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1.1.

ANTECEDENTS

El polígon industrial de Sesrovires es troba situat a les afores del casc urbà de Sant
Esteve Sesrovires i s’accedeix des de la carretera B-224.
El polígon s’ha anat urbanitzant paulatinament, en funció de les necessitats privades
de cada promotor industrial.
A l’any 1990, l’Ajuntament va promoure la redacció del Projecte d’Urbanització del
Polígon Industrial de Sesrovires, completant així el conjunt de mancances en
infraestructures i serveis que patia la zona. Malgrat això, mai no es va arribar a
executar totalment, pel que passats uns anys es va efectuar una revisió i actualització
d’aquest projecte. El resultat va ser el “Projecte d’urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires”, redactat en data març 2004.
Posteriorment el desenvolupament d’aquest sector, es va veure afectada per la
“Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal en el Polígon
Industrial Sesrovires”, redactat amb data gener 2006 i que condiciona els traçats
dels carrers de la zona.
A més a més de la urbanització en si, tenim la problemàtica en diverses indústries del
sector per desguassar les aigües residuals que generen en els seus processos
industrials. Per a tractar aquest tema es va redactar el “Projecte de canalització de
les aigües residuals del Polígon Industrial Sesrovires”en data novembre de 2002, i
amb un posterior Text refós amb data juliol 2006. El projecte desenvolupa la
construcció d’un col·lector d’aigües residuals que possibilita el desguàs del polígon
industrial Sesrovires, recollint totes les connexions d’aigües industrials que actualment
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tenen sortida al torrent de Can Pau Pere. Aquest col·lector desguassa al col·lector en
alta existent al marge nord del Torrent de Llops. A més a més també es preveuen
sortides d’aigües pluvials al torrent, a on es connectarà la xarxa d’aigües pluvials del
polígon.
Al desembre de 2009 es va redactar el “Projecte Bàsic d’urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires”, que enfocava les actuacions de millora del sector restringides
a les mínimes intervencions per a completar-lo i fer-lo modernament funcional, partint
de la realitat existent per a intentar aprofitar i respectar tot allò que per les seves
característiques de conservació i funcionalitat adequades tingués interès econòmic la
seva preservació.
El febrer 2014 es va entregar el “Projecte d’Urbanització del Polígon Industrial
Sesrovires”, que posteriorment va ser aprovat inicialment i
pública,

sotmès a exposició

i es van demanar els informes sectorials prescriptius, a administracions

públiques involucrades (Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat
de Catalunya), Agència Catalana de l’Aigua, i a companyies de serveis involucardes, i
l’Associació Administrativa de Cooperació del Polígon Industrial Sesrovires.
Un cop rebudes les respostes de tots i les al.legacions aparegudes al Projecte, i
d’haver fet les avaluacions corresponents, en el present document s’incorporen les
variacions estimades.

1.2.

OBJECTE I ESTRUCTURA DEL PROJECTE

1.2.1. Objecte
Per tal de millorar aquest sector, l’Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires,
mitjançant l’oportuna licitació, ha encarregat el càlcul i la redacció del present Projecte
d’urbanització a l’empresa d’enginyeria “Blau Tarraco, S.L.”, gestionada per
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l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Jordi Molas i Ruiz, col·legiat núm. 9.041.
El seu objectiu és l’aplicació racional dels recursos econòmics per a dotar tècnicament
l’àmbit d’actuació de tots els serveis i característiques que modernament s’exigeixen,
ajustats a les disposicions del Pla Parcial vigent, amb els criteris de qualitat de nivell
que assegurin la seva durabilitat a llarg termini i una explotació econòmica i eficaç.
Per a aconseguir-ho, en el present Projecte es matisen les necessitats estètiques i
funcionals definint les variables i es compatibilitzen amb tots els condicionants tècnics
de l’Administració i les companyies subministradores. En una primera etapa es va dur
a terme tota una campanya de reconeixement de realitat existent, de diagnosi, per a la
preservació dels aspectes ja resolts i detecció dels punts amb dèficits urbanístics, pel
disseny de les solucions de completació i/o millora.
El resultat final és un document que ha reconegut i valorat tècnicament allò que és
aprofitable i que marca els aspectes a afrontar per a acomplir amb els requisits i
normatives vigents per a una correcta implantació d’un planejament derivat. En ell es
defineixen, a més de les actuacions a emprendre, les condicions en que s’han de
realitzar i una valoració dels seus costos.
Per últim, la redacció d’aquest present “Text Refós de Projecte d’Urbanització del
Polígon Industrial Sesrovires” té com a objecte la consolidació dels continguts del
Projecte que no han patit variació, i la moficiació/integració d’aquells altres en els
aspectes que li siguin necessaris, per a l’obtenció del document a sotmetre a
aprovació definitiva.

Tota la documentació del perfeccionament del Projecte s’ha

recollit en l’Annex Núm. 16:

“Exposició pública.

Informes”.

En concret es

recopil.len les noves informacions de:
•

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
o Informe d’esmenes prèvies a l’aprovació definitiva
o Criteris per a la licitació de les obres

•

Associació Administrativa de Cooperació del P.I. Sesrovires
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•

Agència Catalana de L’Aigua

•

Gencat. Servei Territorial de Carreteres

•

Aigües de Catalunya

•

Endesa

•

Gas Natural

Document Núm. 1
MEMÒRIA

1.2.2. Estructura del projecte
El present Projecte consta de tres volums:
•

el primer conté el Document Núm 1: Memòria (i Annexes de l’1 fins el 14);

•

el segon volum conté els Annexes de la Memòria números 15 i 16 més el
Documents Núm 3: Plecs de Condicions,

i el Document Núm. 4:

Pressupost.
•

i el tercer volum conté el Document Núm. 2: Plànols

L’estructura del present TEXT REFÓS, és la mateixa que la del Projecte
d’Urbanització, amb l’excepció de la addició de l’ANNEX 16 EXPOSICIÓ PÚBLICA.
INFORMES, en el següents termes:

•

recull la incorporació dels tots els INFORMES rebuts actualment, i en fa les
valoracions pertinents,

•

modificant algun document de l’Annex 3, com per exemple la valoració
econòmica d’ENDESA respecte del seu primer estudi tècnico-econòmic de
l’Annex 3.

Està estructurat de manera que les obres d’urbanització puguin executar-se en una
sola fase.
Detalladament, les obres contemplades en el Projecte són:
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•

Moviments de terres

•

Construcció de murs de contenció, formigó armat

•

Posta en obra de serveis:

Document Núm. 1
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- Xarxa de residuals
- Xarxa d’aigües pluvials
- Millora d’abastament d’aigua
- Millora xarxa de mitja i baixa tensió
- Xarxa d’enllumenat públic
- Millora xarxa de telefonia
•

Pavimentació de vials

•

Senyalització horitzontal i vertical

•

Altres treballs complementaris:
- Gestió dels Residus
- Aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut

1.3.

DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT

El polígon industrial de Sesrovires es troba situat a les afores del casc urbà de Sant
Esteve Sesrovires, a la vora de Martorell i s’accedeix des de la carretera B-224
mitjançant tres accessos. El polígon es troba orientat topogràficament al torrent de Pau
Pere, a través del qual es realitzen les connexions de desguàs d’aigües residuals.
El polígon s’ha anat urbanitzant a etapes segons les diferents necessitats
d’implantació dels propietaris al llarg dels anys, pel que actualment s’observa que gran
part dels vials estan pavimentats i amb part dels serveis executats.

Els diversos

processos de desenvolupament en diferents trams cronològics, sota diferents criteris
constructius, han aportat certes millores puntuals en els serveis i en la urbanització del
polígon, però cal remarcar que aquestes són inconnexes, desiguals i en ocasions no
compleixen amb la normativa actual per a ser acceptades.
Així doncs trobem la majoria dels carrers pavimentats amb diferents graus de
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conservació i antiguitat tant en aglomerats com en voreres, a més de les
discontinuitats vials encara no construïdes en el C/ Marconi (completació de l’anell),
Einstein (de connexió amb Copèrnic) i Joan Oró d’accés al dipòsit d’aigua.
Hi ha algun punt de vialitat inacabada per ocupació de privat, que provocarà la
construcció de murs de sosteniment per a situar les aliniacions de voreres i límits de
sòl públic al seu lloc. I per últim, el carrer Copèrnic a la seva entrada des de la B-224,
que està construïda només la meitat longitudinal.
Respecte als serveis trobem una manca important d’un sistema d’evacuació d’aigües
pluvials eficient i en condicions, ja que predomina el sistema de recollida unitari menys
en un petit tram del Carrer Ricardo de la Cierva i Narcís Monturiol. La xarxa d’aigua
potable presenta importants problemes, provocats en part per una instal·lació
incorrecta i antiga.

La xarxa elèctrica en baixa tensió del sector es considera

pràcticament completada degut a que la implantació d’indústries en el sector ha obligat
a adequar i adaptar les noves ampliacions. Malgrat això, manquen encara petits trams
de carrers sense distribució, pel que es fa necessari preveure una electrificació mínima
total. Per altra banda existeixen uns trams en aeri que s’ha de preveure el seu
soterrament i sobretot desmuntatge, per a poder finalitzar el tram del C/ Marconi
inexistent. La xarxa de telefonia existent és en gran part aèria, pel que s’haurà de
considerar una nova implantació de la xarxa de distribució soterrada. La xarxa de gas
natural està implantada segons les diferents peticions d’abonats al llarg del temps i cal
dir que no arriba a tot l’àmbit. Per últim la xarxa d’enllumenat públic no està construïda,
l’existent fraccionada, inconnexa sovint col.locada per la iniciativa privada i només
trobem els punts de llum i trams de xarxa en els carrers executats més recentment.

1.3.1. Serveis existents
L’emplaçament té instal.lats diversos serveis existents de diferents tipologies i
característiques que convé tenir en compte des de l’inici, tant per a substituïr-los
modificant-los com per a preservar de la resta d’actuacions tots aquells que no
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s’afecten.
Com sigui que s’han anat instal.lant, com la resta de la implantació, en diferents etapes
i per tant, condicions d’execució i servei, en el present document es presenta en els 7
plànols del número 20 de la col.lecció del DOCUMENT NÚM. 2, el recull de la
informació existent que es va fer en el moment de redacció del Projecte Bàsic. S’han
actualitzat les preexistències de la xarxa d’aigua potable i de l’estat dels paviments i
s’ha aprofundit en el coneixement de la xarxa de residuals per una campanya parcial
de revisió telemàtica que ha practicat reecentment l’Ajuntament, i està disponible de
consulta.
Com sigui que ens consta que des de llavors no s’han expedit llicències d’edificació, i,
no sembla que s’hagin modificat en mode significatiu.
Per últim, la introducció de matissos de disseny de l’accés OEST per part dels Serveis
Territorials de Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya (titular de la B224), ha fet necessari ocupar espai per a la construcció del carril central a la banda
enfrontada del sector de la que es desconeixen els serveis existents.
Degut a aquestes consideracions i a que es desconeix quin termini haurà transcorregut
fins que s’executin efectivament les obres (supeditades a les capacitats de
finançament), queda com a necessari i imprescindible que l’empresa constructora faci ,
abans d’iniciar-les,

una revisió total dels serveis existents,amb re-consultes a les

companyies afectades en cas que aquest termini sigui raonablement llarg.
Paral.lelament, el Pressupost del present document ha dotat de quantitats suficients
per a l’execució de cales d’investigació.

1.4.

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ D’URBANITZACIÓ I LES
INFRAESTRUCTURES

1.4.1. Vials i seccions de ferms
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En tractar-se d’un polígon consolidat presenta uns carrers més o menys definits amb
diferents nivells de qualitat constructiva inicial, de conservació i antiguitat, pel que la
seva funcionalitat actual és ben variada. Des de la inexistència total de carrer en tres
punts i parts inacabades comentats a la descripció de l’emplaçament fins a
pavimentació moderna bastant ben conservada per exemple en el C/ Newton i part
baixa de C/ Copèrnic.
Un cop examinades les seccions dels diferents carrers, no hi ha una secció uniforme,
donant-se seccions que van des dels 11,35 metres fins als 18,5 metres d’amplada
total. Com a secció majoritària trobem una secció amb 12 metres d’amplària total, dels
quals 8 metres són calçada i aproximadament 2 metres de vorera a ambdós costats.
La resta de carrers amb amplada total diferent a la descrita, conserven més o menys
els 8 metres d’amplada de calçada i la variació es produeix per l’amplada de les
voreres i si conté zona d’aparcament o no. En el Plànol 3.1 es troben grafiades les
diferents amplades descrites.
S’ha practicat una anàlisi de secció tipus ideal per a la vialitat existent consolidada per
a distribució d’amplada entre calçada i voreres, perseguint major nombre
d’aparcaments, voreres el més amples possibles, i alhora, millor maniobrabilitat de
girs de vehicles llargs per a accedir a finques privades. Donat que la secció habitual
de 12 m no és massa ample per als girs de camions articulats que han d'accedir a les
naus, el resultat és mantenir sempre allà on es pugui els 8 m de calçada (neta, de
circulació, amb prohibició d'aparcament) i repartir en 2 els 4 m de voreres (això
permetrà salvar tots els bordons que existeixin en bon estat i que no es malmetin per
les instal.lacions); el sistema d’aparcament quedarà molt limitat en línea als vials:
•

C/ J. Oró, tram 1, C/ Ricardo de la Cierva 1, i C/ Marconi en els seus trams oest
i est (nou a construir),

amb un bons reforços d’aparcaments en bateria ortogonal:
•

C/ S. Ochoa, C/ N.Monturiol, C/ Oró, tram 2, C/ M. Curie,
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i a més s’han creat diverses bosses d’aparcament localitzat als:
•

C/ S. Ochoa, C/ M. Curie, C/ Marconi tram est, C/ Copèrnic tram oest

La calçada és projectada amb bombeig a dues aigües d'un 2% cap a les bandes,
excepte en els trams oest i est del C/ Marconi, que desguassen lateralment per
superfície.
S'han detectat zones que funcionen correctament sense voreres, i amb fins econòmics
es conservaran així, sempre i quan no s'hagin de passar serveis. Igualment existeixen
punts on les parcel.les amb naus existents han consolidat la seva cota d'entrada
enrasats amb la cota de la calçada; atesa l'avaluació que s'ha fet, es decideix mantenir
això construïnt la vorera enfonsada (sense "plinton") evitant problemes de desguàs
dels patis de les parcel.les i provocar l'execució de rampes interiors dels privats. Un
exemple és al final (cul de sac) del C/ Newton.
Es construeixen carrers complerts en els trams de discontinuitats vials encara no
construïdes en el C/ Marconi (completació de l’anell), Einstein (de connexió amb
Copèrnic) i Joan Oró d’accés al dipòsit d’aigua. Aquest últim no disposarà de voreres.
S’ha estudiat fer la connexió dels carrers Einstein i Copèrnic només petonal, per
dificultats geomètriques dels desnivells de les últimes parcel.les del C/ Einstein i
l’acord vertical que s’ha de fer per a connectar-lo amb Copèrnic. Atesa la densitat de
parcel.les servides des de l’anella del Copèrnic s’ha considerat que és necessari
connectar-los també pel tràfic rodat per a desdoblar l’única entrada que té ara amb
connexió amb el C/ Servet. Això comporta la construcció d’un mur de sosteniment de
parcel.les a cada banda.
Actualment tots els carrers són de doble sentit de circulació, a excepció del C/
Copèrnic a l’entrada des de la B-224, però es preveu la seva habilitació en els dos
sentits donat que l’accés es millora i permet els dos moviments.
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l’Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual

s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis,
queda justificat el compliment de la “SP 113 Espai suficient de maniobra en els
vials amb un accés únic”, amb la comprovació directa de que els dos únics carrers
“cul de sac”:
•

C/ Newton, disposa al seu final d’una superfície lliure d’obstacles entre voreres
diametralment enfrontades, de més de 15 m de diàmetre, concretament de 20
m, i

•

C/ J. Oró, pujada al dipòsit, igualment, de diàmetre 26 m.

