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1.- Memòria descriptiva 
 
1.1 Antecedents i objecte del projecte 
 
L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres d’urbanització dels vials resultants de la Unitat 
d’Actuació UA-2 al terme municipal de Sant Llorenç de Morunys, per tal de poder procedir a la 
construcció  dels habitatges unifamiliars de promoció privada en els solars lliures resultants del 
Projecte de la Reparcel·lació de la mateixa UA-2. 
 
Aquestes obres són: 

● explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com totes aquelles unitats 
complementàries com ara voreres, paviments, zones verdes, etc. 

● xarxa de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua; electricitat mitja i baixa tensió; 
enllumenat públic i xarxa de telecomunicacions (telefonia). 
 
1.2 Estat actual del  terreny i superfície de l’àmbit 
 
El terreny actual són finques esglaonats en forma de feixa que havien estat utilitzats com a feixes de 
cultiu. 
 
La superfície d’àmbit d’intervenció de la Unitat d’Actuació UA-2 és de 18.853,15m², on estant el vials 
projectats, que s’augmenta a un àmbit de 19.776,20 m², ja que s’incorporen superfícies on cal actuar 
en les obres d’urbanització, com es el cas de la vorera de la ctra. de Solsona, la part de vial del terreny a 
expropiar i l’obra parcial que s’afegeix en el carrer A per fer-ho més regular. 
 
La superfície d’actuació és: 
 

Actuació Urbanització Superfícies 
Vials UA-2  2.750,44m² 
Obres complementàries   
 Part vial a expropiar 109,85m² 
 Part de vial A de regularització 153,05m² 
 Vorera ctra. Solsona 711,80m² 
TOTAL 3.725,14m² 

 
 
1.3 Característiques urbanístiques 
  
Les característiques urbanístiques i el traçat dels  vials de la zona a urbanitzar són les establertes en el 
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Llorenç de Morunys. 
 
1.4 Quadre estadístic 
VIAL A Sup. voreres 395,60m²  

Sup. calçada 626,12m² 153,05m² sup. complementària 
corresponen a la regularització del 
carrer per l’eix. 

TOTAL 1.021,72m²  
VIAL B Sup. vial vianants 384,20m²  

Sup. voreres 357,75m²  
Sup. calçada 645,85m²  
TOTAL 1.387,80m²  



VIAL C Sup. voreres 184,73m²  
Sup. calçada 309,24m²  
TOTAL 493,97m²  

TOTAL vorera ctra. Solsona 711,80m² Obra complementària 
Vial expropiació                  Sup. voreres 41,20m²  
 Sup. calçada 68,65m²  
 TOTAL 109,85m² Obra complementària 
TOTAL ACTUACIÓ URBANITZACIÓ 3.725,14m²  
 

Sup. vial vianants m2 voreres m2 calçada 
384.20m² 1691,08m² 1.649,86m² 
 
 
1.5 Descripció i justificació de la solució aportada 
 
Els carrers A, B i C de longitud 140.81m, 194.37m, 65,05m respectivament i una amplada de 8m. 
 
Es proposa la següent secció tipus de carrer: 
 

 

 

 

Consisteix dues voreres de 1.50 m., i una calçada de 5.00 m. d’amplada. 
 
El primer tram del carrer B, de 47,92 metres de longitud que inicialment estava destinat a zona de 
vianants degut a la elevada pendent (11,33%), finalment s’ha convertit en un carrer rodat per a 
vehicles, com els altres, seguint les mateixes dimensions definides en la secció tipus. 
 
1.6 Descripció de les obres 
1.6.1 Previs 
 
Per poder iniciar les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA-2 les operacions de preparació de 
la zona afectada que consistirà en: 
 
- Avís a veïns: L’Ajuntament comunicarà als veïns de la zona l’inici de les obres d’urbanització amb 

una antelació de 15 dies de l’inici de les obres. 



 

- Protecció i valisament de la zona d’obres: S’utilitzaran  tanques provisionals de com a mínim dos 
metres d’alçada per a la protecció de la zona d’urbanització així com senyalització de valisament 
nocturn. 

 
1.6.2 Replanteig  general de l’obra 
 
Es defineixen els nivells d’arrencada dels nous carrers A i B a través de les cotes dels carrers existents, 
el carrer C el defineix el perfil longitudinal del carrer B  
 
1.6.3 Enderrocs 
 
Per poder portar a terme les obres d’urbanització caldrà realitzar un seguit d’enderrocs de paviments, 
murs de contenció existents a la zona.  
 
