabilitats en l’esfera pública i en l’esfera privada.

Quan parlem de qualitat de vida ens referim al benestar de les persones, és a dir, al grau en què les
persones o grups que componen una població poden satisfer les seves necessitats i aspiracions.

2. INTRODUCCIÓ
El gènere és una categoria sociològica que es refereix al conjunt d’atributs socioculturals construïts
històricament que són assignats a les persones a partir del seu sexe. És un concepte que permet posar de
manifest les relacions desiguals entre dones i homes, entenent‐los no com a éssers biològics, sinó com a
subjectes socials.
La visió des de la perspectiva de gènere respon bàsicament als objectius de tipus social, ja que incideix
directament en qüestions d’igualtat, cohesió social, provisió de serveis, seguretat, inclusió/exclusió.
El fet de que un projecte estigui enfocat des de la perspectiva de gènere no significa que estigui enfocat
únicament per a la dóna, sinó que s’aplica a aquells col∙lectius més indefensos com: nens, persones grans i
persones que pateixen algun tipus de discapacitat.
Les actuacions proposades en aquest annex, no tenen ni molt menys com a objectiu segregar les dones ni
victimitzar‐les, sinó proposar mesures per a què totes les persones independentment del seu gènere, edat,
origen, etc..., puguin sentir‐se lliures a l’hora d’utilitzar els diferents espais públics.

3. PERQUÈ ÉS IMPORTANT LA PERSPECTIVA DE GÈNERE?
L’urbanisme influeix directament en l’accés que les persones i els grups socials tenen al lloc de treball,
equipaments i serveis; en la comoditat d’ús d’aquests, i en la necessitat de transport per accedir‐hi. No
obstant, aquestes possibilitats d’accés i per tant d’oportunitats vitals no són iguals per a tothom.
Les dones i els homes tenen diferents necessitats i aspiracions en l’espai urbà i diferents possibilitats
d’accedir als bens i recursos de la ciutat.

3.1

DIFERENTS GRUPS DE DONES TENEN DIFERENTS NECESSITATS EN L’ESPAI URBÀ.

Les dones no són un grup homogeni. No es pot parlar d’una experiència vital única de ser dona, sinó d’una
diversitat d’experiències. Les principals necessitats diferenciades entre les dones obeeixen a les diferents
combinacions del gènere amb l’edat, la raça, la classe social, l’estat civil, i el tenir persones dependents a
càrrec, de manera que les necessitats són majors per a les dones amb persones dependents, per a les
dones cap de família, per a les dones grans, i per a les immigrants, i es reforcen en cas de coincidir en una
mateixa persona més d’una d’aquestes característiques.

Figura 89. Imatge perspectiva de gènere. Font: http://projekta.es

3.3

IMPACTE DIFERENCIAL ENTRE DONES I HOMES.

A continuació s’enumeren un seguit de punts diferencials entre els homes i les donen en l’àmbit del
transport públic i en l’àmbit de l’espai públic i la seguretat:
a) EL TRANSPORT
Com a resultat de la multi‐diversitat de tasques que les dones realitzin en el seu doble paper en
l’esfera pública i en l’esfera privada, les seves pautes de mobilitat es diferencien de la dels homes.
Existeixen diversos estudis empírics sobre mobilitat des del punt de vista de gènere, realitzats per
diferents països. Aquests estudis mostres diferències importants de gènere:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Motius dels desplaçaments: les dones viatgen per més motius diferents.
Pautes espacials dels viatges: les dones realitzen desplaçaments de tipus poligonal. Degut a la
multi‐diversitat de tasques.
Número de viatges encadenats: les dones encadenen més viatges.
Distància recorreguda: les dones recorren distàncies menors en cada viatge i un menor número
total de kilòmetres al llarg del dia.
Mode de transport: les dones utilitzen més el transport públic.
Restriccions temporals i horàries: les dones depenen més dels horaris de funcionament del
transport i d’obertura dels serveis públics.
Seguretat: les dones s’auto‐limiten en els seus desplaçaments per sensació d’inseguretat.
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Comoditat, ergonomia i accessibilitat: les dones no tenen les dimensions corporals per les quals
es dissenyen els vehicles i les estacions ( home d’estatura mitjana, sense acompanyants
dependents ni amb discapacitat, que no carrega amb bosses de la compra,…)

b) ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT
La qualitat i la seguretat de l’espai públic són fonamentals per a les dones, la població de més edat
i la infantil, tres grups que realitzen una gran quantitat de desplaçaments a peu en l’espai pròxim,
que utilitzen l’espai públic per a desplaçar‐se però també com a lloc d’oci i exercici. Per tots
aquests grups el carrer serveix per alguna cosa més que per a desplaçar‐se ( joc a l’aire lliure,… ) i a
la vegada són especialment fràgils davant condicions de inaccessibilitat i de inseguretat.
Un entorn amable, segur i de qualitat fomenta un major ús de l’espai públic, així com les
possibilitats de interacció social en el barri.
Durant la infància i la adolescència l’entorn físic és un aspecte fonamental per al desenvolupament
i la adquisició progressiva d’autonomia de les persones. I aquesta millora de les condicions
d’autonomia de les persones grans i els menors a la vegada comporta un benefici de les dones, ja
que majoritàriament són les que en cas contrari s’ocuparan d’elles.
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4. PRINCIPIS D’ORDENACIÓ URBANA SEGURA.
Els sis principis per a una ordenació urbana segura desenvolupats per l’Ajuntament de Montreal, i
elaborats per Anne Michaud a la “Guide d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire de la
Ville de Montréal”, indiquen els àmbits sobre els que cal intervenir, tant pel que fa a les noves ordenacions
com en les millores d’espais existents.
És necessari intervenir sobre tots aquests àmbits, amb accions d’intensitat variable segons la necessitat
concreta de cada cas.
Aquests principis són:
1. SENYALITZACIÓ: Saber on ets i on vas (ENTORN SENYALITZAT)
2. VISIBILITAT: Veure i ser vista (ENTORN VISIBLE)
3. LA CONCURRÈNCIA DE PERSONES: Escoltar i ser escoltada ( ENTORN VITAL)
4. VIGILÀNCIA FORMAL I ACCÉS A AJUDA: Poder escapar i obtenir auxili ( ENTORN VIGILAT)
5. LA PLANIFICACIÓ I EL MANTENIMENT DELS LLOCS: Viure en un ambient net i acollidor
(ENTORN EQUIPAT).
6. LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT: Actuar en conjunt (ENTORN COMUNITARI).

5. INTERVENCIÓ: ESTRATÈGIES I ACTUACIONS.
L’espai públic immediat del barri compleix en el cas de les dones i de les persones grans un altre
paper essencial, que és el de la possibilitat d’interacció social espontània, base necessària pel
desenvolupament d’una xarxa de relacions socials d’ajuda i de suport. Una xarxa de veïnatge,
amistats o familiar en el barri permet disposar d’ajuda pràctica i de suport emocional en moments
determinats. D’aquí deriva la gran importància de disposar de llocs de trobament ocasional i
regular, on poder entaular coneixements i amistat.
Per tant és important aplicar solucions com la moderació del tràfic, una millor ordenació de
creuaments i voreres, la cura per la visibilitat i la il∙luminació, i una reducció del transport privat a
favor del públic.
La SEGURETAT és un condició bàsica de la qualitat de vida perquè és una necessitat corporal
elemental. La seguretat inclou la protecció enfront a l’agressió física, el manteniment de la
privacitat i la possibilitat de reduir les amenaces psíquiques d’altres persones.
Cal aplicar els principis d’ordenació segura: senyalització, visibilitat, capacitat de ser sentides, de
fugir i demanar socors, manteniment i ordenació general del lloc.

Les característiques físiques dels espais són un factor determinant que afecta la percepció de seguretat de
les persones.
En aquest apartat es defineixen unes línies estratègiques per aplicar en els diferents espais de l’entorn
urbà on es pretén actuar en l’àmbit del present projecte, i d’aquesta manera millorar la percepció de
seguretat que es té sobre aquest espai.
La percepció de seguretat està estretament vinculada a les característiques socials d’una persona, i el
gènere té un paper fonamental en la manera en què dones i homes perceben els espais i el tipus de coses
que els hi fan por. És necessari intervenir sobre els espais perquè totes les persones, independentment de
les seves característiques socials i/o físiques, puguin utilitzar i gaudir dels espais públics, sense restringir
els seus moviments o les activitats que hi desenvolupen per por.

5.1

LÍNIES ESTRATÈGIQUES.