1.4.1.1.

Categorització de les seccions de ferms

En l’àmbit que ens ocupa, per a l’elecció del millor paquet de ferm (sota els aspectes de
funcionalitat, durabilitat i economia),

entren en joc diversos paràmetres que s’han

avaluat en paral.lel fins a prendre la decisió de pavimentació.
I. Normativa. S’ha atès a la normatives de referència ORDEN CIRCULAR 10/2002
SOBRE SECCIONES DE FIRME Y CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES, basada
en la “Instrucción 6.1 y 2-IC de Secciones de Firme, (Orden de 23 de mayo 1989), que
es refereix a situacions dures de sol.licitacions de trànsit típics de carreteres, de
manera que el seu compliment ens situi en cas d’èxit.
II. Esplanada. Aquest és un criteri amb disparitat depenent dels carrers, segons les
inspeccions visuals entre tots els carrers de l’àmbit, on ja existeix construida
l’esplanada dels vials desde molt antic, amb molt temps per a consolidació del terreny, i
els carrers de nova construcció.
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En els carrers existents on es pot aprofitar la caixa, per a quedar del costat de la
seguretat, descartem l’esplanada E3 i adoptarem com a vàlida una E2 pel temps
d’assentament que ha transcorregut des de la seva construcció fins a dia d’avui, que es
qualifica segons la norma:

Qualificació de l’ESPLANADA del terreny segons Norma

Un cop rebaixat el terreny amb l’enderroc i eliminació dels materials existents en
superfície, es realitzaran uns assaigs de placa de càrrega per a la confirmació
d’aquesta hipòtesi. En cas de resultat de resistència inferior, la Direcció Facultativa
podrà decidir algún mètode de millora de la mateixa, o d’augment de paquet de ferm
decidit, pel que a nivell pressupostari s’adopten mesures de previsió del canvi. Sempre
en el benentès que si la Direcció Facultativa opta per l’augment del paquet del ferm,
serà de manera que la solució respecti la rasant definida en el present Projecte.
En els carrers de nova construcció l’esplanada serà E3, per què les podrem compactar
degudament, amb material seleccionat segons PG3.
III. Trànsit. En allò referent a aquest paràmetre, l’IMDP (l’index de pesants), que
marca la sol.licitació estructural del ferm, el nostre índex de pesants resulta mig i migbaix.
El nostre cas de trama urbanística intensiva d’edificació industrial que se serveix des
d’una carretrea principal per 3 accessos i que es ramifica rebaixant la seva sol.licitació,
ocasiona diversos graus de sol.licitació per vehicles pesants.
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Categorització del TRÀNSIT segons Norma

La classificacions que se’ns adeqüen més, de la O.C. del “Ministerio", són:
•

T32 pels accessos a la B-224 amb una intensitat d’entre 50 i 100 vehicles
pesants al dia (per a cada accés), els seus carrers d’entrada a continuació i C/
Miquel Servet en tant que eix transversal interior per a ús dels esmentats
accessos.

•

T41 per a la resta de carrers interiors, d’entre 25 i 50 pesants/dia.

•

T42 amb escassetat de pesants per a les zones d’aparcament.

Fins aquí, amb els raonaments exposats,

entrem a classificació dels paquets de

ferms de la Norma 1:
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Finalment i en resum, per tot el procés explicat es determina:
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S1. Secció gruixuda 3221, (35+15), de 35 cm tot-ú ZA25+ 9 cm de mescla
bituminosa en calent tipus G-20 àrid calcari + 6 cm de mescla bituminosa en
calent tipus D-12 àrid porfídic o quarcític. A aplicar en
a. Accessos i les seves continuacions en els trams inicials dels C/
Copèrnic, S. Ochoa (fins cruïlla Cierva) i Einstein
b. C/ Servet que funciona com a eix transversal interior

•

S2. Secció intermitja 4121, (30+10) però millorada la capa asfàltica, consistent
en 30 cm tot-ú ZA25+ 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20 àrid
calcari + 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus D-12 àrid porfídic o
quarcític. A aplicar en la resta de carrers.

•

S3. Secció lleugera 4231, 20+5 on només van vehicles lleugers (aparcaments,
on l’esplanada serà E3), però millorada en 1 cm la capa rodadura en previsió
dels esforços tangencials de les maniobres d’aparcament i desaparcament.
Consistent en 20 cm tot-ú ZA25+ 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus D12 àrid porfídic o quarcític.

•

S4. Paviment en formigó en trams molt costeruts, amb una llosa de formigó
HM-20 de 20 cm de gruix sobre 20 cm de tot-ú, lleugerament armada, acabat
raspatllat. A aplicar en el C/ Oró, tram a dipòsit.

1.4.2. Murs de contenció
Per tal de poder implantar la vialitat marcada en planejament (aliniar les voreres i la
divisòria entre espai públic i privat), és necessaria l’execució d’unes estructures de
contenció de terres en uns trams puntuals degut als forts desnivells dels terrenys
adjacents.
Es tracta de dos murs de sosteniment en els carrers Servet i Copèrnic.

I per a

construir la unió entre C/ Einstein i Copèrnic, on s'ha de rebaixar el terreny, calen dos
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murs més per a sostenir les terres de les últimes parcel.les del C/ Einstein, a dreta i
esquerra.
Tipologia i ubicació.
S'han resolt amb murs de formigó armat. El cas del C/ Servet presenta el vial en el
trasdós elevat per sobre de la parcel.la veïna. En tots els altres casos el vial sempre
queda en la part inferior del desnivell amb les parcel.les veïnes.
Els murs es construeixen en espai públic, i les excavacions de les seves sabates es
fan sota la vorera i calçada, a excepció dels talons dels murs de Copèrnic i Einstein,
que utilitzaran provisionalment espai privat mentres duri la construcció. Els paviments
del formigó de privats trencats pels trasdosos dels murs seran reposats en les
mateixes o millors condicions que les actuals. Aquestes punteres sota vials s’han
aprofundit més d’un mínim de 1’10 m per sota de la rasnt del paviment acabat, per a
possibilitar el pas de serveis sota voreres.
Drenatge i passamurs.
Donada la importància del drenatge del trasdós que s’ha considerat del 100 %,
aquesta excavació del trasdós per a construir el mur també serà essencial per a
construir el seu drenatge de trasdós instal.lant els sistemes de drenatge longitudinal
per tub, i proteccions de geotèxtil i rebliment de graves. En els C/ Copèrnic i Einstein
el tub dren longitudinal es connectarà a la xarxa de pluvials travessant el mur en el seu
punt més baix, com una escomesa més, de la mateixa tipologia que les dels
embornals, pel que se’ls ha previst un tub passamurs. Els metxinals funcionaran com
a segon sistema de drenatge, i quedaran a l’alçada del nivell de paviment acabat.
En tots els murs s’habiliten, al nivell del paviment acabat menys 1 m, finestres
passamurs en reserva per si en el futur les parcel.les han de travessar-los pel pas
d’escomeses d’algun tipus.
Afectacions a serveis existents.
Els murs produeixen afectacions a serveis, a resoldre amb anterioritat a la seva
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construcció: cal fer primer un alliberament de tots els serveis existents afectats per
l'excavació: gas, baixa tensió, aigua potable

i enllumenat públic, pel que serà

imprescindibles contactar amb les companyies per a assegurar amb exactitud les
traces de les línies; igualment es preveu pressupostàriament la pràctica de cales
específiques d'identificació de serveis.
La construcció d’aquests murs comporta en 2 casos el desplaçament de línies aèries i
soterrades de serveis.
•

MUR COPÈRNIC. Caldrà desmuntar línies aèries amb els seus pals de baixa
tensió i telefonia.

•

MUR SERVET. Igual que el Copèrnic, però a més, s’hauran de desviar les
línies de gas, aigua potable i enllumenat, pel que es comptarà amb la
informació de les companyies.

Degut al cronograma de l’obra probablement aquestes actuacions de les companyies
s’hauran de fer en anticipades als desmuntatges generals de línies al final d’obra un
cop instal.lades les noves xarxes soterrades.
Geotècnia de detall.
L'informe geotècnic disponible (Annex N. 5) no aporta sondeigs en els punts exactes
dels murs, i a efectes dels càlculs s'ha tingut en compte la seva informació, però pel
moment de la seva construcció són previstes una partida per a realització de sondeigs
exactes per a confirmació de les hipòtesis de càrrega i capacitat resistent del terreny, i
una altra en previsió de si s’ha de fer alguna adaptació amb cost suplementari.
Càlculs disponibles en l'Annex N. 6.
Detalls executius.
En el cas singular del mur EINSTEIN EST, el seu trams E.1 afecta, per la seva
proximitat, a una estació transformadora (E.T.) existent. La profunditat de la seva
excavació propera obliga a una mesura addicional previa de disposar un element de
contenció al nivell de fonamentació de la E.T., amb una placa de formigó prefabricada

Document núm. 1. - Memòria

Pàg. 21

29

TEXT REFÓS del
Projecte d’urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires

Document Núm. 1
MEMÒRIA

tipus llosa alveolar, de tota la longitud i profunditat de 2’0 m, encaixada en 2 perfils
metàl.lica laminats que són empotrats en morts de formigó. Aquest conjunt deixarà de
complir la seva funció quan s’executi el mur que li passa pel devant, però es deixarà
soterrat en el trasdós. Aquest tram s’ha subdividit en els trams E.1.1, E.1.2 i E.1.3,
amb un desenvolupament en planta amb 2 colzes rectes i ha de funcionar
monolíticament com una sola peça, pel que els seus plans de fonaments de sabates i
alçades d’alçat de murs són les mateixes i les armadures longitudinals són passants
connectores dels 3 sub-trams, identificada com una armadura suplementària en els
plànols.
En tots els casos, s’executaran per “bataches” sempre que la Direcció Facultativa ho
estimi necessari, amb junts de formigonat, sense que estigui prevista una repercusió
de preu en la partida.

1.4.3. Afectacions a privats
En diversos carrers cal afectar elements privats per a situar l'aliniació separadora de
sòl públic i privat. S'ha practicat una llista de punts a afectar i les actuacions que siguin
imprescindibles per a poder executar els carrers, s'han incorporat al Pressupost de
l'obra, queden recollides en el Plànol 5 del Document Número 2, i s’expliciten en
l’Annex Número 2 “Afectacions a privats”.

1.4.4. Xarxa d’aigües pluvials
A data actual el polígon funciona amb una sola canalització soterrada per tal d’evacuar
les aigües de pluja i residuals. L’escassa existència d’embornals (solament en alguns
dels carrers) ens indica que el drenatge de les aigües pluvials es produeix d’una banda
per canalització i d’altra banda per escorrentiu superficial en carrers on no hi han
embornals, tot ell cap als punts baixos. Per tot això parlem d’una xarxa unitària, no
separativa.
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Descripció de la xarxa projectada

Es projecta una xarxa de recollida d’aigües pluvials dins l’àmbit del polígon industrial.
Aquesta xarxa transcorre pels diferents carrers fent la recollida de les aigües
superficials i conduint-les fins als punt baixos de desguàs a torrent (veure plànol 7.1).
La xarxa consta d’un total de 64 trams de col·lectors al llarg dels diferents carrers de
l’àmbit estudiat. Disposa d’un total de 128 pous de registre al llarg de tota la seva
extensió. La distància entre pous varia entre els 12 i els 50 metres de longitud, arribant
puntualment en dos ocasions als 60 metres, i n’hi ha tres diàmetres diferents en funció
del diàmetre dels tub més gran que ha d’allotjar.
Per tal de captar l’aigua de pluja superficial, s’empraran un total de 316 embornals
prefabricats de formigó, de 90x42x60 cm interiors, de formigó en massa HM20/P/20/IIa amb parets de 10 cm, sobre solera de 10 cm del mateix formigó. En els
casos de no poder instal·lar embornals prefabricats, s’executaran “in situ” amb motlle
metàl·lic. A cada embornal es col·locarà una reixa de fossa dúctil (D-400) d’un tamany
de 0,98 m x 0,49 m i quadradets de 0,07 m x 0,07 m. (veure plànol 7.3).
Les sortides dels 318 embornals cap al col·lector o pou de registre es realitzarà amb la
canonada de diàmetre 200 mm i es connectaran directament a pous o a col.lector
mitjançant peces esècials entre tubs de diferent diàmetre.
No hi ha escomeses de pluvials per a les parcel.les.
Els col·lectors seran de:
•

tub de polipropilè estructurat sense pressió SN-8 segons norma UNE-EN
13476, de paret exterior perfilada en "T" i interior llisa, color teula, amb
campana i junta elàstica, per als diàmetres 315, 400, 500, 630 mm i

•

de tub de PVC tipus RIB-LOC formigonat, amb diàmetres exteriors de 700, 800,
900, 1.000 mm.