Aquests treballs  es realitzaran prèviament a l’inici de les obres d’urbanització per a garantir una  millor 
execució de les mateixes.  
 
Els enderrocs a realitzar estan grafiats en el plànol de planta d’enderrocs general.  
 
1.6.4 Traçat 
  
En el traçat del carrer s’ha seguit el definit  en les NNSS de Planejament de Sant Llorenç de Morunys i 
les característiques de la xarxa viaria que es reflecteixen en aquest projecte d’urbanització. 
 
1.6.5 Moviment de terres 
 
En primer lloc es realitzarà l’esbrossada del terreny i l’excavació de la capa vegetal, i es transportaran a 
l’abocador els productes que resultin d’aquestes operacions. Es preveu un rebaix de 15 cm. 
 
Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar terres a 
judici de la direcció d’obres, a la vista dels resultats dels assaigs efectuats. 
 
Pels terraplens s’acceptaran aquestes terres sempre i quant siguin almenys tolerables, per les capes de 
coronació (últims 45 cm.) es requeriran sòls seleccionats. 
 
Quan els terraplens tinguin un gruix igual o inferior a cinquanta centímetres s’escarificarà i 
compactarà també el terreny natural fins a una densitat del 95% en els cinquanta centímetres 
superiors a ells. 
 
A les zones de desmunts s’escarificarà i compactarà també el terreny natural fins al 95% del Proctor 
modificat abans de procedir al refí de la caixa per assentament del paviment. Els fons dels desmunts 
seran materials almenys  adequats. 
 
Les condicions que han de complir els terraplens així, com el sistema d’execució, s’indiquen 
convenientment al document núm. 3 d’aquest projecte (Plec de Condicions) 
 
1.6.6 Clavegueram 
 
La xarxa  de clavegueram que es preveu està grafiada als corresponents plànols de definició. 
El criteri que s’ha tingut en compte per a determinar el sistema, ha estat donat per pendents en el 
mateix sentit del terreny natural i dels vials que es construeixen. 



S’ha tingut present el seu desdoblament de la xarxa de clavegueram en aigües residuals i aigües 
pluvials en els carrers A, B i C de nova creació, que es connectaran a la resta de la xarxa municipal per  
l’abocament a la xarxa municipal que porta a la depuradora. L’evacuació de les aigües residuals i 
d’aigües pluvials es realitzarà pel sistema “unitari”. 
 

• Conduccions soterrades amb diàmetres diferents, en funció de la capacitat de desguàs. 
• Pous de registre. 
• Embornals que connecten amb la xarxa amb tub de diàmetre 30, i col·locats a la proximitat dels pous. 
• Tubs d’escomesa, la connexió dels quals es realitza amb diàmetre 30. 
 
Per a determinar diàmetres i pendents de les conduccions es tenen en consideració els factors que a 
continuació es comenten: 
 
S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per les 
clavegueres, en ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com per allargar la seva 
vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve condicionada per l’erosió que 
pugin causar altres velocitats més grans, per les sorres o altres elements minerals que transporten les 
aigües. Les aigües residuals han de fluir pels conductes a velocitats no superiors a 3m/seg. per al 
màxim cabal. Les aigües pluvials, pel seu caràcter ocasional poden assolir velocitats superiors, però 
sense superar el límit de 6 m/seg. a secció plena. 
 
L’adopció de velocitats mínimes ve determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels sòlids 
que transporten les aigües residuals i pluvials, de manera que les clavegueres siguin autonetejables. 
Les velocitats mínimes adoptades són 0.60 m/seg. qualsevol que sigui el cabal de règim, inclòs a cabal 
mínim. 
 
Amb tot això es conclou que els pendents de les clavegueres han de ser tals que les velocitats 
màximes i mínimes estiguin dins dels intervals esmentats. 
 
1.6.7 Vialitat, afermat  i pavimentació 
 
La vialitat té com a eixos estructurants el traçat que determina el Pla General, adaptant-se la resta a les 
característiques del sector, tant pel que fa a la distribució de trànsit i accessibilitat a les parcel.les. 
 
L’amplada tipus del vial és de 8 mts. 
 
Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a paviments 
urbans en sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació del MOPT i les 
característiques del terreny segons l’estudi geotècnic. 
 