Les línies estratègiques s’estructuren en 6 característiques que ha de tenir l’espai per a ser segur des de la
perspectiva de gènere.
Aquestes 6 característiques (senyalitzat, visible, vital, vigilat, equipat i comunitari) parteixen dels 6
principis elaborats per l’Ajuntament de Montreal l’any 2001 i que s’han enumerat a l’apartat anterior.
Les diferents característiques estan relacionades entre sí i es retroalimenten les unes amb les altres. En
general, l’objectiu de les 6 característiques és que hi hagi persones diverses i de manera constant als
espais públics i que les condicions físiques permetin la connexió visual i la creació de vincles entre les
persones.
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Cada línia estratègica conté diferents objectius, dins dels quals es proposen actuacions a desenvolupar. En
aquest cas, per l’abast d’aquest tipus de projecte, les actuacions proposades sobre els espais són
intervensions físiques, per tal de que es puguin dur a terme des de la construcció i execució del present
projecte. Per tant, la línia d’estratègia 6 no serà possible realitzar cap actuació en aquest àmbit.
‐

‐

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: ENTORN SENYALITZAT. Saber on ets i on vas en un entorn, afavorir l’orientació,
la llegibilitat de l’espai i la informació amb llenguatge no sexista.
o Objectius:
 Orientar i afavorir la llegibilitat dels usos quotidians.
 Utilitzar senyalització clara, precisa i col∙locada estratègicament.
 Col∙locar la senyalització de manera visible, sense destrossar el paisatge, però tampoc
sense ser amagada per aquest.
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ENTORN VISIBLE. Tenir la capacitat de veure i ser vista a l’espai, però també
simbòlicament, reconeixent les dones com a agents socials.
o Objectius:
 Afavorir la visibilitat espacial.
 Visibilitzar socialment i simbòlicament la situació de les dones.

‐

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ENTORN VITAL. Tenir la capacitat d’escoltar i ser escoltada gràcies a la
concurrència de persones de forma contínua i simultània, derivada de la diversitat d’usos i d’activitats
al carrer i espais.
o Objectius:
 Afavorir la diversitat d’usos, la densitat i la proximitat per a la reunió de les persones.
 Afavorir la simultaneïtat i continuïtat d’usos i activitats.
 Prioritzar l’espai públic de relació enfront a l’ús del trànsit rodat.

‐

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: ENTORN VIGILAT. Poder sortir d’una situació insegura i obtenir ajuda perquè hi
ha persones a prop que generen confiança i que tenen la capacitat i la voluntat de donar auxili.
o Objectius:
 Propiciar la diversitat de persones i usos.
 Dissenyar els espais de manera que existeixi un vincle visual.

‐

‐

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: ENTORN EQUIPAT. Planificar i mantenir els espais dotats de tot allò necessari
per poder desenvolupar les diferents activitats de la vida quotidiana tant en els espais públics com
comunitaris.
o Objectius:
 Dissenyar espais i recorreguts dotats, cuidats i connectats amb les activitats
quotidianes.
 Assegurar els serveis necessaris per al desenvolupament de la vida quotidiana.
LÍNIA ESTRATÈGICA 6: ENTORN COMUNITARI. Actuar col∙lectivament en la construcció d’entorns
segurs. Facilitar l’existència i sosteniment de les xarxes socials a l’entorn pròxim perquè les persones
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puguin compartir espais i activitats comuns i reconèixer les dones com agents clau generadors de
comunitat.
o Objectius:
 Potenciar xarxes socials existents i l’apropiació comunitària dels espais.
 Assegurar la participació comunitària des d’una perspectiva de gènere interseccional
per tal d’identificar les necessitats de la vida quotidiana en els projectes.