Document núm. 1. - Memòria

Pàg. 23

31

TEXT REFÓS del
Projecte d’urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires

Document Núm. 1
MEMÒRIA

Les seccions dels col·lectors s’han dimensionat (veure annex 7, “Càlculs del col·lector
per a aigües pluvials”) tenint en compte la pluja esperada per a un període de retorn de
10 anys en la zona objecte d’estudi, i les aigües d’escorrentiu que arriben a cada
col·lector.
Pel que fa al pendent dels col·lectors el crtiteri base ha estat donar el mateix pendent
que els carrers per tal de mantenir un recobriment uniforme (mínim de 1’2 m), excepte
on hidràulicament els càlculs han marcat la necessitat d’un valor menor per tal que la
velocitat de l’aigua no superés valors que podrien danyar el tub o superior per a
augmentar la seva capacitat de transport. Per tant els pendents van des del 0,8% al
10% amb una cota de resguard mínima per sota la rasant del carrer.
No cal dir que la baixada al barranc de les entregues números 4 i 5 són casos
especials amb pendents específics.
1.4.4.2.

Singularitats

Es projecten tres actuacions singulars diferenciades per tal de solventar situacions
puntuals. La primera tracta de la recollida de les aigües provinents del límit del sector
per l’oest, a la branca oest del Carrer Marconi, per cuneta de peu del gran talús, ja
existent en terres però que ara es formigonarà, el seu entubament per captació
mitjançant reixes de gran escolament en el punt baix i la seva portada fins al barranc
per l’”entrega a barranc número 1”. Aquest tram oest del carrer té un únic pendent
transversal cap a la cuneta i es desguassa superficialment, ajudats de l'important
pendent longitudinal que presenta.
Segon, la xarxa de pluvials del sector rep, absorbeix i condueix pel Carrer Narcís
Monturiol fins al torrent, les aigües de la cuneta de la carretera i les provinents del
costat sud de la carretera B-224, a través d’una obra de fàbrica existent enfrontada al
cap d’aquest carrer. Per això la capçalera de col.lector en aquest punt s’inicia amb un
diàmetre més gran del normal.
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Per últim, el tram de C/ Marconi que s’ha de construir, té un pendent longitudinal baix
del 0’5 % i discorre en paral.lel a la vora del barranc; en aquest cas el desguàs es fa
directament a barranc des de superfície disposant el seu pendent transversal a una
sola vessant cap al torrent (cap enfora de les parcel.les), on les vorades aturen les
aigües i les condueixen longitudinalment fins a diversos punts de desguàs formats per
baixants de terraplè pel talús fins al fons del barranc.
La situació d’aquestes actuacions venen reflectides també al plànol 7.1.
1.4.4.3.

Entregues al medi natural. Sortides a barranc, proteccions de talussos.

Les aigües pluvials entubades dels nostres carrers s'aboquen al medi natural en el
barranc del Torrent de Can Pau Pere. Però abans de la reversió al medi queden dos
aspectes a solucionar: un de caire físic i l'altre de naturalesa química de qualitat de
l'abocament.
El primer aspecte físic és reduïr la velocitat del flux entubat, per a evitar erosions de
talussos de barranc per velocitats excessives. Actualment ja hi ha punts on la forma de
descendir les aigües pels talussos produeix problemes d'erosió i inestabilitat de la
coronació del talús. Per a evitar efectes encara més perjudicials quan els fluxos arribin
concentrats pels tubs, s'han previst unes unitats de superfície amb sistemes de
laminació i pèrdua de velocitat, que es construeixen allà mateix, i de fàcil manteniment.
Consten d’una apertura den planta a 45 º a la sortida del tub (primera laminació), un
pas per un cedàs format per una estructura metàl.lica amb les seves reixes de
desbast, seguida d’una una partida d’escullera concertada, que permetrà una segona
laminació del cabal abocat per la canonada disminuint la seva velocitat i permetent la
seva incorporació al torrent més progressivament i sense produir danys d’erosió, ni a
la llera ni a les finques properes. Tota aquesta línia de tractament ocupa un bon espai
en planta.
Dels 5 abocaments, en 2 casos no és possible aplicar-los, pel que s'han hagut de
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baixar el col.lectors fins a fons de barranc el número 5, i a mitja falda el número 4.
S'han mantingut amb l'Agència Catalana de l'Aigua les converses necessàries per a
obtenir la seva conformitat a l'actuació en llera pública.
El segon aspecte, referent a la qualitat de l'efluent que s'entrega al medi natural hi ha
un segon aspecte a solventar relatiu a l'eliminació residus sòlids arrossegats i químics
indesitjats degut a la contaminació de la superfície dels carrers pels residus de la
combustió dels vehicles que es renta i transporta per la xarxa de pluvials però que no
poden ser emeses al medi natural, sinó que han de ser prèviament tractades. És la
maniobra d’utilitzar estratègies ANTI-DSU, això és, contra la descàrrega de sòlids
unitària.
L'aigua de pluja recollida en les carreteres i vials pot ser altament contaminant pels
residus de benzina, greixos, sulfurs i d'altres procedents dels tubs d'escapament, i
també per les acumulacions de rebuigs diversos. En especial després d'un període sec
el "primer rentat" dels paviments durant una tormenta pot estar altament contaminat. I
el cost del tractament “in situ” d'aquestes grans quantitats d'aigua que es produeixen
solament de forma periòdica és difícil de justificar.
La primera actuació de desbast dels sòlids gruixuts es produirà en el mateix dispositiu
que el previst per a reducció de velocitat a les 5 entregues a barranc, però hi haurà 2
tipus: el dispositiu dels abocaments N.1, N.2 i N.3 que estan integrats en el mateix
element de formigó, i els dels N.4 i N.5, que per falta d'espai el desbastament s'haurà
de fer abans en una cambra independent i soterrada, que es descriu al final.
La segona actuació d'eliminació dels contaminants químics del "first flush" per a un cas
com els que ens ocupa té una molt més difícil solució “in situ”, d'acord amb els mitjans
existents actualment (mecanitzats, o automatitzats, i d’alt grau de manteniment
d’explotació escpecialitzat). Hi ha precedents molt exitosos en casos de grans àrees
urbanitzades (barris o ciutats) que ambdues necessitats (laminació d’avinguda i
enretirada dels contaminants del “first-flush”) es solucionen amb tancs de tempesta i
posteriors línies de sedimentació, filtratge, floculació, decantació, desarenament,
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emmagatzematge i eliminació per transport. Evidentment, aquestes centrals es poden
qualificar de rentables donades les seves grandioses quantitats d’aigua recollida i
tractada. Aquest no és assimilable al nostre cas, per la baixa freqüència de
presentació del fenòmen, les baixes quantitats de pluja recollides, el baix grau de
manteniment que un polígon com el nostre ha de tenir per a ser sostenible, i també,
com no, per l’elevat cost d’inversió inicial.
Als Estats Units estan apareixent unes unitats petites de tractament dels químics del
“first-flush” però encara no estan convenientment comercialitzades aquí, ni se sap de
la capacitat punta de tractament.
Per tot, la solució adoptada en aquest projecte és recolçar-se en la xarxa d’aigües
residuals existents com a receptora sequencialment dels petits cabals les primeres
pluges, mitjançant derivacions des dels pous de pluvials, de manera que la primera
aigua contaminada es reverteix a la lína de residuals (com fins l’actualitat fa la xarxa
unitària) pel seu tractament concentrat en l’EDAR corresponent.
Això ho fem triant 14 pous de pluvials propers a sengles pous de residuals en els que
es pot fer el traspàs amb facilitat per uniformitat de línies d’aigua. I són 14 unitats per a
col.lectar parcialment el “first-flush” en petits cabals pel que el punt de concentració de
la conca recollida ha de ser curt per a que el temps de concentració reculli realment el
que ens interessa i no més.
De forma pràctica això es materialitza en duplicar la sortida del pou de pluvials amb un
tub DN 315 amb cota igual a la de sortida del tub de continuitat del pluvial, i semi tapat
superiorment per a assegurar el pas només del primer cabal;

en aquest pou de

pluvials no es construeix la mitja canya passant de conducció de flux de pluvials. En
una pluja important, després dels primers minuts, el cabal en el pou de pluvials ja serà
suficient per a fer by-pass i continuar pel de pluvials.

El primer cabal derivat a

residuals es recull en un pou auxiliar de 1’0 m de diàmetre per a que es pugui
enregistrar ja que per estar aquest connectat a residuals, ha de ser sifònic per a
evitació de la sortida d’olors pels embornals. És a dir, aniran per parelles. Aquests
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pous residuals receptors hauran de tenir manteniment preventiu, igual que a les reixes
de desbast de sòlids gruixuts a les sortides dels col.lectors, per a eliminació dels
elements dipositats.
Això ha ocasionat que en la xarxa de residuals existent s’hagin de construir tres pous
nous receptors d’aquestes pluvials, per a que hagi compatibilitat de línies d’aigua.
Per últim, solucionat això, només ens queda el desbast dels casos d’entregues a
barranc números 4 i 5, que no es poden fer per les unitats en superfície abans
esmentades, per no disponibilitat d’espai ja que estan a sobre dels grans talussos del
barranc. Aquests desbastaments s’han resolt amb una altra tipologia d’unitat de
desbastament soterrat, pel que s’han d’allotjar sota calçades i per tant, en cambres de
formigó armat, han de ser amples per a reixes amples per a extracció dels tamissos i
la runa, i amb tapes que siguin lloses de formigó armat també removibles.

1.4.5. Xarxa d’aigües residuals
En l’actualitat existeix una xarxa formada per tubs de diferent material i diàmetre degut
bàsicament a la diferent temporalitat en la seva realització o renovació. El dimensionat
dels tubs presenta actualment un funcionament correcte de la xarxa en l’interior de
l’àmbit és, àdhuc amb les aigües de pluja, i per tant quan es transformi la xarxa a
separativa encara tindrà més suficiència que actualment, per la separació de cabals.
En canvi, la pèrdua de la capacitat de neteja per escorrentiu de pluja posa en qüestió
els trams més horitzontals actuals.
1.4.5.1.

Estat de la xarxa existent

En el plànol 20.2, s'identifica la xarxa que consta com a existent. L'ànim és aprofitar tot
allò que es pugui per motius econòmics i de sostenibilitat. En ares de garantir al
mateix temps, la funcionalitat, l'Ajuntament ha realitzat recentment una prospecció de
trams triats específicament per a avaluació del seu estat de conservació i grau de
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funcionalitat. Els informes resum d'aquesta inspecció es troben a l'Annex 11, (i el
material complert de visionat dels trams enregistrats està disponible a mans dels
Serveis Tècnics Municipals)) i els resultats són que per diverses patologies que no són
subsanables cal susbstituir uns trams determinats, identificats en el Plànol núm. 8.1.
Les patologies més greus són la desaparició del fons de tub per erosió (en aquest cas
de formigó) que provoca una sortida indeguda de residuals cap al freàtic, trams
horitzontals on hi ha acumulacions, rotures longitudinals persistents. Altres patologies
aparegudes són deformacions, arrels invasores, i molt sovint, escomeses mal
executades que penetren en la secció hidràulica del tub.
S’ha remodelat les direccions de flux en el cas del C/ Curie-Servet, per poder-se
millorar la seva traça escurçant-la cap a altres punts existents ara però no en el
moment d ela seva creació.
1.4.5.2.

Actuació prevista i característiques de la renovació de trams

A causa de l’orografia del terreny sobre la que s’ha implantat el polígon, es produeixen
diversos punts de desguàs de la xarxa interior tots cap al Torrent de Can Pau Pere on
existeix un col·lector principal amb diferents brancals per tal de recollir les diferents
sortides del polígon. Aquest col·lector està format per un tub de polietilè estructurat
diàmetre 315mm, amb diversos pous de registre, alguns d’ells amb tapa calada, al
llarg de la traça fins a la seva entrega al col.ector en alta de l’ACA, en la cruïlla amb el
Torrent del Llop.
La idea bàsica és aprofitar i mantenir tot aquell tram de xarxa que estigui correcte. Així,
l’actuació principal que es planteja és la neteja i manteniment dels trams en general,
inclòs el col·lector de diàmetre de 315mm que discorre pel Torrent de Can Pau Pere,
ja que es troben bruts i alguns (els trams més plans) amb molta sedimentació reduint
el diàmetre del tub. Posteriorment es preveu fer una inspecció en la totalitat de la xarxa
per tal de comprovar el seu estat un cop neta i per assegurar el perfecte estat de la
xarxa. Posteriorment, arranjament per substitució dels trams ja identificats en la
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campanya d’investigació recentment efectuada més els trams que apareguin de la
prospecció inicial durant les obres. S’aprofitarà la renovació d’aquests trams per a
renovar les seves escomeses a parcel.les.
Els pous de registre es troben sense arrebossar i estan formats bàsicament amb
material ceràmic, possiblement geros, o blocs de formigó, amb una base de formigó
sense mitja canya, i sense pates per poder baixar als pous. La profunditat és variable
sent una mitja de 2,5 metres. Respecte als pous es proposa executar l’arrebossat de
les parets dels pous, així com la incorporació d’algun pate de polipropilé en els pous
més profunds.
Per últim en els trams de carrers de nova execució (connexió Einstein amb Copèrnic i
Marconi) on es projecten trams de xarxa nova interconnexionada amb l’existent. En
aquest últim s’aprofita un tram aparentment existent però se’l millora incorporant pous
d’enregistrament que no té.
Dissenyada amb:
Tub de polipropilè estructurat sense pressió SN-8 segons norma UNE-EN 13476, de
paret exterior perfilada en "T" i interior llisa, color teula, amb campana i junta elàstica,
de diàmetre 400 i 500 mm.
Totes les connexions entre diferents línies es fan en pous de registre.
Els pendents i les profunditats són el resultants de la compatibilització de les rasants
dels carrers amb les seccions de capacitat hidràulica requerida en cada tram.
Les escomeses partiran de les parcel·les, entregant quan es pugui a pou de registre i
quan no a tub, amb peces especials. Seran de tub de P.E. baixa densitat, sense
pressió S-2,5 de diàmetre 200 mm. Les escomeses es formigonaran per tal de
protegir-les.
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By-pass de correcció urbanística

Al punt més baix del C/ Copèrnic existeix un col.lector que entrega les residuals al
barranc passant per sòl privat d'una parcel.la actualment no ocupada. S'ha de practicar
una instal.lació de by-pass per a alliberar aquesta servitud.
1.4.5.4.