Els canvis de rasant longitudinals s’enllacen mitjançant acords parabòlics. 
 

Sistema viari 

 
El ferm proposat comprèn cinc capes superposades: 
  
 25 cm. de sub-base de tot-u natural 
 20 cm. de base de tot-u granular 
      reg d’imprimació 
   7 cm. de mescla bituminosa per a capa Inter mitjà 
                   capa d’adherència 
   5 cm. de mescla bituminosa per a capa de rodadura 
 
Pel que fa a les voreres, comprenen dos/tres capes superposades 
 



 15 cm. de tot-u artificial 
15 cm. de formigó  H-30/B/20/I+F, amb acabat remolinat, amb franges de 1,00m tranversals de 
lloses de pedra natural tipus Almeria, embegudes en el formigó col·locades cada 5,00m, tal 
com s’estan executant les voreres en el municipi actualment. 

 
Les vorades s’han projectat prefabricades de formigó de 100x17x28. 
Rigola  de  llosetes precomprimides de formigó  de 20x20x8 
 
Zona de vianants al carrer B 
 
La zona de vianants al carrer B es pavimentarà amb llambordes de formigó colorejat bicapa fixades 
amb capa morter M-60/B de 2 cm de gruix sobre base de formigó de 18 cm. 
 
1.6.8 Xarxes i serveis 
 
Abastament d’aigua 

La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent els criteris següents: 
 
• Acords amb la companyia d’aigües 
• La magnitud de la demanda, pel que fa a les parcel·les i zones verdes. 
• Evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un nombre important de 
parcel·les. 

• Assegurar una pressió mínima d’1 atm. de subministrament per a les boques d’incendis, tipus 100, 
amb un cabals de 16,7 l/seg. 

 
S’ha acordat amb la companyia d’aigües desviar la xarxa actual per evitar que ocupi part de les futures 
parcel·les resultat del desenvolupament de la Unitat d’Actuació 
 
La disposició de les vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia als plànols, 
garanteix l’aïllament individual de les diferents canonades de distribució pel carrer, assegurant 
l’abastament de la resta a través de la xarxa. 
 
Subministrament elèctric 

Les xarxes de tensió mitjana i baixa tensió, s’han projectat segons els criteris establerts per les 
companyies i el Reglament Elèctric de BT. 
 
Totes les parcel·les tindran subministrament elèctric en baixa tensió. 
 
Telecomunicacions 

S’ha previst una xarxa de telecomunicacions per donar servei a totes les parcel·les. 
 
1.6.9 Enllumenat públic 
 
L’enllumenat públic s’ha projectat amb punts de llum sobre columnes metàl·liques i distribució 
soterrada. 
 
Tant a les vies de circulació com a les zones verdes les lluminàries estan unificades al model Villa Luxe 
ALVLL40 (NOVATILU) sobre columnes d’acer galvanitzat de 4 metres d’alçada model Nikolson 
ACNI40NCON (NOVATILU) 



 
La làmpades seran de LEDS, 16 leds 40W cadascuna.  
 
Aquesta solució garanteix els següents paràmetres: 
 

- Enllumenat mitjà: 4884 lumens/122lumens/W 
- Uniformitat mitjana: <1% 

 
La instal·lació de les columnes així com de les arquetes de registre, es realitzaran tal i com es grafia en 
els esquemes i detalls d’instal·lació d’il·luminació. 
 
Tota la instal·lació és connectarà a un nou quadre de comandament que es troba situat al punt grafiat 
pel plànol d’enllumenat públic 
 
1.6.10 Senyalització  
 
Es col·locarà la senyalització vertical i horitzontal tal i com es grafia en els plànols adjunts. 
 
1.6.11 Obra civil 
 
A part de les obres d’urbanització, s’han de realitzar obres auxiliars directament relacionades amb les 
obres d’urbanització executades. 
 

- Connexió dels dos transformadors existents; la companyia subministradora de l’energia 
elèctrica ha realitzat una proposta de connexió dels dos transformadors existents a la  
zona que garantiran un correcte subministrament, per a realitzar la connexió, serà 
necessari l’obertura de dues voreres existents i un tram de calçada. 