5.2

ACTUACIONS

A continuació es proposen un seguit d’actuacions a tenir en compte en la redacció del present projecte
classificades en funció de la línia estratègica establerta en l’apartat anterior.
LÍNIA ESTRATÈGICA 1: ENTORN SENYALITZAT
Un entorn senyalitzat és el que disposa de senyals i marques llegibles localitzades estratègicament i que
serveixen per reconèixer i comprendre l’espai de forma clara, precisa i inclusiva.
La senyalització (visual, acústica i tàctil) ens ajuda a comprendre l’espai urbà, i a orientar‐nos més
fàcilment augmentant la percepció de seguretat.
 Actuacions proposades:
o Senyalització i mapes amb informació del transport públic en la parada de bus ubicada dins
l’àmbit de projecte.
o Senyalització per a la mobilitat de vianants i bicicletes.
o En la semaforització de la cruïlla s’inclou semàfor acústic per a invidents.
o Senyalització de les places d’aparcament reservades a persones amb diversitat funcional.
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ENTORN VISIBLE.
Un entorn visible és aquell que promou la visibilitat des dels aspectes més físics de l’entorn urbà i, des
d’allò simbòlic i social, fomenta espais que visibilitzin i reconeguin figures femenines i rols infravalorats
perquè han estat desenvolupats per dones.
En l’àmbit d’aquest projecte només podem realitzar actuacions des dels aspectes físics de l’entorn urbà,
deixant per a altres projectes més socials l’àmbit simbòlic i social.
La visibilitat permet a través de la configuració física de l’espai que les persones puguin visualitzar tots els
elements i persones que hi ha a l’entorn i localitzar possibles sortides en una situació de risc. A més, fa
visibles les dones com a subjectes actius reconeixent els diversos papers que desenvolupen a la societat
sense caure en estereotips de tractar‐les com a objectes o víctimes. També visibilitza les tasques
reproductives i les valora socialment, promovent la coresponsabilitat social i dins del grup de convivència,
sense que segueixin recaient exclusivament a les dones.
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 Actuacions proposades:
o Continuïtat dels recorreguts i connexió visual entre els espais de l’entorn.
o Il∙luminació de vianants contínua distribuïda de manera homogènia i sense obstruccions.
o Eliminació o adequació d’espais amb racons, àrees amagades, sense visibilitat o
abandonades.
o Ubicació del mobiliari urbà, vegetació o altres elements de manera que no interfereixin
les línies de visió.
o Evitar elements de publicitat o senyalització que obstaculitzin la visió de les persones
que van caminant o perquè les vegin des d’un vehicle.
o Es realitzarà el manteniment de jardineria adequat per tal que les plantes arbustives
dels parterres tinguin alçades inferiors a 1 metre, evitant així que divideixin els espais en
seccions i que dificultin parcialment o totalment la visibilitat.
o Parades de transport públic amb marquesines transparents.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ENTORN VITAL.
Un entorn vital és concorregut amb gent que està desenvolupant diferents activitats a diferents hores del
dia. La vitalitat sorgeix de la presència simultània i contínua de persones i de la densitat d’activitats i usos
als carrers i espais.
La vitalitat afavoreix la presència de persones, la reunió, la relació i l’ajuda mútua. Un entorn vital
garanteix mitjançant el disseny i la configuració física, que diferents persones puguin realitzar diferents
activitats en un espai de manera simultània.
 Actuacions proposades:
o Reordenació de la rambla central com a element principal de passeig peatonal i ciclista.
Potenciant activitats saludables com és caminar i anar amb bicicleta.
o Creació d’un nou parterre enjardinat en la zona pròxima a l’aparcament, amb la creació d’un
espai d’estada amb bancs i font d’aigua potable.
o El model de font d’aigua escollit disposa de dues aixetes, una per a persones i una altra per a
gossos, potenciant així la circulació de persones que porten a passejar les seves mascotes.
o Reordenació de l’aparcament millorant‐ne els accessos i la circulació peatonal de l’entorn.
o Previsió de places d’aparcament per a persones amb diversitat funcional.
o Creació de itineraris accessibles.
LÍNIA ESTRATÈGICA 4: ENTORN VIGILAT.
Un entorn vigilat és aquell que permet la vigilància informal, aquella exercida entre iguals i de manera
solidària i no autoritària. Vigilar és “cuidar”, segons l’accepció que exemplifica Jane Jacobs /1961); no és
una funció exclusiva que hagi de desenvolupar algú per preservar la seguretat de les persones que habiten
els espais urbans, sinó que ha de ser una tasca compartida per totes les persones. La vigilància informal es
dona quan existeix diversitat social, física i funcional, que permet a la varietat de persones, activitats i usos

