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1.1. INTRODUCCIÓ.  
 
 

 
 El 17 de setembre de 2013  es va aprovar definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, amb incorporacions de 
determinacions d’ofici, el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Castelló d’Empúries, que suposava la revisió i adaptació a la llei d’urbanisme 
del fins aleshores vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Castelló 
d’Empúries. DOGC de 15 de juliol de 2014.  
 
 Aquesta nova figura de planejament general ha consolidat i ampliat el 
sector industrial del Pla, situat vora la carretera de Sante Pere Pescador GI V-
6216, amb la previsió de: Un petit sector industrial, PPU-3 “ Industrial El Pla 
Sud”, ja executat; El PPU-12 “ La Muga Sud” pendent d’execució; i un petit 
sector, PMU-15, en sol urbà no consolidat, que te per objecte ordenar el 
sector existent entre la nova rotonda de la carretera C-260 i la  GI V-6216. 
 
 

En aquest sector existia una construcció comercial que va obtenir 
llicencia d’obres els anys 70 i que recentment s’ha enderrocat. 
 
 Per tant, amb l’ànim d’ordenar correctament el desenvolupament 
urbanístic d’aquest sector de sol urbà no consolidat  PMU-15 del Pla 
d’Ordenació Urbanístic municipal de Castelló d’Empúries, anomenat “PLA DE 
MILLORA URBANA PMU-15. ROTONDA CASTELLÓ NOU” es tramita el 
present Pla de millora urbana, en desplegament reglat de les previsions del 
planejament general. 
 
 
 
1.2. OBJECTE DEL PLANEJAMENT. 
 
 Aquest Pla de millora urbana té per objectiu  el desenvolupament reglat 
de les previsions del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Castelló d’Empúries en referència al sector PMU-15 , ROTONDA CASTELLÓ 
NOU, en  el sentit de fer possible la implantació de les noves instal·lacions 
comercials i hoteleres i definir les condicions d'ordenació, urbanització i gestió 
d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual 
s’insereix, i en concret: 
 

a) L’ordenació urbana dels sòls inclosos al poligón i la materialització del 
seu aprofitament urbanístic, mitjançant la formació d’un àrea de 
dotacions amb usos hotelers i comercials. L’edificació privada no 
podrà ocupar una franja enjardinada de 5 m. des de l’alineació dels 
carrers confrontants. 
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b) La formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al 
Parc Natural dels Aiguamolls, amb la construcció d’un parell de 
passos deprimits que donin continuïtat a aquestes xarxes sense 
interrupcions amb les travessies de la carretera C-260 a Roses i la 
carretera de Sant Pere. 

 
c) Garantir la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, degudament 

urbanitzada, de les reserves de sistema viari i parc urbà incloses dins 
l’ambit del polígon, i també l’equitativa distribució de beneficis i 
carregues del planejament  entre els propietaris afectats.  

 
 
1.3. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT. 
 

La conveniència i l’oportunitat del present Pla de millora urbana  PMU-
15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” ve donada com dèiem a la introducció, per 
la necessitat de desplegar el POUM, tot urbanitzant i desenvolupant aquest 
sector. 

 
Aquest sector es situa entre el polígon industrial El Pla i el sector 

residencial Castelló Nou. Aquest sector residencial es va iniciar els anys 70 en 
una zona a les hores apartada del nucli urbà i amb pocs serveis. En els últims 
anys la creació de dos passos de vianants i bicicletes a diferent nivell de la C-
260, la creació d’una zona esportiva “Pitch&putt”i el desenvolupament d’un 
sector industrial ha ajudat ha integrar millor aquest sector residencial. Amb el 
desenvolupament s’aquest nou sector, comercial-hoteler s’equipara millor 
aquesta zona.  
 
 
 
1.4. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ. 

 

 El present Pla de millora urbana PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES  és promogut pel grup empresarial GESDIP S.A.U.que 
representa el 100% de la titularitat privada del sector. 
 
 La redacció del document ha estat realitzada per l’enginyer de C.C. i P 
Sr. Jordi Quera Miro , competent per a la seva redacció d’acord amb el que 
prescriu la disposició addicional tretzena del DL 1/2010.  
 
 Pel que fa a la seva tramitació aquesta queda regulada pel que 
disposen els articles 85, 81  i concordants del decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme i la modificació 
corresponent de la Llei 3/2012 del 22 de febrer.  
 
 L’esquema procedimental per a la tramitació del pla de millora urbana 
és el següent: 
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1)Presentació del Pla de millora urbana al registre general de 
l’Ajuntament. 
2)Adopció de l’acord d’aprovació inicial dins els 3 mesos següents (4 si 
es contemplen obres bàsiques urbanització) 

 3)Exposició pública d’un mes mitjançant 
 -Edicte Publicat al B.O.P. 
 -Publicació en un dels diaris de difusió. 
 -Notificació als propietaris afectats. 
 4)Sol·licitud dels informes als organismes que resulti preceptiu. 