 
- Desviament de la xarxa actual d’aigua potable: Per evitar el pas de la xarxa d’aigua per les 

parcel·les resultat del desenvolupament de la Unitat d’Actuació UA2, és necessari desviar 
la xarxa d’aigua potable, per realitzar la desviació, serà necessari l’obertura de dues voreres 
existents i un tram de calçada. 

 
  
 
 



2.- Normativa vigent aplicable 
 
normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
General 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 

 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 

 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
• Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 



Vialitat 
• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. 

 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
Genèric d’instal·lacions urbanes 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 



 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
 
Hidrants d’incendi 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

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

sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOP 02/05/2011) 

Xarxes de distribució de gas canalitzat 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 



ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en              
depósitos fijos 
 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” 

(BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Alta Tensió 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Baixa Tensió 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 

(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 



(BOE núm. 316 31/12/2014)  
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

Centres de Transformació 
• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

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

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
Enllumenat públic 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

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

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-

BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
Xarxes de telecomunicacions 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
 
 
 
 
 



 
 
3.- Compliment del Codi d’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques 
 
3.1 Itinerari de vianants adaptat 
 
L’itinerari de vianants del projecte compleix els següents requisits: 
 
- Tenir una amplada lliure mínima  de 0,90 m. i una alçada lliure d’obstacles de  2,10m. 
- No s’inclou cap escala ni graó aïllat. 
- El pendent longitudinal no  supera el 8%, excepte en el tram de zona de vianants, on el traçat del 

carrer s’ha d’adaptar al carrer d’entrega. 
- El paviment de la vorera és  dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 

peces.  
- Els elements d’urbanització  que formen part d’aquest itinerari són adaptats. 
 
3.2 Paviments en espai d’ús públic 
 
Un paviment es considera adaptat quan compleix els següents requisits: 
 
- És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis de les peces. 
- Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 
- Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les 

reixes  col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d’un 
cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l’enreixat es fa de  manera que no hi 
puguin ensopegar  persones que utilitzin bastó  o cadires de rodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Guals adaptats 
 
El gual de pas  de vianants es considera adaptat quan  compleix  els requisits següents: 
 
- L’amplada lliure mínima és  d’1,20m. 

 



- La vorera  del gual s’enrasarà amb la calçada. Els cantells s’arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. 
- El pendent longitudinal del gual és com a  màxim del 12%. El pendent transversal màxim és del 

2%. 
- Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. 
- El gual d’entrada i sortida està  dissenyat de  manera que: 

L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un nou pendent longitudinal  superior al 
12%. 
L’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un  pendent transversal superior  al  2%. 

 
4.- Seguretat i salut 
 
El projecte incorpora a l’annex de l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució de 
les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures 
de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i 
particular. 
 
5.- Termini d’execució i garantia 
 
La durada de les obres serà de 36 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per 
l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin 
presentar. 
 
La garantia de l’obra és d’un any a partir de la data de finalització de les  obres d’urbanització. 
 
6.- Pla d’Etapes 
 
Sens perjudici que l’execució s’efectuï en el marc d’un únic polígon d’actuació urbanística, la 
urbanització es podria executar si s’escau per fases o unitats funcionals de conformitat amb el que 
preveu l’art. 169.2 del RLU, segons el que estableixi a aquests efectes el projecte d’urbanització. 
 
El projecte de urbanització ha de concretar les fases d’execució de la urbanització d’acord als terminis 
que ha de fixar atenent als següents criteris: 
 
a.- Previsió de la urbanització dels carrers A, B i C dintre del mateix termini, per tal de poder permetre 
el desenvolupament i l’accessibilitat als terrenys del interior del polígon, per tal de poder concretar les 
diferents parcel·les adjudicades i connectar els nous vials amb la resta de la xarxa viaria existent del 
municipi. 
b.- Previsió de la resta d’urbanització de les zones verdes i equipament del polígon. 
c.- L’execució de la urbanització s’haurà de iniciar en el termini màxim de 2 anys des de la publicació 
de l’aprovació definitiva de la Reparcel·lació. Dins d’aquest termini, s’hauria d’haver iniciat i resolt el 
procés d’expropiació del terreny afectat per el carrer B, en la seva connexió a la ctra. de Solsona. 
 