Arranjament del camí de manteniment del col.lector pel Torrent de Can Pau
Pere

Des que es va construir aquest col.lector sovint s’han de fer actuacions de
manteniment, que fa necessari un camí pel pas d’un petit camió. Aquest camí ja
construït presenta actualment diverses patologies que cal corregir. En base a la revisió
“in-situ” del camí s’han identificat les anomalies i es preveu un paquet de mesures
correctores, que han estat sotmeses al vist-i-plau dels serveis tècnics de l’ACA.
Les aigües pluvials del sector discorren naturalment cap al torrent, com a aportacions
de flux normals en la seva capçalera; però el fons del barranc – la seva llera –
discorre gairebé en tot el tram per l’est del camí.

El col.lector és soterrat i no

interfereix en les aigües de pluja, però el camí sí, sobretot en les que li arriben des de
la vessant oest i és quan es produeixen interaccions que cal controlar en bé del torrent
i del camí. Consisteixen en bàsicament en:
•

una modificació per a rebaixar un fort pendent en un tram de gairebé un 25 %,
fins a la meitat amb creació de plataforma de pas de formigó i cuneta per a
endagar les pluvials de les vessant contrària fins al torrent,

•

proteccions amb escollera del camí on està a la vora de la llera del torrent, en 2
trams,

•

pavimentat lleuger d’una banda que ajudia a les aigües a creuar el camí,
provocant un petit gual, i,

•

s’aprofita per a corregir un punt de fuga en el col.lector de residuals que s’ha
detectat.
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1.4.6. Xarxa d’aigua potable
L’abastament actual del polígon es produeix per una canonada provinent del costat del
dipòsit regulador situat a l’oest en un punt alt del sector.
Els tubs que formen la xarxa són en la gran majoria de materials desfasats
(fibrociment) i de diàmetre insuficient (50, 63 i 75 mm), llevat dels trams on s’ha
substituït per tub de PEAD o FD de major diàmetre sigui per reparació de fuita o altres
motius. Els diàmetres van dels de 150 a 50 mm en funció de la jerarquia de la
canonada.
En el present projecte es plantegen una sèrie d’actuacions per tal de millorar i
actualitzar les instal·lacions existents. El disseny de la millora de la xarxa de distribució
d’aigua potable es troba definida en el plànol 10.1. “Xarxa d’aigua potable. Planta” i
s’ha fet segons el vist-i-plau de la companyia gestora de la xarxa, Aigües de
Catalunya, S.A. Val a dir que a l’Annex 8. “Càlcul de la xarxa d’aigua potable”, el
brancal principal està dissenyat amb tub de FD DN150 mm, així com en l’acceptació
d’aquesta xarxa per part de la companyia explotadora. Amb posterioritat dels càlculs
de l’Annex, es va preveure, segons instruccions de l’Ajuntament de Sesrovires, el
canvi de diàmetre DN150 mm per DN200 mm, manifestat en plànols i pressupost però
no a l’annex a l’entendre la seva suficiència al ser un diàmetre major. Aquest canvi ha
estat motivat per la possible previsió de creixement cap a l’est a partir del camí de Can
Prats.
Les connexions del sector a la xarxa municipal d’aigües es farà mitjançant una
connexió definida per la companyia gestora del servei. En el pressupost s’ha deixat
una partida per a assumir els costos de connexió amb la xarxa municipal d’aigües.
La xarxa de distribució interior d’aigua del sector s’ha dissenyat de la següent manera:
Es construirà una xarxa mallada d’abastament amb connexions als punts definits en
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els plànols. S’utilitzaran diàmetres DN100, 150 i 200 mm de tub de fosa dúctil classe 9
i tub de PEAD PE100 PN16 per a diàmetre 90 mm i inferiors.
Les característiques de la xarxa mallada d’abastament són:
Es formarà un brancal principal amb una canonada de fosa de DN200 mm que baixa
del dipòsit existent i que discorre pels Carrers Joan Oró, Severo Ochoa, Miguel Servet
i carrer Newton fins al Camí de Can Prats. A partir d’aquest ramal principal es
produeixen diverses bifurcacions fins als extrems de l’àmbit, amb tub de FD DN150 i
100 mm si es pengen hidrants contra incendis o bé tub de PEAD PE100 PN16 DN90
mm si no, fins als límits del sector i sempre formant malla.
En cada creuament s’instal·laran vàlvules de tall. Aquestes seran dels tipus:
1. Per a canonades de diàmetre >= 200mm. Es posaran vàlvules de papallona
2. Per a canonades de diàmetre <200mm. S’instal·laran vàlvules de comporta.
S’instal·laran tres vàlvules de descàrrega als punts més baixos del sector .
S’instal·laran dues ventoses en els punts més alts de la canonada per a que purguin
l’aire. Les ventoses seran del tipus trifuncionals.
Les unions en la canonada de fosa serà amb junta elàstica segons les recomanacions
tècniques del fabricant.
Tota la xarxa anirà seguint el traçat de les voreres.
De la xarxa principal penjaran els hidrants contra incendis, com a màxim separats
cada 200 metres, amb un cabal de 1000 litres/minut (16.66 l/s) i amb una vàlvula de
seccionament prèvia.
A nivell d’elements singulars, vàlvules de seccionament a l’entrada del sector, a cada
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punt on hi ha una derivació per poder sectoritzar la xarxa, una vàlvula de comporta al
final de cada canonada per unir la nova xarxa amb la ja existent, tal i com s’indica en
plànols.
S’ha procurat que no quedin brancals sense tancar en malla, encara que siguin finals
de línia de diàmetres petits,

en compliment del ”Real Decreto 140/2003 de 7 de

febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de
consumo humano” .
Pel que fa a les escomeses d’aigua de les parcel·les seran per mitjà d’un tub de PEAD
PE-100 de diàmetre 50 fins a l’armari d’escomesa, amb clau de presa instal·lada en el
collarí de presa i clau de registre a vorera tipus purdie d’AVK o similar, ubicades en
sengles pericons.
Aquestes tenen que incloure una clau de presa instal·lada en el collarí de presa, la que
ens permetrà el tall de l’aigua únicament a l’escomesa i la instal·lació d’un trampillo de
registre, i la canonada fins la ubicació del comptador actual.
En el cas d’existència d’escomeses privades d’incendis aquestes es reposaran segons
les instruccions d’Aigües de Catalunya, amb el següent dispositiu: dins d’un pericó
sota vorera es col.locaran una vàlvula de comporta elàstica instal·lada en la “T” de
derivació de la canonada principal i un comptador proporcional tipus Woltman, vàlvula
de comporta i de retenció i un manòmetre amb bany de glicerina.
Pel que fa al compliment de

l’Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual

s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, es
comprova el compliment de la seva SP 120 Sistemes d'hidrants d'incendi per a ús
exclusiu de bombers:
1. Respecte a l’element hidrant i la seva ubicació:
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Els hidrants de la xarxa estan emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat
equivalent per a vehicles de bombers,
•

Estan a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant
estigui a menys de 100 metres d’un hidrant, perquè així s’han definit en la
xarxa i la seva simulació.

•

S’han ubicat a les voreres (llocs accessibles per als vehicles d’extinció
d’incendis, fora dels espais destinats a circulació i estacionament de vehicles), i
la seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la
norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi).

•

Com que els triats són soterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara
vista.

•

Els hidrants col.locats s’ajustaran a les prescripcions tècniques indicades al
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el substitueixi.

2.

En relació a la tipologia són hidrants soterrats allotjats en pericons i s’ajustaran a

les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la
substitueixi).
3.

Pel que fa a la seva xarxa d’abastament que els integra, s’ha calculat (annex de

càlcul) amb la hipòtesi del consum més desfavorable: l’ús simultani de dos hidrants
immediats durant dues hores, i el cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min. I
s’ha resultat que la pressió de sortida per cada boca d’hidrant és superior a 1 atm.

1.4.7. Xarxa de mitja i baixa tensió

1.4.7.1. Xarxa de mitja tensió
La xarxa de mitja tensió és existent, i més o menys completa tot l’àmbit. Trobem una
part soterrada, coincident amb els trams més recents o amb recents actuacions sobre
zones més antigues, i una altra d’aèria amb pals de formigó i castellets metàl·lics que
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completen la xarxa per les zones menys urbanitzades o consolidades des de fa més
temps.
Per tal de saber per on discorren les línies s’han demanat els serveis existents a la
Companyia Fecsa-Endesa. Així com les solucions tècniques a aplicar (tant de mitja
tensió com de baixa tensió). S’adjunten a l’Annex Núm. 3: “Correspondència amb
companyies”. També es recull en l’Annex Núm. 16: “Informació pública. Informes”
d’aquest Text Refós, l’actualització de l’estudi que Endesa ha fet en juliol 2014, a
petició de l’Ajuntament.
La resposta de la companyia defineix el soterrament dels trams de xarxa aèria al llarg
de tot l’àmbit de projecte, així com un nou centre de transformació per poder atendre
les noves necessitats. Inclou el desmuntatge i eliminació per soterrament de trams
aeris entre torres metàl.liques, existents en diversos punts.

Característiques de la Xarxa de Mitja Tensió
Són les següents:
- Tensió nominal, Un.

25 KV.

- Tensió més elevada per al material

36 KV.

- Tensió suportada als impulsos tipus raig

170 KV.

- Tensió suportada a freqüència industrial

70 KV.

- Màxima potencia de curtcircuit
prevista a la tensió nominal, Un.
- Posada a terra del neutre A.T.
- Temps màxim de desconnexió, en cas de defecte

500 MVA.
6Ω
0,65 seg.

L'energia elèctrica és subministrada per FECSA-ENDESA a la tensió de 25 KV. i
freqüència de 50 Hz., a través d’una línia aèria. La tensió d’utilització és de 400/230 V.
Segons la companyia subministradora per a satisfer les necessitats d’aquesta zona és
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necessària la implantació d’una nova estació transformadora doble de 630 kVA, encara
que inicialment només s’instal·larà un transformador de 630 kVA.
Traçat: Al plànol de planta núm. 11.1 queden grafiades les variacions en la xarxa de
distribució de mitja tensió que es projecta dintre l’àmbit d’actuació. En aquest es mostra
la previsió de connexió de la xarxa de mitja tensió fins als punts designats per la
companyia gestora, quedant la nova xarxa integrada amb l'existent.
El conductor a col·locar, per a la perllongació, serà d'alumini, sèrie 18/30 KV. de secció:
3x1x240 mm2. amb coberta de polietilè reticular. Es col·locarà a rasa a una fondària
mínima de 90 cm. damunt de solera d'arena i per damunt d'ell igualment arena, placa de
protecció i cinta senyalització d'acord el detall grafiat a plànol. El traçat d'aquesta línia es
la grafiada al plànol de planta.
A la cruïlla amb carrers es col·locarà per l'interior de tub de PVC de diàmetre 160 mm.
protegit amb formigó en massa.

1.4.7.2. Xarxa de baixa tensió
La xarxa de baixa tensió és existent, i també igual que la mitja tensió, abasta gairebé
tot l’àmbit. La companyia ha anat subministrant en baixa des de les diferents E.T.’s
que ha anat implantant a mida que els privats els tramitaven peticions. La xarxa és
soterrada, en les zones més recents o amb recents actuacions sobre zones més
antigues, però persisteixen escomeses i trams aeris suportats amb pals de formigó i
castellets metàl·lics en els carrers inacabats, zones menys urbanitzades o
consolidades des de fa més temps.
Les actuacions previstes (segons l’actualització de l’estudi que Endesa ha fet en juliol
2014, Annex Núm. 16: “Informació pública. Informes” d’aquest Text Refós), es limiten
a ampliacions puntuals de la xarxa per a donar subministrament als quadres
d’enllumenat públic i preveure un subministrament mínim en BT a les parcel·les que no
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tenen electrificació actualment, ja que la xarxa existent funciona correctament. Per
altra banda una segona actuació és el soterrament de les línies aèries existents al
sector.

Característiques de la Xarxa de Baixa Tensió
Les característiques fonamentals de la xarxa són:
•

Tensió(V): Trifàsica 400 V

•

Metall: Alumini

•

C.d.t. máx.(%): 7.00

•

Núm. Conductors per fase, màxim: 1

•

Cos Y: 0.85

•

Coef. Simultaneïtat: Es determinen per cada línia en funció del nombre
d’habitatges a les que alimenta, segons la taula 1 de la ITC-BT-10 del R.D.
842/2002 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.

La intensitat admissible de càlcul es corregeix (Fci) per cadascun dels trams segons el
nombre de terns que s’agrupin segons allò fixat a la ITC.BT.07 “Xarxes subterrànies per
a distribució en baixa tensió”, Taula 8.
La canalització per les diferents línies o branques serà:

Línia

Canalització

Totes

Enterrat

Aïllament

RV 0,6/1KV

Polaritat

Unipolars

El càlcul elèctric de les diferents línies es fa d'acord amb la ITC.BT.010 del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió.
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Previsió de càrregues. D'acord amb la ITC.BT.010.
Criteris de disseny. Els criteris per la definició de la xarxa s'han basat en les següents
consideracions:
•

Minimitzar el nombre d'encreuaments a calçada.

•

Situar adequadament les caixes de derivació per a una correcta connexió dels
diferents edificis que es puguin construir en un futur.

•

Limitar la caiguda de tensió al 5% de la tensió nominal a l'origen.

•

Utilitzar materials homologats per la companyia elèctrica.

•

Complimentar en tot moment el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Seguint aquestes consideracions es defineixen els següents aspectes de la xarxa de
distribució.
Traçat: Al plànol de planta núm. 12.1 queden grafiades les variacions i ampliacions de
la xarxa de distribució que es projecta.
Tipus d'instal·lació: La xarxa de distribució es realitzarà en la seva totalitat amb línies
subterrànies, situats els cables al fons de rases excavades a les voravies i a les cruïlles
dels carrers.
L'estesa del cable es realitzarà col·locant el cable amb compte, sense torsions i sense
lesionar-lo, sobre un llit d'arena. Una vegada col·locat, es cobrirà amb arena fins 10 cm
per sobre de la seva generatriu superior, es col·locarà una placa de PVC d'avís i
senyalització.
La fondària del cable a voravies serà de 60 cm. Les rases per a la seva instal·lació
tindran una fondària de 70 cm i una amplada variable, en funció del nombre de cables a
instal·lar. A les cruïlles dels carrers es col·locaran tubs de polietilè corrugat (EN 50086),
160 mm de diàmetre interior, es col·locaran en paral·lel, un per cadascuna de les línies
que passin i un o dos de reserva. Aquesta rasa a cruïlles es formigonarà fins 10 cm per
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sobre dels tubs, formant un dau de formigó en massa HM-20. La fondària del cable als
encreuaments de calçada serà de 80 cm.
La secció tipus de les diferents rases a realitzar queda grafiada al plànol corresponent.
Les distàncies mínimes amb altres canalitzacions (Decret 120/92 sobre creuaments i
paral·lelismes de la Generalitat de Catalunya del 28 d’abril, i la modificació de l’anterior
prevista al Decret 196/1992, del 4 d’agost (DOGC de 12.6.1992 i de 25.9.1992,
respectivament)), seran de:
- amb canalitzacions d'aigua

= 20 cm.