 5) Sol·licitud d’informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme i 
emissió en dos mesos 
6) Informe tècnic de les al·legacions i informes emesos pels diferents 
organismes. 

 7)Aprovació Definitiva per l’Ajuntament. 
8)Lliurament de la documentació Tècnica i administrativa a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona. 

 9)Dipòsit de les garanties d’urbanització. 
9)Publicació de l’edicte i normativa al DOGC i entrada en vigència. 

  
 
 
1.5. EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC. 
 
 
1.5.1. MARC LEGAL. 
 
 El marc legal ens ve donat en primer lloc pel Decret legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme i la seva 
modificació en la llei 3/2012 del 22 de febrer;  pel Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; la legislació 
estatal de la Llei Estatal 7/2015 pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl, 
la llei 21/2013, de 9 de decembre d’avaluació ambiental, i la llei 6/2009 del 28 
d'abril d'Avaluació Ambiental de plans i programes. 
 
 En aquest sentit, la regulació del desplegament del sòl urbanitzable 
delimitat ve regulat pels articles 70 i 65-66 amb el següent redactat: 
 
Article 70 
Plans de millora urbana 
1. Els plans de millora urbana tenen per objecte: 
a) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d'acomplir operacions de rehabilitació, de reforma 
interior, de remodelació urbana, de transformació d'usos, de reurbanització, d'ordenació del subsòl o de 
sanejament de poblacions i altres de similars. 
b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats per la lletra b de 
l'article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes. 
2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana, la transformació 
d'usos, la reurbanització o completar el teixit urbà poden: 
a) Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model urbanístic de l'àmbit de què 
es tracti o bé la seva reconversió quant a l'estructura fonamental, l'edificació existent o els usos principals. 
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b) Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d'urbanització i la implantació de noves 
infraestructures, per raons d'obsolescència o d'insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del 
desenvolupament econòmic i social. 
3. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'ordenació específica del subsòl per a àmbits determinats 
han de regular: 
a) La possibilitat d'aprofitament privat i, específicament, de mantenir o no, en tot o en part, l'aprofitament privat 
preexistent. 
b) L'ús del subsòl, vinculat a l'ús públic i a la prestació de serveis públics, d'acord amb el que estableix l'article 39. 
4. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de millora urbana no 
contingudes en el planejament urbanístic general requereixen la modificació d'aquest, prèviament o 
simultàniament, a excepció dels supòsits en què no s'alterin ni els usos principals, ni els aprofitaments i les 
càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental del planejament urbanístic general. 
5. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de revitalització del teixit urbà, 
per garantir el manteniment o el restabliment de la qualitat de vida, han de regular les condicions de compatibilitat 
dels diversos usos del sòl. 
6. Els plans de millora urbana contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament 
justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes corresponents. 
7. S'aplica als plans de millora urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans parcials urbanístics, a 
excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 65 pel que fa a la reserva de sòl. 
8. Els plans de millora urbana han de concretar les reserves necessàries per als sistemes urbanístics locals, si no 
ho ha fet el planejament urbanístic general. 
 