Per tant de conformitat amb l’art. 72 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010, on es determina el 
pla d’etapes per l’execució de les obres d’urbanització del sector, cal indicar que es preveu el seu 
desenvolupament d’actuació en una única etapa de 3 anys. S’actuarà segons les particularitats 
definides en aquest document de desenvolupament constructiu: 

• TREBALL PREVIS 
- Enderroc d’obra civil i demolició de paviments  
- Explanació i moviment de terres 
- Replanteig de la nova definició viària 

• PAVIMENTACIÓ 
- Pavimentació de calçades i voreres 



- Formació de guals i passos de vianants elevats 
• INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

- Implantació de la nova xarxa de sanejament separativa 
- Instal·lació de la xarxa d’abastament d’aigua 
- Disseny d’una xarxa d’enllumenat públic 
- Soterrament de les línies elèctriques aèries  
- Instal·lació de la nova xarxa de mitja i baixa tensió 
- Soterrament de les línies de telefonia aèries 
- Definició de la xarxa de telefonia 

• ESTRUCTURES I OBRA CIVIL 
- Murs de contenció 
- Arquetes de connexió 

• SENYALITZACIÓ, ENJARDINAMENT I ACABATS 
- Senyalització vertical 
- Senyalització horitzontal 
- Plantació arbrat 
- Adequació dels espais definits com espais lliures 
- Mobiliari urbà 

 
7.- Equip redactor 
 
Serveis Interactius d’Arquitectura (SIAC) 
 
Jordi Capellas i Farràs, Arquitecte – 22293-3 
Ramir Ferrer i Galbany, Arquitecte – 23682-9 
 



Annex 1 : Traçat 
 
Alineacions i rasants 

Per al càlcul d’alineacions hem partit de les definides en el planejament aprovat, que regula l’actuació. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats tot i seguint la “Instrucción de Carreteras” del MOPU, Norma 
3.1-IC 
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, i que 
són les següents: 
 
 
         x2      KvQ  KvQ2 
y  =  -------  ;  T  =  --------  ;  d  =  -------- 
        2 Kv                 2     8 
 
a les que: 
 
Kv = paràmetres de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola en m. 
T = longitud de la tangent en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
 
 
Traçat 

S’inclouen llistes dels punts singulars (interaccions, tangències, etc.) de les alineacions en planta de 
tots els vials. 



ACORD VERTICAL CONVEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kv  = paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T =  longitud de la tangent en m 
D =  longitud de la bisectriu en m 
Q =  valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
I – 1, i - 2 =  pendents d’entrada i de sortida 
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ACORD VERTICAL CONCAVAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv    = paràmetres de la paràbola 

x, y   =  coordenades de la paràbola 

T   =  longitud de la tangent en m 

D   =  longitud de la bisectriu en m 

Q   =  valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 

I – 1, i - 2 =  pendents d’entrada i de sortida 
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Annex 2 : Càlcul hidràulic 
 

Per al càlcul d’aigües pluvials i d’acord amb la reduïda extensió de la zona recollida, seguirem el 

“Mètode Racional” que transforma la pluja en escorrentia mitjançant la fórmula: 
 
    Cm . i . A 
  Qp=  -------------------  . 1000,      essent 

              360 
 
 
 Qp = Cabal resultant en litres/segon 
 

A  = Superfície de la conca afluent al punt,     el   cabal de la qual es desitja conèixer (Ha) 
 
I =  Intensitat de pluja de càlcul igual a 120 mm/h 
 
Cm =Coeficient d’escorrentia mig que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la 

quantitat d’aigua d’escorrentia a l’àrea A durant el temps de concentració. 
 

 

S’han agafat els següents valors del coeficient d’escorrentia: 
 
 c = 0.90 per als vials (paviments i voreres) 
 
 c = 0.70 per a la superfície (parcel.la) 
 
 c = 0.25 per a les zones verdes i agrícoles 
 

 Per a la determinació del cabal d’aigües residuals a abocar (m3/seg), s’ha aplicat al cabal mig 

diari resultant de les dotacions previstes, el coeficient de majoració de 2.4 equivalent a suposar que 

s’aboquen en 10 hores tota l’aigua que es rep durant el dia. 
 
 Les dotacions previstes són de 1000l/100m2/dia. 
  
 
Dimensionat dels conductes. 
 