- amb cables de telecomunicació

= 20 cm

- amb altres conductors elèctrics

= 25 cm.

- la canalització quedarà lliure fins a la superfície dels serveis abans esmentats.
Conductors: Seran unipolars d'alumini, per una tensió nominal de 1.000 V, amb
aïllament de polietilè reticular i coberta protectora de PVC, i de 240 mm2 de secció,
denominació RV 0,6/1 kV de 1x240 mm2 UNE-21.123 (L-240) per a les fases i de 150
mm2 de secció, denominació RV 0,6/1 kV de 1x150 mm2 UNE 21123 per al neutre.
La fixació dels conductors a les caixes de distribució s'efectuarà de forma sòlida. A les
caixes s'utilitzaran terminals bimetàl·lics d'alumini-coure, aquesta fixació es realitzarà
amb màquina hidràulica de punxonat profund.
Armaris i caixes de distribució: La tipologia de distribució emprada són els armaris de
distribució que aniran col·locades sobre sòcol de formigó i envoltades de nínxol de
protecció d’obra de fàbrica o prefabricat.
Aquests armaris seran del tipus homologats per l'empresa distribuïdora d'energia
elèctrica FECSA-ENHER.
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1.4.8. Xarxa d’enllumenat públic
En l’actualitat la xarxa d’enllumenat públic no està implantada com a tal. L’enllumenat
existent és parcial segons zones, a nivell particular en altres, i només trobem els punts
de llum i trams de xarxa en els carrers executats més recentment, però val a dir que en
gran part no ha entrat mai en funcionament, o si ho ha fet a estat a nivell d’escomeses
particulars.
Amb les dues finalitats de completar i de legalitzar i posar en funcionament el conjunt
del servei de l’enllumenat, s’hauran de realitzar una sèrie d’actuacions per a adaptar la
instal·lació a la normativa actual.
El sistema projectat compleix amb el disposat al “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 EA01 a EA-07”, publicat al BOE núm. 279 de data 19 de novembre de 2008 del Ministerio
de Indústria Turismo y Comercio.
A aquest efecte, la il.luminació dels carrers s’ha ajustat als nivells recomenats del RD i
s’han atès tots els paràmetres allà indicats, per a obtenir una eficiència energètica
màxima amb el mínim consum d’energia elèctrica, i sostenibilitat ambiental reduint
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació lumínica i la llum intrusa.
En quant als pocs punts de llum existents que es troben en bon estat, el seu
aprofitament és possible amb les següents particularitats:
•

Només es poden utilitzar els suports, ja que la lluminària es canvia per a la
seva uniformització i ajust a la normativa aquí explicada, i la seva col.locació
actual en molts casos no s’ajusta a la distribució ara obtinguda pel que tampoc
la base és aprofitable.

•

D’entre ells, cal també descartar els que no coincideixen en alçada i/o tipologia
de “columna/bàcul”, segons els càlculs per a l’obtenció de la distribució
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lumínica calculada.
•

S’han de cablejar de nou i pintar/repintar segons especificacions de tots els
altres nous.

Per l’explicat, després de fer l’estudi convenient, es conclou que econòmicament no
presenta avantatge significatiu pel que per efectes pràctics de rendiments s’ha
descartat el seu reaprofitament.

1.4.8.1. Distribució lumínica
La primera reflexió compatibilitza:
•

Les necessitats de nivells d’il.luminació de cada vial o zona d’aparcament en
funció de la seva jerarquia, amb

•

La geometria dels carrers segons les seves amplades i la seva funció de donar
servei desde una banda o les dues

I resulta aquesta categorització (plànol de l'Annex 9) diferenciant el nivell perseguit
segons els diferents colors:

I arribem a una classificació de fins a 5 casos diferents d’il.luminació:
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DESCRIPCIÓ

CAS TIPUS

Amplada vial,(m) / unil. ó bilat. / Nivell

1

12 / A / ALT NIVELL

2

12 / A / BAIX NIVELL

3

12 / B / BAIX NIVELL

4

17 / B / BAIX NIVELL

5

ACCÉS / A / ALT NIVELL

Per a fer això d'acord amb el RD 1890/08, els criteris luminotècnics dels vials han estat
bàsicament 2:
1. Els nivells lumínics a dotar cada tram de cada carrer en compliment dels nivells
recomanats, luminàncies i uniformitats i de tota la resta de paràmetres allà
indicats, i
2. La geometria del vial o zona, naturalesa o funció (pas/pàrking) i intensitat d’ús
(Intensitat Mitja Diària)
Els mateixos carrers es categoritzen per velocitat (Taula 1 de la ITC-EA-02) i els
assignem llurs nivells d'il.luminació, i en funció de les respectives "situacions de
projecte". I finalment adoptem els següents valors

(*)

ADOPTEM: d'"ALT NIVELL" (*): ME4b i S2
en tant que ME4b:
LUMINÀNCIA MITJA Lm=0,75
UNIFORMITAT GLOBAL = 0,40
UNIFORMITAT LONGITUDINAL = 0,5
en tant que S2:
ILUMINÀNCIA MITJA= 10 Lux
ILUMINÀNCIA MÍNIMA = 3 Lux
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ADOPTEM: "DE BAIX NIVELL" (**): ME5 i S3
en tant que ME5:
LUMINÀNCIA MITJA Lm=0,50
UNIFORMITAT GLOBAL = 0,35
UNIFORMITAT LONGITUDINAL = 0,4
en tant que S3:
ILUMINÀNCIA MITJA= 7,5 Lux
ILUMINÀNCIA MÍNIMA = 1,5 Lux

1.4.8.2. Solució adoptada
Al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires la Lluminària normalitzada és la
ZANIAH-MX de la marca Simon Lighting o similar, formada amb cos de fundició
d’alumini i reflector d’alumini anoditzat, amb vidre trempat i sistema de tancament
d’acer inoxidable. El grau de resistència al impacte serà el IK10; el flux lumínic dissipat
a l’hemisferi superior serà inferior a l’1%. El grau de protecció IP 66 – Classe I i el color
és gris (RAL9007- GY9007). S’instal.len sobre columna, bàcul o braç de ø 60 mm
mitjançant sistema abatible. La regulació de làmpades es fa per equip electrònic
d’estalvi d’energia amb sistema horari de reducció de flux fins a 7 hores, mitjançant la
reducció de la tensió de 230 V a 190 V, sense línea de comandament auxiliar, amb
equip Dynavision 1-10V Chronosense LLC7 110/30 SDU 11S 1-10V Philips.
En base a això i els resultats obtinguts dels càlculs lumínics (reflexats a l’Annex 9),
l’enllumenat viari projectat es descriu tot seguit:
•

Columna de 7 m, lluminària Zaniah-Mx o equivalent, halogenurs ceràmics
de 70 w, bilateral al coltell amb separació de 36 m pels carrers de 12 m
d’amplada i principals de d’alt nivell d’il.luminació (més importants d’entrada
i eix transversal (C/ Servet)), de 42 m per la resta de carrers regulars de 12
m secundaris i de 100 w cada 32 en els de 17 m.

•

Columna de 7 m, lluminària Zaniah-Mx o equivalent, halogenurs ceràmics
de 100 w, bilaterals coltell amb separació de 32 m pels carrers d’amplada
17 m.
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Columna de 7 m, amb doble lluminària Zaniah-Mx o equivalent, halogenurs
ceràmics de 70 w per a reforçament de zones amples puntuals.

•

Bàcul de 9 m amb braç de 1,5 m, lluminària Zaniah-Mx o equivalent,
halogenurs ceràmics de 100 w, unilateral amb separació de 30 m.

•

Bàcul de 12 m amb braç de 2 m, lluminària Zaniah-Mx o equivalent,
halogenurs ceràmics de 250 w, pel cas concret dels accessos vials,
unilateral amb separació de 40 m.

•

També és preveu la instal·lació d’un quadre de comandament en el centre
de la urbanització en un punt de màxima visibilitat dels vials, així com la
seva contractació d’energia elèctrica.

Els criteris que hem adoptat a l’hora de dissenyar la xarxa han estat:
•

Els punts de llum es col.locaran al final de la vorera, arranats a límit de
privat.

•

La xarxa de terra serà de 35 mm2 amb plaques a tots els punts de llum.

•

Es col·locarà una caixa de seccionament en tots els punts de llum, i un
pericó 30 X 30 cm a peu del mateix.

•

Tronetes de derivació de 50 X 50 cm a cada canvi de direcció, pas de
carrer i cada 40 metres lineals de tub com a màxim en els casos que la
interdistància entre dos punts de llum sigui superior.

•

Les seccions màximes admeses seran de coure de 16 mm2.

•

El quadre es projectarà amb l’equipament d’un regulador-estabilització en
capçalera.

•

A l’interior del quadre hi haurà un lloc degudament preparat per fixar-hi una

Document núm. 1. - Memòria

Pàg. 45

53

TEXT REFÓS del
Projecte d’urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires

Document Núm. 1
MEMÒRIA

còpia de l’esquema unifilar de la instal·lació.
•

L’encesa manual es realitzarà amb un pont directe al contactor a través
d’un interruptor.

•

Es farà servir cinta de senyalització a totes les rases.

•

S’utilitzaran terminals de connexió a l’interior del quadre i aquest estarà
degudament senyalitzat.

•

Les línies trifàsiques de distribució hauran d’arribar al final de cada punt de
llum.

•

Per l’interior de cada tub, que serà de doble capa, solament hi podrà
circular una línia de distribució.

•

Caldrà legalitzar la instal·lació davant del Departament d’Indústria i Energia.
Serà necessari, a fi de rebre la instal·lació, l’informe favorable d’una Entitat
d’Inspecció i Control. Caldrà que l’acta que aixequi l’inspector estigui
totalment en blanc, és a dir, que no existeixi cap nivell de defecte.

•

S’ha seguit el que marca el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”
(Real Decreto 842/2002), tenint en compte en el càlcul especialment el
referent a la màxima caiguda de tensió en cada línia (3%), i al valor mínim
de compensació del factor de potència que individualment ha de tenir cada
punt de llum (0,90).

1.4.8.3. Característiques elèctriques
Els circuits s’executaran amb una nova canalització segons secció tipus, tret dels
trams existent i en normativa, amb un nombre de tubs igual al nombre de circuits, amb
el cable de Cu nu de 35 mm2 de posta de terra i amb la protecció i senyalització
adequada, tot segons la normativa vigent.

Tipus d’instal·lació
La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, complint i respectant
les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic:
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- Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m.
- Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,6 m.

Equip auxiliar
Reactàncies i condensadors. Per tractar-se de làmpades de descàrrega es fa necessari
la col·locació de reactàncies, que pel seu bon funcionament portaran condensadors de
20 i 12 nF de capacitat, per tal de compensar el factor de potència.

Connexió a la xarxa d’enllumenat públic
Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz,
400 V. entre fases i 230 V. entre fase i neutre. En la connexió de les lluminàries a la
xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors de 6 mm2. Aquesta connexió es
farà en una caixa al interior del suport que contingui els dispositius de protecció i
connexió, de manera que no s'exerceixin esforços de tracció sobre els conductors,
aquests no tindran empiuladures al interior dels suports i als punts d’entrada aquests
tindran una protecció suplementària de material aïllant.
La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no sobrepassi el
3% de la existent en el quadre de maniobra. Per ésser la tensió de distribució de
400/230 V., les làmpades es connectaran entre fase i neutre.
Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat
subterrània. Hi hauran caixes seccionadores a tots els punts de llum.

Connexió i desconnexió de la xarxa
La posada en servei i desconnexió de la xarxa és per mitjà de rellotge astronòmic. En el
quadre general de baixa tensió, s’instal·larà el rellotge astronòmic Marca Orbis model
Astro Nova City o similar, per a permetre accions d’estalvi d’energia amb el retard de
l’encesa en 10 minuts i avançar la desconnexió en 30 minuts.
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Centre de Comandament
Consta del quadre de maniobra, control i protecció de la instal·lació, a més dels conjunts
de mesura i caixa de seccionament. Disposarà per cada una de les línies de l'aparellatge
corresponent (fusibles, contactors, interruptors manuals, interruptor magnetotèrmics i
diferencials).
A l’interior del quadre hi haurà un lloc degudament preparat per a fixar-hi una còpia de
l’esquema unifilar de la instal·lació. S’instal·larà una línia específica per a un endoll de 16
A i una altra per a una llum fluorescent. S’utilitzaran terminals de connexió i el quadre
estarà degudament senyalitzat.
L’encesa manual es realitzarà mitjançant un pont directe al contactor a través d’un
interruptor.
S’instal·larà un quadre de comandament i maniobra d’enllumenat (veure localització al
plànol núm. 13.1), que serà d’acer inoxidable sobre bancada d’obra de fàbrica.

Obres de terra i de fàbrica
Com ja s’ha indicat la instal·lació serà subterrània, passant els conductors per l’interior
de tub PE corrugat de 90 mm. de diàmetre i de PVC de 125 mm protegit amb formigó als
traspassos de calçades (conformes amb les especificacions de l’apartat 1.2.4. de la ITCBT-21). Es col·locaran pericons interceptors de cables pel seu registrament com a
màxim cada 40 metres, en cada derivació o encreuament. (apartat 2.1.2. ITC-BT-07).
Aquests pericons es realitzaran d’obra de fàbrica de paret de 10 cm., sobre la solera de
formigó HM-20 de 0,5x0,5x0,7m i 0,3x0,3x0,5m de dimensions interiors, arrebossada i
lliscada interiorment i amb marc i tapa de fosa dúctil per a suport de 25 T amb el rètol
d’”enllumenat públic”

Posada a terra de la instal·lació elèctrica
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Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació hauran de protegir-se contra la
possibilitat de que en un moment donat puguin 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 del vigent
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT-18).
Per la qual cosa es connectaran al circuit de terra de tots els punts de llum segons
plànols. El col·lector del circuit de terra serà de coure despullat de 1x35 mm2 per la
instal·lació subterrània. Aquest circuit de terra es connectarà a uns electrodes de terra,
formats per plaques d'acer courejades de 50x50x3 mm., als punts corresponents.