Article 65 
Plans parcials urbanístics 
 
1. Els plans parcials urbanístics tenen per objecte, en sòl urbanitzable, desenvolupar el planejament urbanístic 
general i contenen totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada dels sectors que 
abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable. 
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, els plans parcials urbanístics: 
a) Qualifiquen el sòl. 
b) Regulen els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament de llicències. 
c) Assenyalen les alineacions i les rasants. 
d) Defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. El pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o 
diverses d’alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament les dites alternatives, o bé 
concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, admeten 
variació. 
e) Poden precisar directament les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques a què fa 
referència l’apartat 2 de l’article 72. En aquest cas, el pla ha de definir les obres amb el grau suficient de detall per 
permetre’n l’execució immediata, avaluar-ne el cost i preveure les etapes d’execució per a cada polígon d’actuació 
urbanística i ha d’establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, sens 
perjudici que els projectes d’urbanització complementaris els concretin. Opcionalment, les obres d’urbanització 
bàsiques es poden concretar en un document separat mitjançant un projecte d’urbanització. 
f) Estableixen les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments corresponents i per executar les 
obres d’urbanització i d’edificació, sens perjudici que aquests puguin ésser modificats pel programa d’actuació 
urbanística municipal. 
g) Preveuen la localització concreta dels terrenys on s’ha de materialitzar, si escau, la reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, d’acord amb aquesta Llei i el planejament general, i estableixen els terminis 
obligatoris en els quals l’administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries de sòl destinat a habitatge 
de protecció pública han d’iniciar i acabar l’edificació dels dits habitatges. 
3. En els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar sòl per a sistemes, com a mínim, 
en les proporcions següents: 
a) Per a zones verdes i espais lliures públics, 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable, amb un mínim 
del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística. 
b) Per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de les proporcions següents: 20 m2 de sòl per 
cada 100 m2 de sostre o 20 m2 de sòl per cada habitatge; amb un mínim, en tots els casos, del 5% de la 
superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si escau. El planejament 
urbanístic general, en el cas que prevegi el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, pot determinar que 
la reserva per a equipaments de titularitat pública es destini, en sectors determinats, totalment o parcialment, al 
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord amb el que estableix l’article 58.1.g. 
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4. En els sectors d’ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zona verda un mínim del 
10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística i han de reservar per a equipaments un mínim del 5% de la 
dita superfície, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau. 
5. En els sectors en què s’admet tant l’ús residencial com altres usos, els estàndards es computen 
independentment en funció dels diferents usos si la zonificació estableix la destinació concreta a cadascun 
d’aquests usos. S’han d’aplicar, en tots els casos, les reserves que s’estableixen per a l’ús residencial quan la 
regulació de la zona admet indistintament usos residencials i no residencials. 
6. Els ajuntaments, en ocasió de la tramitació d’un pla parcial urbanístic que precisi les obres d’urbanització 
bàsiques, o en ocasió de la tramitació del projecte d’urbanització, han de concretar les característiques del 
mobiliari urbà, l’arbrat, l’enjardinament, el paviment de les voreres, el tipus de vorades i d’enllumenat i la 
senyalització, d’acord amb les prescripcions municipals pertinents, a fi de possibilitar-ne la valoració i el 
costejament ulterior a càrrec de les persones propietàries afectades. 
 
 
Article 66 
Documentació dels plans parcials urbanístics 
 
1. Els plans parcials urbanístics es componen, formalment, dels documents següents: 
a) La memòria, i els estudis justificatius i complementaris. 
b) Els plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i, si escau, de detall de la urbanització. 
c) Les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl. 
d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris. 
e) El pressupost de les obres i els serveis. 
f) El pla d’etapes. 
g) La divisió poligonal, si escau. 
h) La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat 
sostenible. 
i) La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’informe mediambiental. 
j) La justificació que s’adequa al programa d’actuació urbanística municipal, si s’escau. 
2. Els plans parcials urbanístics que es refereixin a àmbits no delimitats prèviament com a sectors pel planejament 
urbanístic general han de contenir una justificació específica de l’adequació de la promoció al que estableixen els 
apartats 1.d, 1.e i 8 de l’article 58, i s’han de promoure i tramitar amb la denominació de plans parcials urbanístics 
de delimitació. 
 
 
 Els deures dels propietaris en sòl urbanitzable delimitat vénen determinats pels articles 44 a 46 amb el 
següent redactat: 
 
 
Article 44 
Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat 
 
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures comuns 
següents: 
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 
b) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin 
compresos els terrenys, amb les especificitats següents: 
Primera. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector del pla de millora 
urbana, que poden ésser físicament discontinus. 
Segona. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla parcial urbanístic corresponent, que 
també pot ésser físicament discontinu. 
c) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a 
l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació 
urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits per a l’obtenció del sòl. 
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d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, 
totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes 
generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani per les 
dimensions i les característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el reintegrament de les despeses 
d’instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores d’aquests serveis, en els termes que 
estableix la legislació aplicable. En aquestes infraestructures s’inclouen les de transport públic que siguin 
necessàries com a conseqüència de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti. La participació en els 
costos d’implantació d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb la legislació sobre mobilitat. 
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que 
eventualment els correspongui. 
g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits en què 
s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi justificadament el pla d’ordenació urbanística 
municipal o el programa d’actuació urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació 
del sòl o a la insuficiència de la urbanització. 
2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística estan obligats a cedir 
gratuïtament a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, abans de l’edificació, únicament els terrenys, destinats 
a carrers o a qualsevol altre tipus de via del sistema de comunicació o a les ampliacions, que siguin necessaris 
perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 
 
 
Article 46 
Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament 
 
L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que 
rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals 
s’han de cedir urbanitzats. 
 