 Definits el cabal a desguassar i pendent en cada tram de la xarxa i definits uns límits de 

velocitat, es procedeix a un tanteig de seccions mitjançant la fórmula de Bazin: 

 

                                               87 x Rh x j 

  Q = S · V = ---------------------- · S 

            Rh   +   Kb   

 

 Q =  Cabal en m3/seg 



 

 S =  Secció mullada en m2 

 V =  Velocitat en m/seg 

 Rh =  Radi hidràulic (S/P) 

  (secció mullada en m2/perímetre mullat en m) 

 j = Pendent (tangent trigonomètric) 

Kb = Coeficient que val 0.16 per a canonades de formigó 

 

 Per a major facilitat de càlcul, s’adjunten àbacs en els quals es pot obtenir directament el cabal 

en funció del diàmetre i el pendent de la claveguera. 

 

 La comprovació de velocitats, per a diferents alçades de plenat d’un conducte també pot 

efectuar-se mitjançant els àbasc que s’adjunten, essent: 

 

 h = Alçada parcial 

 H = Alçada total del conducte 

 q = Cabal per a una alçada de plenat h 

 Q = Cabal total a secció plena 

 V = Velocitat de l’aigua 

 

 El procés de càlcul és el següent: 

a)  - Determinació del coeficient mig d’escorrentia. 

- Determinació de la superfície receptora 

- Tenint en compte la intensitat de pluja, i amb les dades anteriors, càlcul del cabal d’aigües 

pluvials. 

- Sumant al resultat anterior el cabal d’aigües residuals, obtenció del cabal total a desguassar. 

 

b)  - D’acord amb una estimació o predimensionat del pendent i diàmetre de la conducció, 

determinació del cabal a secció plena capaç de desguassar el tub. 

c) - Determinació de la proporció que significa el cabal total a desguassar respecte del cabal a 

secció plena. 

- En funció de la raó anterior, obtenció de la velocitat real a partir de la velocitat a secció plena. 

- Comprovació de que aquest càlcul resultant està entre els límits inferior i superior fixats a 

priori. 

 

Comprovació de la capacitat de desguàs de la xarxa d’aigües residuals. 

 



 

 Per a la determinació del cabal d’aigües residuals a abocar, s’ha aplicat al cabal mig resultant 

de les dotacions previstes, el coeficient de majoració de 2.4 equivalent a suposar que s’aboquen en 10 

hores tota l’aigua que es rep durant el dia. 

 

 La previsió que es realitza en quant als cabals d’aigües residuals es fonamenta en una dotació 

de 1000litres/100m2/dia, conscients de que és una xifra fins i tot exagerada, però que en qualsevol cas 

dóna lloc a uns cabals molt més petits que la capacitat de desguàs del tub que considerem mínim per 

a instal·lar, és a dir o 50cm. 

 

Així, tenim una superfície total aproximada de 41.793m2, pel qual originaran un cabal a desguassar de: 

 

      1000 litres     1 dia               1 h 

2.4 ·  41.793 m2  ·  ------------------------  ·  --------------- · -------------  =  11.60 l/seg 

   100 m2dia      24 h              3600s 

 

que és molt més reduït que el cabal capaç de desguassar un tub de o 50 amb el pendent de l’1% que, 

d’acord amb la fórmula de Bazin resulta de 380 l/seg. a secció plena. 

 

 L’anterior confirma amb claredat que la xarxa de recollida d’aigües residuals és més que 

suficient. 



 

Annex 3 : Enllumenat Públic 







































COLUMNES FUNCIONALS 

NIKOLSON

La columna Nikolson és del tipus telescòpica, bicilíndrica, formada per dues parts: Base de 
127mm de diàmetre i fust de 102 mm de diàmetre. Ambdues parts separades per un anell 
arrodonit
Fabricada en una sola peça d’acer S-235-JR galvanitzat per immersió en calent
Galvanització per immersió en calent. Opcionalment, amb recobriment de pintura de color 
Negre Mat (NM).
Columna especialment pensada per ser instal·lada en centres urbans, zones residencials i de 
vianants, parcs i jardins.
Mitjançant 4 perns de M18x500 mm. Col·locats a una distància entre centres de 200x200 mm.

    REF. A B Ø G H

ACNI36GCON 3600 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

ACNI36NCON 3600 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

ACNI40GCON 4000 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

ACNI40NCON 4000 1070 60 300x300 200x200 M18 x 500

Altres mesures segons plano i sota 
comanda 

co
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és
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ns
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H
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DETALLS

CARACTERÍSTIQUES

ENLLUMENAT PÚBLIC LLUMINÀRIA 

Ref. ALVLL

VILLA LUXE
LED

IK IP
66

IP
6609

Cos: Fosa d’alumini injectat a pressió. Vidre trempat de 4 mm.

Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable

Bloc òptic: Mòdul NOVATILUX en 1 format (16 LED). Consultar temperatures de 
color i distribucions lluminoses.

Equip electrònic: Driver regulable de corrent constant. Incorporat dins de la lluminària, 
precablejat sobre placa d’acer galvanitzada. Classe II. Protector de 
sobretensions de 20kA.

Regulació: Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable

Reducció de fluxe: Opcions de reducció de flux:  
Doble nivell amb línia de comandament o amb temporitzador 
programable.  
Multinivell amb temporitzador reprogramable.  
Telegestió.

Font de llum: LED: 30-60 W

Acabat: Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat electrostàti-
cament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color Negre Mat.

Alçada de montatge: 3,5 - 6 m.

Fixació: Top: 3/4” GAS.
Opcional Ø60mm, accessori no subministrat.

Orientable: Lluminària no orientable.

power
LEDe+ FHS

<1%

NM
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PROJECTES

QUADRE TÈCNIC

WEB

NOVATILU.COM
CONTACTA'NS

T  +34 961 401 000
INFO@NOVATILU.COM

EFICIÈNCIA NOMINAL 172lm/W

425

81
6

³/4” GAS

42
5

CRI
>70%

4000k 5000k3000k Ambre
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0º

90º270º
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0º

90º270º

180º

0º

90º270º

180º

0º

90º270º

ASSIMÈTRICA EXTENSIVA (AE)ASSIMÈTRICA INTENSIVA (AI) ASSIMÈTRICA MITJA (AM)

SIMÈTRICA EXTENSIVA (SE)SIMÈTRICA INTENSIVA (SI) SIMÈTRICA MITJA (SM)

 REF. FHS P (W) Nº LEDS lm(REAL) EF.(REAL)    [
lm/W] KG L 70 Tª DE TREBALL

ALVLL30 LED <1% 30W 16 3801 126.7 9 >110000h. de -30 a +50ºC

ALVLL40 LED <1% 40W 16 4924 123.1 9 >110000h. de -30 a +50ºC

ALVLL60 LED <1% 60W 16 6774 112.9 9 >60000h. de -30 a +50ºC

 



 

Annex 4 : Pla de control de qualitat 













































































































 

Annex 5 : Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d’aquesta    obra, les previsions 
respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals així com els derivats dels treballs de 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les  instal·lacions preceptives Salut i benestar 
dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a bon fi les seves obligacions en el 
camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
A-5.1 Descripció de l’obra i situació 
 
Es tracta de la urbanització dels vials de l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2, al municipi de Sant 
Llorenç de Morunys. 
 
L’obra d’urbanització consisteix en pavimentació d’uns carrers, així com la implantació de serveis com 
son el clavegueram, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, aigua, telecomunicacions i gas. 
 
Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
A l’apartat de Seguretat i Salut el PEM de l’obra ascendeix a la quantitat de 437.548,95.-€ (QUATRE 
CENTS TRENTA-SET MIL CINC CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO). 
    
El termini d’execució és de 9 mesos. 
 
Es preveu un màxim de 6 persones treballant a l’obra. 
 
 
A-5.2 Unitats constructives que composen l’obra 
 
Esbrossada del terreny 
Moviment de terres 
Pavimentació (sub-base, aglomerat, vorades, etc.) 
Xarxes de serveis (clavegueram, aigua, enllumenat públic, mitjana i baixa tensió, telèfon i gas 
Senyalització horitzontal i vertical 
Formigons: obres de fàbrica (dipòsit, bombeig, pou i depuradora) 
 
A-5.3 Riscs 

A l’esbrossada i moviment de terres 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes a diferent nivell 
Esllavissaments 
Pols 
Soroll 
Irrupció d’aigua 
 

A la pavimentació 

Atropellaments per maquinària i vehicles 



 

Atrapaments per maquinària i vehicles  
Col·lisions i bolcades  
Interferència amb línies d’alta tensió i altres serveis 
Per la utilització de productes bituminosos 
Esquitxades 
Pols 
Soroll 
 

A les xarxes de serveis 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments a les rases 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes 
Ferides a peus i mans 
Pols 
Soroll 
 

Als acabaments i senyalització 

Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Caigudes d’alçada 
Caigudes d’objectes 
Talls i cops 
 

Riscs elèctrics 

Interferències amb línies d’alta tensió 
Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a 
l’obra. 
 