Característiques dels circuits
Les característiques generals de la xarxa són:
•

Tensió (V): Trifàsica 400, Monofàsica 230

•

C.d.t. máx.(%): 3

•

Cos Φ: 1

S’ha distribuït la xarxa partint d’un quadre elèctrics situat en un carrer cèntric i amb
visibilitat del màxim nombre de línies, del que surten 6 línies.
D’aquesta forma, la potència a instal·lar en el quadre vindrà definida per:
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QUADRE 1

Nombre de
làmpades s/
potència

potència (w)
70

100

LÍNIA 1
LÍNIA 2
LÍNIA 3
LÍNIA 4
LÍNIA 5
LÍNIA 6

20
30
33
41
23
15

31
19
7
5
10
0

246

162

72

total
w/línia

w/ línia
250

6
0
0
6

1400
2100
2310
2870
1610
1050

3100
1900
700
500
1000
0

0
1500
0
0
0
1500

12

4500
5500
3010
3370
2610
2550
21.540,00

I considerant el coeficient 1,8 d’augment pel càlcul, d’acord amb l’actual Reglament
Electrotècnic obtenim que la potència elèctrica a instal·lar serà de:
21.540 W x 1,8 = 38.772 W
Pel que es contractaran 39 KW., 400/230 V.

1.4.9. Xarxa de telefonia i telecomunicacions
Després de mantenir converses amb la companyia durant la redacció de
l’avantprojecte se’ns faciliten els serveis existents a la zona. En la xarxa de telefonia
existent trobem una part soterrada, coincident amb els trams més recents, i una altra
d’aèria amb pals de fusta o grapada a façana, que dóna servei a les naus existents.
L’actuació defineix el subministrament de telefonia al llarg de tot l’àmbit de projecte,
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així com el soterrament dels trams de xarxa aèria.
La nova xarxa de telefonia projectada parteix sempre de les cambres del ramal
principal de 8 tubs que discorre paral·lel a la B-224 i consta de diverses branques amb
una secció de prisma de 4 tubs de PVC de 110 mm. de diàmetre, que es converteixen
en ramals secundaris amb una secció de 2 tubs de PVC de 110 mm, a mesura que
ens allunyem de la carretera cap als extrems de l’àmbit. Per últim i per tal de realitzar
la distribució a parcel·les es projecten prismes amb secció de 2 i 4 tubs de PVC de
63mm. Pel registre del servei, s’han instal·lat una sèrie de tronetes tipus “D” i “H” en
els trams de línia principal i tronetes tipus “M” en les escomeses a parcel·la.
La secció i tipologia de rases i el traçat dels conductes s’especifiquen al plànol núm.
10.1 i 10.2 de la col·lecció de plànols.
Les canalitzacions s’han dissenyat complint estrictament els requeriments de la
companyia operadora en aquest moment, Telefònica, atenent a la seva “Norma técnica
NT.f1.003” de l’edició 3ª de l’octubre del 1994. Conseqüentment a això, les tronetes
tipus “M”, “H” i “D”, són exactament iguals a les tipificades. Les canalitzacions són en
prismes de formigó HM-20 amb els tubulars de PVC que convinguin, però deixant
sempre un recobriment de formigó de 6 cm per sota de la generatriu inferior del tub
més baix i 6 cm per sobre de la clau del tub més alt. Les amplades depenen del
nombre de nivells de línies de 2 tubulars que hi discorren. En general, les de 2 tubulars
(en un sol nivell), les de 4 tubulars (2 nivells de 2 tubulars) i tenen una amplada de 30
cm, i les de 6 tubulars (3 nivells de 2 tubulars), són de 45 cm d’amplada. En aquest
cas les seccions són de 2 i 4 tubulars com a màxim. En tram sota vorera, la profunditat
serà sempre de 45 cm des de cota inferior de base de formigó del paviment de panot,
fins a la cota superior del prisma de formigó. I en els encreuaments de vials, aquesta
distància s’augmenta fins a 60 cm.
S’adjunta esbós de la xarxa que Telefònica requeriria, recollit en l’Annex Núm. 3:
“Correspondència amb companyies”.

Document núm. 1. - Memòria

Pàg. 51

59

TEXT REFÓS del
Projecte d’urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires

Document Núm. 1
MEMÒRIA

1.4.10. Xarxa de gas
Existeix una xarxa a base de canonades de PEAD de mitja pressió i d’acer d’alta
pressió que discorre per diversos carrers del polígon. Aquesta xarxa la podem veure
reflexada en l’Annex Núm. 3: “Correspondència amb companyies”.
En l’actualitat i després d’haver consultat amb la Companyia subministradora no està
previst cap ampliació de la xarxa actual, així que no es preveu cap actuació en
aquesta xarxa.

No obstant degut a la perillositat d’aquest servei, s’han introduit

novament els plànols de la seva xarxa existent, números 15.1 i 15.2 en la col.lecció
general de plànols del DOCUMENT NÚMERO 2, a efectes d’alerta en general en tots
els creuaments de la resta de serveis, però també per a acotar les afectacions que
pateix, com per exemple l’específica de la construcció del mur de sosteniment del C/
Servet.
Els condicionants tècnics de companyia ens obliguen a realitzar una vigilància per part
dels tècnics de la Companyia durant la realització de les obres per vigilar i analitzar
possibles afectacions.

1.4.11. Pavimentació
Ha resultat complicada la determinació de quines fraccions de voreres (conjunt total de
superfície més vorada i rigola) i d’aglomerats es conserven o no pel criteri
d’aprofitament d’allò existent segons la practicitat de construcció, i a continuació
s’expliquen els criteris aplicats:
1.4.11.1.

Construcció de carrers complerts

Es construeixen carrers complerts de calçada i voreres en els trams de discontinuitats
viàries encara no construïdes en el C/ Marconi (completació de l’anell), Einstein (de
connexió amb Copèrnic) i Joan Oró d’accés al dipòsit d’aigua (sense voreres).
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Per a la construcció de carrer complert s’executarà esbrossada, excavació i terraplenat
de la caixa de paviment pertinent i sobre la caixa degudament compactada, es
construirà una base de tot-ú artificial ZA-25, de gruix d’acord a les seccions de paquet
S1, S2 o S4 segons correspongui, compactada al 100% del PM. A continuació
segueixen els aglomerats, amb tipologia i gruixos d’acord a les seccions de paquet S1,
S2 o S4 segons correspongui: una capa base d’aglomerat asfàltic en calent tipus G-20,
àrid calcari i una capa de rodadura d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12, àrid
granític amb els corresponents regs d’emprimació i adherència, o llosa de formigó.
1.4.11.2.

Repavimentacions

Per tal d’aprofitar tot allò de pavimentacions existents i en bon estat, en tant que són
inversions ja efectuades i a efectes de minimitzar els costos de la present obra, s’ha
estudiat fins quin punt té sentit econòmic i pràctic conservar les voreres i l’aglomerat.
A més de la disparitat de qualitats per zones i d’estats de conservació (que algunes
d’elles per sí soles ja s’haurien de repavimentar), s’ha decidit sota criteris pràctics de la
construcció a fer.
1.4.11.3 Paviments en calçades
Actualment només una bona part dels vials de l’àmbit són pavimentats, i a més alguns
trams no tenen completada la secció reflexada al planejament. D’altres trams, tot i
estar pavimentats presenten un estat avançat de deteriorament del paviment degut a
flonjalls, una execució inicial dolenta, o d’altres. Per últim també estan els trams més
actuals que compleixen amb planejament i alhora tenen una pavimentació adequada.
Arrel de les inspeccions visuals, primer de l’auditoria però també de l’efectuada
recentment, alguns han estat identificats clarament però hi ha d’altres, sobretot en els
vials primers en construïr-se que dependrà de la caixa subjacent, pel que es fa una
previsió de també sanejar la caixa. S’ha categoritzat l’estat dels asfalts actuals en fins
a 4 graus de deteriorament, i per tant, de tractament. Queden grafiats en el Plànol
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Núm. 20.1.
A. AGLOMERATS EN MALES CONDICIONS
Inclouen els trams amb una molt intensa o intensa presència d'alguns/s dels trets
següents:
•

Inexistència de paviment complert a tota l'amplada de la secció,

amb

alternància amb terreny natural o contaminat,
•

Discontinuitats freqüents longitudinalment o fragments solts,

•

Flonjalls repetitius fortament marcats,

•

Deflexions excessives intolerables,

•

Sospita de falta de gruix asfàltic, o compressió del terreny després de la seva
col.locació,

•

Desengrunament de l'àrid en un procés ja imparable

Es consideren trams de directa substitució i reconstrucció, segons el paquet que se li
ha assignat.
Addicionalment n'hi ha alguns als que també se'ls ha de fer excavació fins a 60 cm per
sota del nivell de base dels tot-uns per a substituïr-los per un terraplè de materials
seleccionat segons el Plec PG3 i compactat al 100 % del seu Próctor Modificat.
Posteriorment se lis aplica el paquet que lis correspongui. Entre ells, es troben els
trams dels carrers continuació dels accessos de connexió amb la B-224.
B. AGLOMERATS EN REGULARS-MALES CONDICIONS
El criteri per a aquesta classificació és una freqüent presència d'alguna/es dels
següents patologies:
•

Presència de clivellat i esquarterament en pell de serp ocupant zones amples
i/o amb recurrència
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•

Deflexions excessives amb roderes o sense, i amb pell de serp o sense

•

Desengrunaments imparables,

L’arranjament dels flonjalls comportarà excavació de la caixa de paviment del tram
pertinent fins a cota de base del tot-ú, i sobre la caixa degudament compactada, es
construirà una base de tot-ú artificial ZA-25, de 25, 30 ó 35 cm de gruix, compactada al
100% del PM. A continuació segueix el paquet d’aglomerat que li correspongui segons
el plànol de pavimentació número 16.1, on s’han establert les seccions de ferm segons
les jerarquies, tal i com s’ha explicat en l’apartat 1.4.1.
En aquest cas no s'excava per sota del nivell dels tot-uns ni es replena, de no ser que
la direcció facultativa estimi, en funció del panorama descobert després de l'eliminació
de l'aglomerat, la necessitat d'alguna actuació més de reforçament..
En aquestes dues categories l'eliminació del paquet existent es farà amb anterioritat a
la instal.lació dels serveis sota calçada i es reposaran al final de l'obra.
En aquesta categoria, en previsió del temps que transcorri des de l’aprovació del
Projecte i l’execució de les obres, a nivell de Pressupost s’ha dotat una previsió d’un
increment del 50 %.
C. AGLOMERATS EN REGULARS-BONES CONDICIONS
En les dues categories de a continuació no caldrà una eliminació prèvia del paquet,així
que les rases de serveis els afectaran, i en intentar conviure s'espatllaran més de
actualment estan, així que la previsió és que vagin a pitjor.
Aquesta és la categoria que inclou el percentatge menor de vials. Les patologies són
les mateixes que les expressades anteriorment però amb presència més aillada i/o
localitzada de manera que s'alternen amb grans espais sans i útils. La previsió de
tractament feta en Pressupost és la de l'arranjament igual que els flonjalls,

però

només en les zones localitzades.
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D. AGLOMERATS EN BONES CONDICIONS
És aquell que en aquest precís moment de la seva vida útil manté un bon aspecte i
efectua bé la seva funció, sens menyscapte de que pugui entrar aviat en la corba
exponencial de deteriorament. Habitualment són els més moderns, i es presenten per
àrees concretes (recordem que han hagut diverses fases de construcció).
El treball a efectuar sota les calçades existents en bon estat és:
•

Instal.lacions longitudinals dels col.lectors per gravetat de pluvials i residuals

•

Afectacions transversals de: escomeses de residuals, caixes d’embornals,
escomeses d’aquests a pluvials, i finalment, tots els trespassos de carrers de
tots els serveis a instal.lar.

Pel que en definitiva es farà necessari millorar superficialment la rodadura i es proposa
realitzar un reforç de ferm mitjançant una capa de 5 cm de D-12, executant els fressats
del paviment actual necessaris per tal de fer els entroncaments correctament.

1.4.11.4

Paviments en voreres

A data d’avui, existeixen diverses tipologies de voravies que podriem resumir en tres
criteris generals reflexats en plànols:
A. En les parcel·les edificades més recentment, una vorera pavimentada amb la
base de formigó i paviment de panot de tipologia similar o bé amb paviment de
formigó raspallat.
B. En aquelles parcel·les situades en carrers amb una inferior densitat o lloc de
pas de menor intensitat, hi ha voreres no acabades més o menys definides en
terres, algunes encintades per les vorades, i algun petit tram de vorada+rigola
malmesa i separada de l’asfalt.
C. Per últim trobem unes voreres inexistents, o per ser simplement un espai
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residual abandonat, (és a dir, en terres on ha crescut la vegetació), o com
d’altres, en menor mesura, per a construir-les seria necessària l’execució d’un
mur de contenció o reformar el tancament existent.
El treball a efectuar sota les voreres existents és:
•

Instal.lacions longitudinals de: enllumenat públic, aigua potable, telefonia i
baixa tensió

•

Afectacions transversals de: escomeses d’aigua potable, pluvials, residuals,
fanals enretirats fins a límit entre públic i privat, i finalment

•

Afectacions puntuals de pericons de tots els serveis.

D’entre les voreres tipus A., ben acabades enrajolades o amb formigó, hem distingit
les que no donen servei a parcel.les (C/ Newton est, Copèrnic semibucle oest i segon
tram des de Servet fins a R. Cierva 2 enfrontant zona verda) pel que seran només
afectades per la renovació de l’enllumenat públic, i es considera que sí val la pena
aprofitar-les sense enderrocar-les globalment, sinó que se lis practicaran els talls de
paviment i demolició de l’amplada de la rasa. Aquestes les hem classificat com a
“VORERES A CONSERVAR”.
A tota la resta les hem denominades “VORERES A PICAR” perquè d’acord amb els
serveis que les afecten, en definitiva resulta més barat enderrocar-les i després de
posar totes les instal.lacions, repavimentar-les amb uniformitat amb acabat de formigó
lliscat. Es projecta el manteniment de les vorades però es substitueixen les malmeses
actuals i es fa una previsió de les que es puguin trencar.
Respecte de la pavimentació de voreres sense previsió de trànsit per sobre s’ha
escollit executar un paviment de formigó amb acabat raspallat de 10 cm, sobre 20 cm
de tot-ú compactat segons criteris municipals normalitzats. Mentres que s’ha previst
un reforç amb increment de 10 a 15 cm el paviment de formigó i amb malla
electrosoldada en les zones de vorera remuntable d’entrada a parcel·les.
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La vorada serà remuntable del tipus ICS-25 o de tipus T3 segons si tenim accés a
parcel·la o no, les diferents zones es troben definides als plànols. I peces específiques
de transició dels uns als altres.
S’incorpora rigola blanca de 20 x 20 x 8 cm sobre base de formigó HM-20, tant a tocar
de la vorada com a separació de peralts entre la calçada i la zona d’aparcament.
En els trams on la vorada existent (remuntable o T3) és correcta i no es malmetrà
durant l’obra, si no té rigola incorporada es deixarà tal qual, per criteris d’estalvi
econòmic.
A nivell de supressió de barreres arquitectòniques es col·locaran guals per a vianants
als extrems dels vials, així com la incorporació de fraccions de panot amb una textura
diferent per a senyalització d’aquests passos per a invidents. Amb això s’assegura
l’existència d’itineraris complerts sense barreres arquitectòniques.