 
 El marc transitori regula la necessitat d’establir reserves per d’habitatges assequibles i de protecció, així 
com la necessitat d’incorporar una memòria social del planejament urbanístic, amb el següent redactat: 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Tercera 
Adaptació del planejament urbanístic general i reserves de sòl per a habitatges de protecció pública i 
aplicació de les reserves en els instruments de planejament urbanístic en tràmit 
1. El planejament urbanístic general vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’hi ha d’adaptar 
quan, en virtut de les previsions pròpies, o bé anticipadament, en els supòsits regulats per l’article 95, es faci la 
revisió del dit planejament o del programa d’actuació urbanística corresponent. 
2. Des del moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, no obstant el que disposa l’apartat 1, els ajuntaments 
poden formular i tramitar programes d’actuació urbanística municipal, que han de contenir les reserves que 
estableix l’article 57.3 i, si s’escau, la disposició addicional cinquena. 
3. Si no hi ha un pla d’ordenació urbanística municipal o un programa d’actuació urbanística municipal adaptats a 
les determinacions d’aquesta Llei, les modificacions dels instruments de planejament urbanístic general, el 
planejament urbanístic derivat i llurs modificacions poden establir reserves de sòl per a habitatges de protecció 
pública, mitjançant la qualificació de sòl, d’acord amb el que estableix l’article 57.7. 
Les reserves mínimes que estableix l’article 57.3 i, si s’escau, la disposició addicional cinquena, s’han d’aplicar 
preceptivament i immediatament: 
a) En els municipis de més de deu mil habitants i les capitals de comarca, als sectors subjectes a un pla de millora 
urbana en sòl urbà no consolidat que prevegin usos residencials de nova implantació i als sectors de sòl 
urbanitzable amb ús residencial, llevat que tinguin un planejament derivat aprovat inicialment abans de l’entrada 
en vigor de la Llei 10/2004, del 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, d’urbanisme, per al foment de 
l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. L’òrgan de la Generalitat competent en la 
matèria pot autoritzar excepcionalment la disminució de les reserves de sòl en els sectors per als quals s’estableix 
una densitat inferior a vint-i-cinc habitatges per hectàrea i una tipologia d’edificació incompatible amb la 
construcció d’habitatges protegits. 
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b) En tots els municipis sense excepció, a les modificacions del planejament general que impliquin un canvi de la 
classificació del sòl no urbanitzable amb la finalitat d’incloure-hi nous usos residencials, sempre que la modificació 
no estigui aprovada inicialment en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004. 
4. Els plans d’ordenació urbanística municipal i les modificacions i revisions d’aquests que no hagin estat resolts 
definitivament a l’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’incorporar les reserves per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública que resulten de l’article 57.3 i de l’apartat 3 d’aquesta disposició transitòria, en els supòsits que 
aquests preceptes estableixen. 
En el present cas, per tractar-se d’un sector  destinats a usos  comercials i hoteler, no residencials, no resulta 
necessari redactar la memòria social corresponent. 
 
Article 85 
Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats 
1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics 
derivats que afecten el territori d'un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a 
l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència d'aprovació definitiva 
correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit 
d'informació pública, prescindint de l'aprovació provisional. 

2. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, sens perjudici del que 
estableix l'article 77.7, corresponen a: 

a) El consell comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla queden inclosos en l'àmbit territorial d'una 
mateixa comarca. 

b) La comissió territorial d'urbanisme corresponent, si l'àmbit territorial del pla abasta més d'una comarca. 

c) El director o directora general d'Urbanisme, un cop vist l'informe de les comissions territorials d'urbanisme 
competents afectades, si l'àmbit territorial del pla n'afecta més d'una i més d'una comarca. 

d) Els ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, havent estat formulat el pla a 
instància de part interessada, no hi hagi acord entre els ajuntaments afectats, cas en què l'òrgan competent és el 
que correspongui dels esmentats a les lletres a, b i c. 

3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de desenvolupament i autònoms que 
tinguin per objecte la implantació de sistemes urbanístics d’interès supramunicipal corresponen: 

a) A l’administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació o d’aprovació de 
plans. 

b) A la comissió territorial d’urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que l’àmbit territorial del pla afecti 
més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial i la definitiva pertoquen al conseller o consellera 
competent en matèria d’urbanisme. 

4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha acordat l'aprovació 
inicial, s'han de posar a informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació 
pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 

5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un pla urbanístic 
derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals 
l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 

6. [No vigent]. 

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha de concedir 
audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla. 

8. Si un pla d’ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és tramitat per l’ajuntament afectat, 
s’ha de donar audiència a aquest ajuntament per un termini d’un mes, simultàniament al tràmit d’informació 
pública. 