140

responent a les diferents necessitats de les persones en funció del gènere, sexe, edat, diversitat funcional,
origen, cultura i condició social, entre altres factors.
La presència d’activitats als espais permet una vigilància informal que millora la percepció de seguretat de
les persones en sentir‐se cuidades entre si. La configuració física dels espais permet que hi hagi una
connexió visual.
 Actuacions proposades:
o Disseny de l’espai públic afavorint la diversitat d’usos. Això permetrà l’augment de persones
que hi circulin i en facin ús. L’afluència de gent redueix el risc d’agressió.
o Disseny de l’espai públic accessible a diferents tipus de persones segons l’edat i la diversitat
funcional.
o Parada de bus.
o Evitar murs continus cecs i tanques de parcs.
LÍNIA ESTRATÈGICA 5: ENTORN EQUIPAT.
Un entorn equipat és aquell que disposa d’elements que donen suport a les activitats de la vida quotidiana
a una distància i temps adequat garantint un ambient net i acollidor.
Un entorn equipat garanteix que hi hagi persones diverses utilitzant els espais públics perquè estan dotats
de tot tipus d’elements urbans, vegetació i infraestructures ( accessibles, nets i ben mantinguts ) que
acompanyen les diferents activitats que les persones realitzen en el seu dia a dia.
 Actuacions proposades:
o Carrers dotats dels elements necessaris pel seu ús com pot ser:
 Recorreguts accessibles per a diferents tipus de mobilitat i persones que van amb
carrets, cotxets, criatures, cadira de rodes, bicicletes,...
 Col∙locació de bancs per poder fer parades en els recorreguts.
 Creació d’ombres.
 Col∙locació de papereres, font d’aigua, il∙luminació a diferents hores,...
 Recorreguts per a bicicletes ben senyalitzats.
o Transport públic que connecti amb parades dotades i entorns segurs. La parada de bus ha de
disposar de marquesina que doni ombra, espai per resguardar‐se de les inclemències del
temps, bancs per a l’espera i paperera; així com informació d’horaris, recorreguts i incidències i
amb intèrfons d’ajuda.
o Espais públics dotats de mobiliari, vegetació i paviment per facilitar els diversos usos i evitar
problemes de convivència.
o Disseny de l’espai per millorar el paisatge urbà. Amb incorporació d’elements que contribueixin
a millorar la imatge i la bellesa de l’espai, com per exemple creació de més parterres
enjardinats i escocells més grans.
o Millora de la il∙luminació.
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o Serà necessari realitzar una neteja i manteniment periòdic dels espais públics.
o Preveure el vandalisme.
LÍNIA ESTRATÈGICA 6: ENTORN COMUNITARI.
Un entorn comunitari és quan existeix relació, convivència i solidaritat entre les persones. Una comunitat
està formada per un grup de persones que conviuen en un espai particular considerant tant les
dimensions físiques com socials. El disseny dels espais afecta les relacions entre les persones. Segons els
usos i activitats que es prioritzen i es propicien als espais de relació es pot afavorir la convivència,
l’intercanvi i la socialització de les persones de manera igualitària contribuint al desenvolupament de les
xarxes socials i enfortint la pertinença a la comunitat.
Un entorn comunitari també pot evitar que les persones quedin aïllades.
Un entorn comunitari afavoreix l’apropiació dels espais i el sentiment de pertinença de les persones
reforçant la cohesió social i la participació comunitària a l’entorn.
 Actuacions proposades:
En aquest àmbit, no es poden proposar actuacions a realitzar en el present projecte d’urbanització,
ja que les possibles actuacions a realitzar són a nivell social i municipal, i no a nivell d’obres
d’urbanització.
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ANNEX NÚM 13 ‐ PLA OBRA
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SETMANES
TREBALLS A REALITZAR
Impl a nta ci ó i des vi a ments trà ns i t
Enderrocs
Movi ment de terres i mi l l ores de ferm
Col ∙l ector a i gues pl uvi a l s
Ca na l i tza ci ons i pous
Emborna l s
Ai gua Pota bl e (Per fa s es )
Tronca l
Secunda ri s
Connexi ons
Pa vi menta ci ó
Vora des i gua l s
As fa l t
Voreres
Enl l umena t Públ i c
Ca na l i tza ci ó
Fona ments
Punts de l l um
Líni es enl l umena t
Xa rxa Tel ecos
Ca na l i tza ci ó
Ja rdi neri a
Reg
Senya l i tza ci ó
Mobi l i a ri Urbà
Aca ba ts fi na l s
Ta nca ment obra
Control de Qua l i ta t
Segureta t i Sa l ut
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