Risc d’incendi 

Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 

Risc de danys a tercers 

Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, fonamentalment per a 
circulació de vehicles.  
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  tant de terres com 
d’altres materials, per carreteres públiques. 
El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la circulació de 
persones alienes una vegada iniciats els treballs d’urbanització. Es preveu la visita de curiosos, 
especialment en dies festius. 
 



 

A-5.4 Prevenció de risc professional 
 

Proteccions individuals 

Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 
Guants d’ús general 
Guants de soldador 
Guants aïllants de l’electricitat 
Botes d’aigua 
Botes de seguretat de lona 
Botes de seguretat de cuir 
Botes aïllants de l’electricitat 
Granotes de treball 
Ulleres contra impactes i antipols 
Pantalla de soldador 
Caretes antipols 
Protectors auditius 
Cinturó de seguretat de subjecció 
Roba reflectant 
 

Proteccions col·lectives 

Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
Tanques de limitació i protecció 
Senyals de trànsit 
Senyals de seguretat 
Cinta de abalisament 
Límits de desplaçament de vehicles 
Abalisament lluminós 
Extintors 
Interruptors diferencials 
Preses de terra 
Regs 
 
A-5.5 Formació  
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que 
aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 
totes les obres disposin d’algun socorrista. 
 
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d’obra. 
 
A-5.6 Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit). 
Es disposarà d’una farmaciola que tingui el material especificat a   l’Ordenança General de Seguretat i 
Salut en el Treball. 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es 
repetirà en el període d’un any. 



 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’ha de portar als accidentats per al més ràpid i 
efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una  llista amb els telèfons i adreces dels 
Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport dels possible 
accidentats als Centres d’assistència. 
 
A-5.7 Danys a tercers 
 
Se senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç del polígon amb els carrers, carreteres i 
camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es col·locaran, 
en el seu cas, els tancaments.    
Instal·lacions Salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové 
de la xarxa d’abastament de la població. 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un 
contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació necessària. 
 
A-5.8 Pla de seguretat i Salut 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus 
mitjans i mètodes d'execució.     
 
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció facultativa 
 



 

 Annex 6 : Càlculs estructurals 
 



Muro en ménsula Cálculo según EHE © Javier Ruiz Gandullo 2003. Autorizado su uso unicamente para docencia en la EUPB/UPC

V 1.2
Datos muro

Altura alzado 4,50 m
Espesor coronación 0,25 m
Espesor base 0,55

Espesor zapata 0,55 m Coeficientes seguridad

Puntera 0,90 m
Talón 1,30 m Vuelco 2,545

Cobertura puntera 0,45 m
Sep. Junt. Long 7,50 m Deslizamiento

Zapata 2,75 m estricto 1,379

φ terreno 30,00 º +pasivo p 1,635

γ terreno 17,64 kN/m3
+pasivo t 1,721

µ base 0,55
Angulo talud 10,00 º
Sobrecarga 0,00 kN/m2

EMPUJES CALCULO MOMENTO ESTABILIZANTE TENSIONES

Coeficiente empuje ac. 0,34 Zona Area γ Peso Xcdg Mres Esfuerzos zapata
Empuje min 0,00 kN/m2 m2 kN/m3

kN/ml m kNm/ml Nbase 194,123 kN/ml

Empuje max 30,66 kN/m2
Zapata 1,513 24,50 37,056 1,375 50,952 Mbase 65,577 kNm/ml

Resultante 77,42 kN/ml Alzado 1,125 24,50 27,563 1,325 36,520 e 0,338 m
yres 1,68 m 0,675 24,50 16,538 1,100 18,191
Mres 130,33 kNm/ml Tierras p. 0,405 17,64 7,144 0,450 3,215 Resultante en el nucleo central.

Tierras t. 5,999 17,640 105,822 2,105 222,793
Coeficiente empuje p. 3,00 σmax 0,125 N/mm2

Res. pasivo punt. Tot 26,46 kN/m2
Total 194,123 331,672 σmin 0,019 N/mm2

Pasivo ponderado 19,85 kN/m3
xmax 2,750 m

© Javier Ruiz Gandullo 2003. Autorizadoo su uso unicamente para docencia en la EUPB
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