9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé d'aquestes i 
d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en expedients separats. 
L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la figura superior. 
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Article 87 

Informe de les comissions territorials d'urbanisme en la tramitació del planejament urbanístic derivat d'aprovació 
municipal i comarcal 
1. Un cop els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics han estat 
objecte d'aprovació inicial, en els supòsits a què es refereix l'article 81.1, els ajuntaments han de sol·licitar un 
informe a la comissió territorial d'urbanisme que escaigui, la qual l'ha d'emetre i comunicar en el termini de dos 
mesos; altrament, s'entén que l'informe és favorable. Si al llarg de la tramitació del pla s'introdueixen canvis 
substancials en el document aprovat inicialment, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, aquest s'ha de 
sotmetre novament a informe de la comissió territorial d'urbanisme. 

2. Els informes a què es refereix l'apartat 1 han d'incloure les consideracions que calguin, fonamentades en raons 
de racionalitat i funcionalitat urbanístiques i orientades a la superació de contradiccions, a l'esmena d'errors i a la 
millora de la claredat i la precisió jurídiques i tècniques. En tot cas, són vinculants, únicament, les prescripcions 
que continguin fonamentades en els motius d'interès supramunicipal i de legalitat especificats pels apartats 3 i 4. 

3. Són motius d'interès supramunicipal, als efectes del que estableix l'apartat 2: 

a) La coherència amb la planificació territorial, pel que fa a la cohesió territorial i a l'organització correcta del 
desenvolupament urbà. 

b) La compatibilitat, l'articulació i la connexió entre els elements vertebradors del territori d'abast supramunicipal i 
les infraestructures de caràcter local. 

c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d'acord amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció civil 
disponibles. 

d) L'adequació a la planificació mediambiental i a la política de desenvolupament sostenible. 

e) L'adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos naturals i de protecció 
del patrimoni cultural, natural i científic. 

4. Són motius de legalitat, als efectes del que estableix l'apartat 2, els relatius a: 

a) La tramitació del planejament urbanístic. 

b) El sotmetiment a les determinacions pròpies del planejament urbanístic de rang superior. 

c) L'adequació a la legislació sectorial i urbanística. 

d) La interdicció de l'arbitrarietat. 

5. Els informes a què es refereix l'apartat 1 han d'expressar la inviabilitat del planejament en tramitació, si s'escau 
que les deficiències constatades no són susceptibles d'esmena. 

 

 Pel que fa referència a la mobilitat, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en el seu article 85 
indica quan és preceptiva la inclusió d’un estudi de mobilitat: 
 
 
Article 85 
Informe ambiental i estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
 
La documentació dels plans parcials urbanístics i dels plans parcials urbanístics de delimitació ha d’incloure un 
informe ambiental, amb el contingut que estableix l’article 100 d’aquest Reglament, i, en els casos en què ho 
exigeix la legislació sobre mobilitat, un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina 
aquesta legislació. 
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1.5.2. MARC URBANÍSTIC. 
 
El marc urbanístic ve definit per ordre jeràrquic en primer lloc pel planejament 
territorial, en segon lloc pel planejament municipal. 
 
 
1.5.2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 

En data 14 de setembre de 2010 es va aprovar definitivament el Pla 
Territorial de les Comarques Gironines que manté la classificació del sòl 
objecte del Present Pla parcial urbanístic com a sòl no urbanitzable i el 
qualifica com a Sòl de Protecció preventiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

Article 2.10 
Sòl de protecció preventiva: definició 
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin 
estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament 
aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les 
estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i 
edificades, si escau. 
 
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin 
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i d’especial 
interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació 
suficient dels pros i contres de la iniciativa. 
 
Article 2.11 
Sòl de protecció preventiva: regulació 
..... 

 
2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a urbanitzable les peces de sòl de 
protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció de les opcions d’extensió urbana 
que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbà que en 
cada cas estableix el Pla, tenint present els valors naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per raons 
d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, 
aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15. 
..... 

 
4. Els plans municipals han de posar una especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl de protecció preventiva, 
sense perjudici de la capacitat del Pla d’ordenació urbanística municipal de precisar, d’acord amb el Pla territorial, 
l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable del terme 
municipal. El Pla estableix a l’article 2.13 d’aquestes normes, recomanacions per a una adequada ordenació del 
sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i, en el seu títol sisè, així com en les disposicions transitòries, 
condicions d’integració paisatgística en els espais oberts. 
 

 Per tant, el Pla Territorial de les Comarques Gironines ja preveu la possibilitat que el 
sector pugui ser urbà no consolidat, a través del POUM, com és el cas. El present document te 
per objecte principal desenvolupar aquest sector d’acord amb les determinacions del POUM. 
 