1.4.12. Accessos a la B-224
Per últim, cal mencionar l’existència d’un “Estudi informatiu per el condicionament de la
carretera B-224. P.K. 18+480 a 26+000. Tram: Sant Llorenç d'Hortons – Martorell”,
redactat per la Generalitat de Catalunya. En el futur moment de l’execució de la variant
escollida, aquesta implicarà canvis en la reordenació i adaptació dels tres accessos al
polígon des de la carretera B-224, però a dia d’avui no està suficientment definit per tal
de saber l’afectació real que suposarà aquest condicionament. Degut a això, es fa
impossible actualment pensar en arranjar els accessos en la direcció adequada que
marqui l’esmentat E.I.
Així, el que es projecta en el present document és no solament la millora de la
pavimentació i senyalització dels actuals accessos sinó també una millora geomètrica
en cadascun d’ells, sempre en la morfologia i condicions actuals de la B-224 en aquest
tram de façana, que s’han parlat i consensuat amb els serveis tècnics de la Secció
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d'Explotació del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en tant que administració
titular de la via.
Tenint en compte els condicionants del flux i geometria actual de la via i de les
necessitats i disponibilitat d’espai del Polígon Industrial Sesrovires, les solucions més
adequades són interseccions en “T” amb les següents particularitats:

ACCÉS EST
El primer que trobem venint des de Martorell i connecta amb l’inici del C/ Copèrnic. No
es podran fer girs a esquerres en cap sentit. Es podran fer girs a dretes per a sortir cap
el polígon amb falca, i entrar a la via en sentit Capellades, maniobra que es farà per
carril d’acceleració.

ACCÉS CENTRAL
Connecta amb el C/ Einstein.
La solució pressupostada en el present document consisteix en mantenir les
maniobres de girs a dretes millorant les geometries d'entrada a la B-224 sentit
Capellades i de sortida al polígon procedint des de Martorell, allargant les distàncies
dels carrils falca de canvi de velocitat.
Existeix una segona possibilitat, per disponibilitat d’espai, d'afegir a més, el gir a
esquerres d’entrada a la via en sentit Martorell, creant un carril central d’espera, però
que es reserva pel futur en funció de la capacitat inversora del polígon.

ACCÉS OEST
El tercer que es troba venint des de Martorell, i que dóna accés pel C/ Severo Ochoa.
En aquest cas es mantenen els moviments permesos actualment, tots els girs
possibles, però amb millora dels girs a esquerres amb 2 carrils centrals d’espera: per a
sortir cap al polígon venint des de Capellades i el d’entrada a la via sentit Martorell.
Aquest sobreample pel tercer carril es guanya de la banda sud de la carretera, en
franges de sòl de titularitat municipal.

Document núm. 1. - Memòria

Pàg. 59

67

TEXT REFÓS del
Projecte d’urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires

Document Núm. 1
MEMÒRIA

S’ha considerat que el paquet de ferm del carril central serà de 25 cm de tot-ú i 25 cm
d'aglomerat, SECCIÓ 3221, atenent a un trànsit T2.
Els dissenys geomètrics corresponents es troben als plànols números 17.1 i 17.2,
(s’ajustaran al màxim possible a la instrucció de carreteres “3.1-I.C.”, se senyalitzaran
segons les instruccions “8.1 IC” i “8.2 IC”, sempre amb el vist-i-plau de l’administració
titular), i estan pressupostats en el “Document Número 4. Pressupost”, en capítols
independents, incloses les afectacions possibles a serveis existents.
Els tres accessos estaran il.luminats des de la urbanització, sota els seus criteris.

1.4.13. Jardineria i mobiliari urbà

JARDINERIA
En l’interior de l’àmbit hi han una sèrie de zones verdes sense cap finalitat específica a
data de redacció del projecte, així que en el pressupost s’ha previst una partida per fer
una neteja selectiva i endreçar les diferents zones verdes.

MOBILIARI URBÀ
Es projecta en els vials una sèrie d’elements de mobiliari urbà, els seus costos es
contemplen en el pressupost, així com la seva definició en plànols.

1.4.14. Consideracions mediambientals
Dins del marge de maniobra que facilita un projecte d’urbanització, s’ha cuidat del
medi ambient en els següents extrems.
1.

Els vials incomplerts s’han adaptat a l’orografia existent, mantenint al màxim el
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pendent de la nova rasant amb el pendent del vial existent sense ocasionar
moviments de terres importants. La selecció de mètodes i material s’ha efectuat
amb criteris de sostenibilitat ambiental.
2.

Aigües separatives, amb pluvials conduïdes per diversos punts fins al torrent de
Can Pau Pere, i les aigües residuals conduïdes fins al mateix torrent on mitjançant
una conducció que transcorre seguint el traçat del torrent connecta amb la
conducció en alta que l’ACA té a la confluència del torrent de Can Pau Pere amb
el torrent de Llops. La renovació parcial dels trams de residuals existents pitjor
conservats i la introducció en la xarxa de pluvials d’elements de desbast i
derivació a residuals de les primeres aigües de la pluja (amb greixos, sulfurs i
altres contaminants) contribueixen a la preservació del medi receptor i de les
aigües subterrànies.

3.

ENLLUMENAT PÚBLIC pensat per, a més d’estalvi energètic per reducció de
fluxe, per a una contaminació lumínica per radiació per sobre del pla horitzontal de
la lluminària aproximada al 0 %, i per a minimització de la despesa energètica
d’explotació i eficiència,

d’acord amb la present legislació “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”.
4.

FLORA. A la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, abans d’haver
esbrossat res i havent estudiat la traça dels carrers i actuacions al barranc de Can
Pau Pere, la Direcció d’Obra seleccionarà els exemplars afectats que mereixin la
pena de ser conservats per trasplantament intermig a lloc designat i final a lloc de
les zones verdes on més puguin fer falta i millor puguin sobreviure.

1.5.

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA COMPLERTA EXPLÍCITAMENT

Es fa esment explícit de la normativa addicional que s’està complint en aquest
Projecte, com són:
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Reglamentació antiincendis. Es fa explícit el compliment del DECRET 241/94, de 26
de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91 i el REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel
qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació – Document Basic SI. Per altra banda
també es dóna compliment al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals i al Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
Residus.

Es fa compliment explícit del DECRET 201/94, de 26 de juliol, regulador

dels enderrocs i altres residus de la construcció i del DECRET 161/01 de 12 de juny,
de modificació del Decret 201/94 de 26 de juliol. Es fa compliment del Real DECRETO
105/08 de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.

1.6.

TERMINI D’EXECUCIÓ

Per a l’obra que s’ha descrit, s’estableix un termini d’execució de quinze mesos (15
mesos), a comptar a partir de la data de signatura de l’Acta de Replanteig.

1.7.

PROGRAMA D’OBRA

L’obra està programada per a executar-se en una sola etapa, tot i que per tractar-se
del polígon consolidat en molts diferents graus generalment associats a zones
físiques, pot caler l’atac de les feines esgraonadament amb ocupacions parcials i
temporals diverses que ocasionin diversos sub nuclis d’obra.

Pel que només la

Direcció Facultativa de les obres, durant la seva execució, podrà ajustar a les diferents
estratègies d’avanç el PLA D’OBRA proposat en l’Annex nº. 12.
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PRESSUPOST

La totalitat de l’obra “Projecte d’urbanització del Polígon Industrial de Sesrovires”,
està pressupostada en:

PRESSUP. EXEC.MATERIAL ............................................ 6.153.862,96

€

Sis milions cent cinquanta-tres mil vuit-cents seixanta-dos Euros amb
noranta-sis cèntims
PRESSUP. EXEC. PER
CONTRACTE (x1’19)

............................................ 7.323.096,92

€

Set milions tres-cents vint-i-tres mil noranta-sis Euros amb
noranta-dos cèntims
PRESSUP. EXEC. PER
CONTRACTE AMB IVA
(x1’21)

............................................ 8.860.947,27

€

Vuit milions vuit-cents seixanta-mil nou-cents quaranta-set Euros amb
vint-i-set cèntims

1.9.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació de les empreses contractistes està regulada segons el “Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público”.
En aquestes condicions, sempre i quan s’executi la totalitat de les actuacions com una
única obra, la classificació exigible serà:

GRUP “I”; SUBGRUP “1”; CATEGORIA “e”
GRUP “G”; SUBGRUP “9”; CATEGORIA “f”
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ANNEXES

Es reprodueixen a continuació en separates diferenciades:

Annex nº 1.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Annex nº 2.

AFECTACIONS A PRIVATS

Annex nº 3.

CORRESPONDÈNCIA COMPANYIES

Annex nº 4.

MILLORES CAMÍ RESIDUALS TORRENT CAN PAU PERE

Annex nº 5.

ESTUDI GEOTÈCNIC

Annex nº 6.

CÀLCULS ESTRUCTURALS MURS CONTENCIÓ

Annex nº 7.

CÀLCULS DELS COL·LECTORS D’AIGÜES PLUVIALS

Annex nº 8.

CÀLCULS XARXA D’AIGUA POTABLE

Annex nº 9.

CÀLCULS LUMÍNICS LÍNIES D’ENLLUMENAT PÚBLIC

Annex nº 10.

CÀLCULS ELÈCTRICS LÍNIES D’ENLLUMENAT PÚBLIC

Annex nº 11.

CAMPANYA REVISIÓ XARXA RESIDUALS

Annex nº 12.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Annex nº 13.

PLA D’OBRA

Annex nº 14.

GESTIÓ DE RESIDUS

Annex nº 15.

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Annex nº 16.

ESPOSICIÓ PÚBLICA. INFORMES

Tarragona, abril de 2015

Jordi Molas i Ruiz
E.T.O.P. Núm. 9.041
Blau Tarraco, S.L.

Document núm. 1. - Memòria

Pàg. 64

72

73

74

75

76

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA
Annex Número 1. Reportatge fotogràfic

77

78

Projecte d’urbanització del
Polígon Industrial de Sesrovires

T E X T R E F Ó S

Annex núm. 1:
Reportatge fotogràfic

Abril 2015

Foto 1 Carrer Severo Ochoa, inici

Foto 2 Carrer Severo Ochoa, E.T
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Abril 2015

Foto 3 Carrer Severo Ochoa,

Foto 4 Carrer Ricardo de la Cierva
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Abril 2015

Foto 5 Carrer Ricardo de la Cierva

Foto 6 Carrer Ricardo de la Cierva
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Abril 2015

Foto 7 Carrer Marconi, inici

Foto 8 Carrer Marconi, Cuneta final carrer
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Abril 2015

Foto 9 Carrer Marconi

Foto 10 Carrer Marconi
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Abril 2015

Foto 11 Carrer Marconi, final

Foto 12 Carrer Marconi
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Abril 2015

Foto 13 Carrer Miguel Servet, inici

Foto 14 Carrer Miguel Servet
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Abril 2015

Foto 15 Carrer Miguel Servet

Foto 16 Carrer Miguel Servet
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Abril 2015

Foto 17 Carrer Miguel Servet

Foto 18 Carrer Miguel Servet
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Abril 2015

Foto 19 Carrer Miguel Servet

Foto 20 Carrer Miguel Servet
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Abril 2015

Foto 21 Carrer Miguel Servet

Foto 22 Carrer Miguel Servet
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Abril 2015

Foto 23 Carrer Joan Dró

Foto 24 Carrer Joan Dró

90

Projecte d’urbanització del
Polígon Industrial de Sesrovires

T E X T R E F Ó S

Annex núm. 1:
Reportatge fotogràfic

Abril 2015

Foto 25 Carrer Joan Dró

Foto 26 Carrer Joan Dró
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Abril 2015

Foto 27 Carrer Joan Dró

Foto 28 Carrer Narcis Monturiol

92

Projecte d’urbanització del
Polígon Industrial de Sesrovires

T E X T R E F Ó S

Annex núm. 1:
Reportatge fotogràfic

Abril 2015

Foto 29 Carrer Narcis Monturiol

Foto 30 Carrer Narcis Monturiol
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Abril 2015

Foto 31 Carrer Narcis Monturiol

Foto 32 Carrer Narcis Monturiol
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Abril 2015

Foto 33 Carrer Narcis Monturiol

Foto 34 Carrer Narcis Monturiol
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Abril 2015

Foto 35 Carrer Narcis Monturiol

Foto 36 Carrer Narcis Monturiol
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Abril 2015

Foto 37 Carrer Gregorio Marañón

Foto 38 Carrer Gregorio Marañón
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Abril 2015

Foto 39 Carrer Gregorio Marañón
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Abril 2015

Foto 40 Carrer Gregorio Marañón

Foto 41 Carrer Gregorio Marañón
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Abril 2015

Foto 42 Carrer Gregorio Marañón

Foto 43 Carrer Albert Einstein
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Foto 44 Carrer Albert Einstein

Foto 45 Carrer Albert Einstein
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Foto 46 Carrer Albert Einstein

Foto 47 Carrer Albert Einstein
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Abril 2015

Foto 48 Carrer Albert Einstein

Foto 49 Carrer Albert Einstein
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Abril 2015

Foto 50 Carrer Marie Curie

Foto 51 Carrer Marie Curie

104

Projecte d’urbanització del
Polígon Industrial de Sesrovires

T E X T R E F Ó S

Annex núm. 1:
Reportatge fotogràfic

Abril 2015

Foto 52 Carrer Marie Curie

Foto 53 Carrer Marie Curie
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Foto 54 Carrer Marie Curie

Foto 55 Carrer Marie Curie

106

Projecte d’urbanització del
Polígon Industrial de Sesrovires

T E X T R E F Ó S

Annex núm. 1:
Reportatge fotogràfic

Abril 2015

Foto 56 Carrer Marie Curie

Foto 57 Carrer Marie Curie
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Foto 58 Carrer Copernico

Foto 59 Carrer Copernico
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Abril 2015

Foto 60 Carrer Copernico

Foto 61 Carrer Copernico
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Abril 2015

Foto 62 Carrer Copernico

Foto 62 Carrer Copernico
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Abril 2015

Foto 63 Carrer Copernico

Foto 64 Carrer Copernico
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Abril 2015

Foto 65 Carrer Copernico

Foto 66 Carrer Copernico
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Abril 2015

Foto 67 Carrer Copernico

Foto 68 Carrer Copernico
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Foto 69 Carrer Copernico

Foto 70 Carrer Newton
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Abril 2015

Foto 71 Carrer Newton

Foto 72 Carrer Newton
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Abril 2015

Foto 73 Carrer Newton
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Foto 74 Carrer Newton

Foto 75 Carrer Newton
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1. GENERALITATS

D’entre les activitats prèvies a l’inici gruixut de les obres estan les dirigides a expedir i
deixar a punt de ser transformat l’espai que segons planejament correpon a ús públic i
que actualment per les raons històriques que siguin està ocupat per elements diversos
de caràcter privat.