 

 
 
1.5.2.2. PLANEJAMENT MUNICIPAL 

 
El Planejament urbanístic municipal, ens ve donat en el present cas pel 

Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de El 
17 de setembre de 2014 , amb incorporacions de determinacions d’ofici. I es 
va publicar al DOGC nº 6664 de 15 de juliol de 2014.  

 
 El sector objecte del present document es troba inclòs dins un PMU 
amb les següents determinacions:  
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Per tant, s’ha d’efectuar el desenvolupament a través d’un Pla de 

millora urbana. 
 
Es reprodueix a continuació el plànol d’ordenació: 
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1.5.2.3. ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL I MUNICIPAL 

 
 
L’adequació del present Pla de Millora Urbana en relació al 

planejament territorial es justifica en base que el Pla Territorial de les 
Comarques Gironines ja preveu que el sector pugui ser urbanitzable ( o urbà 
no consolidat) i per tant poder-lo desenvolupar en un Pla Urbanístic tenint 
present els valors naturals, ambientals i/o agraris a preservar.. Finalment, el 
POUM en concreta el desenvolupament amb diferents paràmetres i usos, els 
quals son compatibles amb el pla de millora urbana proposat. 

 
 
 

1.6. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI. 
 
1.6.1. MARC TERRITORIAL. 
 
 Els límits del marc territorial del present  pla de millora urbana estan 
constituïts per: 
 

a) Per la banda Nord, per el sector residencial Castello 
Nou. 

b) Per la banda Est, vial de la urbanització industrial El 
Pla i pich&putt. 

c) Per la banda Oest carretera de Sant Pere Pescador, 
GI V-6216,.mitjançant els terrenys de l’antiga traça 
de la carretera de Sant Pere Pescador inclosos en el 
sector PAU 25, que te per objecte l’ordenació de 
sistemes públics. 

d) Per la banda Sud, sistema d’espais lliures de la 
urbanització industrial El Pla. 

 
Els elements territorials que dominen aquest indret a nivell paisatgístic, 

són, per una banda els camps de conreu de cereals amb fileres d’arbres 
seguint els recs d’escorrec i per altre la zona residencial Castello-nou i el 
polígon Industrial el Pla. Aquest sector es situa en la franja de coixí entre la 
carretera de Sant Pere Pescador i els sectors urbans 

 
 
L’Ortofoto plànol que es reprodueix a continuació ajuda a entendre més 

fàcilment la distribució d’usos sobre aquest àmbit territorial: 
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1.6.2. USOS DEL TERRITORI. 
 
 Tal i com es pot observar en les fotografies, els usos actuals de l’àmbit 
perifèric al sector són els residencials en el sector Castelló Nou, de pitch&putt, 
de sector industrial i a l’altra banda de la carretera de Sant Pere Pescador 
agrícola amb algunes petites naus ramaderes 
 

 
 

Sector residencial Castelló Nou 
 
 

 
 

Accés al nou sector. 
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    Tram existent entre l’antiga carretera de Sant Pere Pescador i el nou traçat. 
 

 
 

 
 

Pitch&putt adjacent. 
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Vial principal del sector industrial 
 

 
 

 
 

Futur sistema d’espais lliures del sector. 
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Futur sistema d’espais lliures del sector. 
 

 

 
 

Espai lliure on s’inicia el carril bici. 
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Camps Agricoles al altra costat de la carretera Sant Pere Pescador. 
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1.6.2.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. 
 
L’estructura de la propietat actual està conformada per un únic propietari: 
Joan Coll Oliva. de superfície real 15.471 metres quadrats, comptabilitzada en 
el plànol topogràfic,. la superfície registral es de 14.374,20 m2 i la cadastral 
15.530   
 
 Les dades de la propietat es relaciona a continuació: 
 
Propietari ................... : Joan Coll Oliva i contracte de venda a GESDIP S.A.U. 
Adreça ....................... : C/ Sant Hipolit Làzaro, nº 19 BARCELONA 
CIF ............................ : A-08785826 
Superfície Cadastral .. : 14.011 m². 
Referència Cadastral . : 17052A014000470001IZ i  17052A014001160001IA. 
 
 
Es reprodueix a continuació la fitxa cadastral de la parcel·la descrita: 
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1.6.3. INFRASTRUCTURES EXISTENTS. 
 

En l'entorn del sector trobem diverses infraestructures i esteses de 
serveis, amb els quals caldrà connectar per tal d’obtenir subministre o bé 
tancar les xarxes en anell. 

Al llarg del sistema d’espais lliures existeix una xarxa aèria de telefonia 
de caldrà soterrar. 

A continuació es descriuen els serveis actuals, tot i que en el projecte 
d’obres bàsiques d’urbanització del present PPU se’n farà una descripció més 
precisa. 
 
1.6.3.1. VIALITAT. 
 

A nivell viari, el sector es troba en la cruïlla formada per el vial d’acces 
al sector Castelló Nou i el vial d’acces al sector Industrial El Pla no preveu 
nova vialitat, però si construcció la de voreres i un nou carril bici que connecti 
el sector residencial “Castelló Nou”, el sector industrial El Pla, El parc Natural 
del Aiguamolls de l’Empordà i el nucli antic de Castelló d’Empúries. 

 
1.6.3.2. ENERGIA ELÈCTRICA. 

 
Tant el sector industrial el Pla, con el sector residencial Castelló Nou, 

disposen de diversos transformadors elèctrics, l’estudi de la companyia 
elèctrica haurà de preveure on connectar. 

 
1.6.3.3. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 

Pel que fa a l’abastament d’aigua,  la xarxa existent disposa d’hidrants 
en la vorera del Pitch&putt , i serà suficient per le subministre del nou polígon. 

  
 
1.6.3.4. SANEJAMENT. 
 
 En relació al sanejament residual es preveu connectar al pou de 
bombeig que existeix en el sistema d’espais lliures el polígon “El Pla”. En 
relació a les aigües plujanes es preveu connectar al rec que creua la carretera 
de Sant Pere Pescador a l’alçada del present PMU. 
 
1.6.3.5. TELECOMUNICACIONS. 
 
 Es preveu connectar a la xarxa existent en el pòligon industrial. 
 
1.6.3.6. ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
 Es  preveu la col·locació de diversos bàculs tant en la nova vorera del 
carrer de la Closa dels Frares com en la de l’Alt Empordà. També es preveu la 
col·locació d’il·luminació en la zona de jocs i en els passos inferiors del carril 
bici.  
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1.7. OBJECTIUS I CRITERIS. 
 
 El present Pla de Millora Urbana nº 15 de Castelló d’Empúries 
(ROTONDA CASTELLÓ NOU) es proposa donar compliment als següents 
objectius : 
 
 

a) Desplegar urbanísticament el Sector de Sòl urbà no 
consolidat PMU-15 de Castelló d’Empúries: 

 
b) la formació d’un area de dotacions amb usos hotelers 

i comercials. 
 
c) la creació d’un area no edificada de 5.00 m 

d’amplada des de les alineacions del carrers 
confrontants. 

 
d) La cessió i urbanització d’un sistema d’espais lliures  

al costat de la carretera de sant Pere Pescador. 
 
e) La formació d’un punt d’accès als itineraris de 

vianants i ciclistes al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, amb la construcció d’un parell de passos 
deprimits que donin continuïtat a aquestes xarxes 
sense interrupcions amb les travessies de les 
carreteres C-260 a Roses i la carretera de Sant Pere 
Pescador. 

 
f)  El desenvolupament sostenible del sector, que 

implica conjuminar el creixement previst amb la 
preservació i potenciació dels valors naturals i 
paisatgístics de l’indret, centrats en la preservació 
dels elements de paisatge existent. 

 
g) Donar compliment a les directrius per al planejament 

urbanístic definits a l’article 9 de la Llei d’urbanisme, 
en el sentit d’assolir en benefici de la seguretat i el 
benestar de les persones uns nivells adequats de 
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de 
preservació de l’entorn enfront de riscos naturals i 
tecnològics. També en el sentit d’adaptar les 
construccions a l’entorn on es situen. 

 
 
 
D’entre els criteris  adoptats per a l'ordenació del present Pla parcial 

urbanístic, podem esmentar els següents: 
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a) L'ordenació global dels terrenys de l’àmbit del pla, de 

manera que conformin els espais adequadament a la 
seva situació i a les característiques morfològiques 
del territori. En aquest sentit els espais lliures de 
cessió es situen al costat de la carretera de Sant 
Pere Pescador en continuitat dels espais lliures del 
sector industrial “El Pla”.  

 
b) Situació dels usos hotelers i comercials al costat del 

vial “Alt Empordà” en el punt de conneció del sector 
Industrial “El Pla” amb el sector residencial “Castelló 
Nou”. 

 
d) Des del punt de vista paisatgístic, mantenir 

l’estructura territorial existent, aprofitant la vialitat 
existent i situant le sistema d’espais lliures en 
continuïtat dels del sector “El Pla”, al costat de la 
carretera de Sant Pere Pescador. 

 
e) Des del punt de vista mediambiental: 
 Efectuar una correcta gestió d’aigües residuals. 
 Efectuar una correcta gestió i regulació de residus i 

facilitar la recuperació de subproductes. 
 Limitar els nivells d’emissió a l’atmosfera. 
 Establir una correcta regulació de sorolls i vibracions 
 
f) L’establiment d’un sistema d’actuació que permeti 

una gestió ràpida i eficaç per tal d’assolir els objectius 
del planejament. Es fixa per tant el desenvolupament 
a través d’un únic polígon d’actuació, a desenvolupar 
en una sola etapa.  
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1.8. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
1.8.1. ESPAIS LLIURES I DOTACIONS. 
 