De la inspeccio realitzada apareix un inventari de punts a alliberar amb elements més
o menys removibles que s’hauran d’eliminar/reposar.

Tots aquells que siguin susceptibles de causar inconvenients als seus propietaris
seran immediatament reposats en el lloc adequat, i la direcció facultativa haurà de fer
les converses necessàries per a estudiar cada element amb el seu propietari i arribar
al consens de com efectuar l’eliminació/reposició.

Les partides de despeses estan considerades en el Pressupost General de l’Obra com
a unitats d’abonament íntegre al Contractista (preu tancat), amb una descripció dels
elements afectats i el seu destí.

L’eliminació/reposició de l’element per a execució d'obra, haurà de ser totalment
acabada

incloent

enderrocs

o

desmuntatges,

manipulació,

transformació,

emmagatzegament, reutilització i/o reciclatge sota criteris de la direcció facultativa, o,
quan sigui el cas, càrrega i transport a abocador o dipòsit controlat o dipòsit especial
(segons pertoqui) a qualsevol distància.

2. FITXES EXPLICATIVES I FOTOS DE DETALLS

S’indiquen a continuació les actuacions concretes de cada afectació.
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1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

C/ JOAN ORÓ

AFECTACIÓ A

Àrea privada afectada per la
construcció del vial cap el dipòsit,
continuació del carrer Joan Oró.
Actuació:
• desmuntatge de l'estructura
metàl.lica de 45,50 m x 4,90 m, pilars
i visera, ombracle vehicles. Possible
eliminació dels fonaments dels seus
muntants metàl.lics.
• desmuntatge de porta, tanca i
enderroc de mur perimetral de
76,8m.
• desplaçament de container
• excavació de paviment fins a cota
desitjada per a execució del nou vial

5. IMATGE

4. ELEMENT/S AFECTAT/S
DESMUNTATGE DE PORXO
DESMUNTATGE DE PORTA I FILAT
ENDERROC DE MUR PERIMETRAL
DESPLAÇAMENT CONTAINER
(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)
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1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

C/ JOAN ORÓ

AFECTACIÓ B

Àrea privada afectada per la
construcció del carrer Joan Oró.

5. IMATGE

•

desmuntatge de filat de
delimitació de la
propietat de 75,3m
• enderroc de muret
perimetral
desmuntatge de porció afectada
d'estructura metàl·lica de 4.80m
x 30m, pilars i visera, ombracle
per a vehicles.
4. ELEMENT/S AFECTAT/S

DESMUNTATGE DE FILAT
ENDERROC MURET
DESMUNTATGE DE
PORXO
(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)
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1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

C/ MARCONI

AFECTACIÓ C

Àrea privada afectada per la
construcció del carrer Marconi
segons
la
traça
del
planejament
urbanístic.
Actuació:
• desmuntatge de filat
perimetral de 36m
• enderroc de muret
perimetral de 87m

5. IMATGE

4. ELEMENT/S AFECTAT/S
DESMUNTATGE DE FILAT
ENDERROC DE MURET

(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)
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1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

C/ MARCONI

AFECTACIÓ D

Àrea privada afectada per la
construcció del carrer marconi
segons la traça del
planejament urbanístic.
Actuació:

5. IMATGE

• desmuntatge de filat
perimetral i enderroc de muret
de 162m
• desmuntatge d'estructura
metàl•lica afectada de 6m x
28m, ombracle per a vehicles.
4. ELEMENT/S AFECTAT/S
DESMUNTATGE DE FILAT
DESMUNT ESTR METÀL.

(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)
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1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

C/ MARCONI

AFECTACIÓ E

Àrea privada afectada per la
construcció del carrer Marconi
segons la traça del
planejament urbanístic.
Actuació:

5. IMATGE

• enderroc de construcció i
cobert de 150m2

4. ELEMENT/S AFECTAT/S
CONSTRUCCIÓ

(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)

Annex núm.2. Afectacions a privats

Pàg. 10

130

Projecte d’Urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires

Annex núm.2. Afectacions a privats

Annex núm. 2
Afectacions a privats

Pàg. 11

131

Projecte d’Urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires

Annex núm. 2
Afectacions a privats

1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

C/ MIQUEL SERVET

AFECTACIÓ F

Àrea privada afectada per la
construcció del carrer Servet
segons la traça del
planejament urbanístic.
Actuació:
• esbrossament i
desmuntatge de filat
perimetral de delimitació de la
propietat de 65,13m

5. IMATGE

4. ELEMENT/S AFECTAT/S
ESBROSSAT VEGETACIÓ
DESMUNTATGE FILAT

(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)
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Afectacions a privats

1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

C/ MIQUEL SERVET

AFECTACIÓ G

5. IMATGE

3. DESCRIPCIÓ
Àrea privada afectada per la
construcció del carrer Servet
segons la traça del
planejament urbanístic.
Actuació:
• desmuntatge de filat de
delimitació de la propietat de
14m
• desplaçament de ferralla
acumulada fora de la propietat
privada
4. ELEMENT/S AFECTAT/S
DESMUNTATGE FILAT
DESPLAÇAMENT FERRALLA

(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)
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1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

C/ MIQUEL SERVET

AFECTACIÓ H

5. IMATGE

3. DESCRIPCIÓ
Àrea privada afectada per la
construcció del carrer Servet
segons la traça del planejament
urbanístic. Actuació:
• desmuntatge de tanca
metàl•lica sobre mur i enderroc
de mur de delimitació de la
propietat de 29.60 m i de 32 m.
• desmuntatge d'estructura
metàl•lica afectada de 9.40 m x
9.80 m, pilars i visera, ombracle
• desplaçament de containers
4. ELEMENT/S AFECTAT/S
DESMUNTATGE DE TANCA
ENDERROC DE MURET
DESMUNTATGE PORXO
DESPLAÇAMENT
CONTAINERS

(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2 PLÀNOLS)
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Afectacions a privats

1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

C/ GREG. MARAÑÓN

AFECTACIÓ I

Àrea privada afectada per la
construcció del carrer G.
Marañón segons la traça del
planejament urbanístic.
Actuació:

5. IMATGE

• desmuntatge de tanca
metàl•lica de delimitació de
la propietat de 30.20m
• enderroc de mur perimetral
de 30.20m
• enderroc de plataforma
pavimentada de 101m2
4. ELEMENT/S
AFECTAT/S
DESMUNTATGE FILAT
ENDERROC DE MURET
ENDERROC DE
PLATAFORMA

(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2
PLÀNOLS)
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Afectacions a privats

1. CARRER

2. UBICACIÓ SOBRE PLÀNOL

3. DESCRIPCIÓ

Zona Verda i part del
darrera de privat

AFECTACIÓ K

Cobert existent en sòl de
zona verda, sostingut sobre
mur de formigó, amb carril
asfaltat d’entrada.
Actuació:

5. IMATGE

• enderroc mur
• desmunatge filat
• enderroc accés aglomerat

4. ELEMENT/S
AFECTAT/S
DESMUNTATGE FILAT
ENDERROC DE MUR
ENDERROC DE
PLATAFORMA
(Veure plànol núm. 5.2 del
Document Núm. 2
PLÀNOLS)
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3. PLÀNOL DE PLANTA GENERAL
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FECSA-ENDESA
Sr.Ramon Barrera
625.604.246
C/ Miguel Hernández, 93-95
08908 L’Hospitalet de Llobregat

Assumpte: Sol·licitud nous subministraments i soterrament línies existents
Ref. P-1321 "Projecte d’Urbanització Polígon Industrial Sesrovires" de Sant Esteve de
Sesrovires en la província de Barcelona.
Peticionari: BLAU TARRACO, S.L. (CIF.B-43510171 Avd Roma 23, 14è, 4a, 43005
Tarragona), en nom i representació de l’AJUNTAMENT SANT ESTEVE DE
SESROVIRES

Tarragona, 20 de desembre de 2013

Benvolguts Senyors,
Jordi Molas i Ruiz amb DNI. Núm. 39.676.136-D, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col.legiat Núm. 9.041, com a Administrador Gerent de l’empresa d’enginyeria Blau
Tarraco, S.L., amb CIF B-43510171.
Per la present, els informem que estem redactant el projecte per a la millora de la
pavimentació i infrastructures del Polígon Industrial de Sant Esteve de Sesrovires en la
província de Barcelona.
Aquest polígon industrial es troba consolidat i en funcionament, a falta d’unes poques
parcel·les sense construir. Per aquest motiu, i segons conversa telefònica amb vostè al
mes de novembre, ens adrecem a vostès per tal de definir les actuacions per a completar
les mancances de servei, així com les obres necessàries tant pel soterrament de les
línies aèries existents com dotar de les escomeses faltant a les parcel.les buides i el
quadre d’enllumenat públic.
Al juliol 2008 i al març 2009 ja els vam trametre la mateixa petició i ens van donar les
respostes que annexem al present escrit, de NÚMEROS D'EXPEDIENT:
Pel soterrament de línies aèries de MT (incloses torres metàl.liques) i l'estesa de línies
soterrades de MT: 0376602 de 16 de novembre 2009.
Per a l'estesa de línies soterrades de BT. 0375500 de 16 de novembre 2009.

BLAU TARRACO SL
Projectes · Direccions Facultatives · Assessoria
Av. de Roma, 23, 14è 4a. · 43005 Tarragona · Tel. 977 21 38 75 · Fax 977 24 84 26 · blautarraco@blaus.net
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Per tot l’exposat SOL.LICITEM:
1. Peticionar l’actualització de l’estat a dia d’avui de les instal.lacions elèctriques,
donat que en el transcurs d’aquests 4 anys poden haver variat,
2. Validar/actuaitzar les solucions que en aquelles dates ens van facilitar, d’acord
amb els expedients que lis retornem.
Adjuntem plànol en format PDF de les parcel.les del sector, i els recordem que la
potència total a instal.lar és la mateixa que la de l’estudi anterior 2009, incloent els 50 kw
de l’enllumenat públic.

Agraïm per endavant la seva col·laboració i els demanem que ens responguin al més
aviat possible, sabedors de l’esforç que això els suposa, per tal de poder-ho incloure en
la redacció del projecte corresponent, el qual té un termini molt curt.
Sense res més que comentar, estem a la seva disposició per a qualsevol dubte al
respecte al telèfon de contacte 670 76 51 96.

Atentament,

Jordi Molas i Ruiz
E.T.O.P. Col·lgiat Núm. 9.041

Vist‐i‐plau Ajuntament St. Esteve Sesrovires
Responsable del Projecte

Signatura

Jordi Izquierdo i Vidal, arqte.
Arquitecte Municipal - Serveis Territorials
de l'Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires

BLAU TARRACO SL
Projectes · Direccions Facultatives · Assessoria
Av. de Roma, 23, 14è 4a. · 43005 Tarragona · Tel. 977 21 38 75 · Fax 977 24 84 26 · blautarraco@blaus.net
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S1

0,20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,20
1,20
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
0,20

1.757,20

10.075,77
11.114,19
22.040,70
7.577,49
4.445,10
16.882,38
12.011,11
19.816,60
47.098,80
10.501,39
13.547,63
6.348,35
10.697,92
5.798,88
5.953,62
3.864,55
14.000,31
28.035,73
3.995,39
18.649,16
31.101,42
10.560,41
16.241,48
16.292,19
2.018,75

Total

0,100

0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,100

Aprofitamen Sostre (m2) Previsió de
t m2 sostre/
càrregues
m2 sòl

Observacions

61,50 Aquest servei ja està implementat i per tant serà
la existent.
43.731,20

31,50
1.259,47
1.389,27
2.755,09
947,19
555,64
2.110,30
1.501,39
2.477,08
5.887,35
1.312,67
1.693,45
793,54
1.337,24
724,86
744,20
483,07
1.750,04
3.504,47
499,42
2.331,15
3.887,68
1.320,05
2.030,19
2.036,52
201,88 Previsió entenem a l'alça.
17,50 Entenem que la potència actual serà la correcta
però la desconeixem. Proposem una.

En les zones verdes s'ha previst l'equivalent a un
quadre d'enllumenat de 31,5Kw, ja que no es
preveu cap instal∙lació massiva.

70,00 S'ha previst la instal∙lació de 4 quadres amb un
màxim de 17,5Kw.
17,50 Es considera suficient amb l'actual que correspon
al dipòsit existent i les seves instal∙lacions (la
desconeixem). Proposem una.

Previsió
potència
(Kw)
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8.786,00

12.480,44
10.106,76
4.101,83
15.887,00
994,22
10.075,77
11.114,19
22.040,70
7.577,49
4.445,10
16.882,38
12.011,11
19.816,60
29.436,75
6.563,37
8.467,27
3.967,72
6.686,20
3.624,30
4.961,35
3.220,46
10.000,22
20.025,52
2.853,85
13.320,83
22.215,30
7.543,15
11.601,06
11.637,28
10.093,75
3.656,50

8.705,61

B1

C1
C2
C3
C4
C5
4a1
4a2
4a3a
4a3b
4a3c
4a4
4a5
4a6
4b1
4b2
4b3
4b4
4b5
4b6
4c1
4c2
4d1
4d2
4d3
4d4
4d5
4d6
4d7
4d8
D2‐1
D2‐2

61.445,00

A

Superfície
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