 D’acord amb els criteris expressats en l’apartat “Objectius i Criteris” del 
present document,  i seguint també els criteris fixats en la Normativa del 
POUM, per a l’ubicació dels espais lliures i dotacions, es situa els espais 
lliures al costat de la carretera de Sant Pere Pescador, en continuïtat al 
sistema d’espais lliures del sector industrial “El Pla”. Entre el sistema d’espais 
lliures del PMU i la carretera de Sant Pere Pescador existeix un petit terreny, 
expropiat per la Generalitat de Catalunya per la construcció de la rotonda de 
la carretera C-260, on es situa part del nou traçat del carril bici i que també 
s’adequara com a sistema d’espais lliures. 
 
 No es preveu cessió de terrenys per dotacions en el present PMU. 
 
1.8.2. XARXA VIÀRIA. 
 
 D’acord igualment amb els criteris expressats en l’apartat “Objectius i 
Criteris” del present document,  pel disseny de la xarxa viària,  s’ha seguit 
l’esquema previst al POUM  i s’ha tingut en compte els traçat actual del vial. 

 
No es preveu la construcció de nous vials però si l’adequació de la 

vorera del carrer Al Emporda i carrer Closa del Frares. 
La nova vorera tindra una amplada mínima pavimentada de 1 metre. 
. 
Atès que es preveu una àrea comercial amb benzinera i els guals 

tindran una amplada considerable la vorera mes idònia per la conecció del 
sector residencial Castello Nou amb el polígon industrial El Pla es la del costat 
del Pitch&putt, des de la qual es formara un gual. 

 
Es preveu la creació d’un carril bici que uneixi el sector residencial 

Castelló Nou,el polígon industrial El Pla i El Parc Natural del Aiguamolls de 
l’Empordà. 

 
1.8.3. XARXES DE SERVEIS. 
 

La implantació de les xarxes de serveis completen les infraestructures 
existents, fins assolir un nivell de servei adequat al destí del sector, i es 
justifiquen i desenvolupen en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització. 
 
1.8.3.1.AIGUA POTABLE. 
 
 Està prevista la connexió amb la xarxa pública en el carrer Alt 
Empordà, amb cabal i continuïtat suficient per a alimentar la xarxa de 
distribució i la xarxa d’hidrants en condicions de pressió i simultaneïtat, que 
garanteixin el cabal de 1.000 lts. per minut durant dues hores a dos hidrants 
simultàniament, d’acord amb les normes Codi Tècnic de l’Edificació i NTE-IFD 



32 

JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

85, i l'instal·lació a les zones enjardinades de les corresponents xarxes per a 
rec de goteig, per efectuar una correcta gestió dels recursos d’aigua. La 
suficiència de recursos es justificarà a la memòria d’obres bàsiques 
d’urbanització. 
 
 
1.- Període de disseny de la xarxa 
Tenint en compte que les xarxes de sanejament es dissenyen per a la màxima 
aportació prevista, dins un període de validesa de 25 anys, considerem 
raonable fer-ho extensiu a la xarxa d’abastament d’aigua potable del present 
projecte. 
 
 
2.- Dotacions 
Es tracta d’avaluar el cabal d’aigua potable que consumirà  el sector PMU-15 
Rotonda Castelló Nou, al terme municipal de Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà).  
 
Segons indicacions del document urbanístic (Pla de Millora Urbana), cal 
considerar els següents consums, a efectes de càlcul: 
 
- Habitatges:      630,00 litres / habitatge dia 
- Xarxa de rec:         1,50 litres / m² dia 
- Jardins:               200,00 litres / m² any 
- Neteja de carrers:        1,00 litre / m² dia 
- Hidrants (H-100):  1.000,00 litres / min (2 hores) 
- Industrial, comercial hoteler: 0,30 litres / segon hectàrea  
 
A més, el Decret 241/1994 de protecció contra incendis aprovat el 26 de juliol 
de 1994 per la Generalitat de Catalunya, exposa el següent: 
 
“El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar 
la hipòtesi de consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants 
immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 
l/min”. 
 
 
3.- Evolució de la demanda d’aigua al llarg d’un dia 
En el llibre “Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales” de Aurelio 
Hernández Muñoz (2007), es planteja l’evolució del consum d’aigua al llarg 
del dia en un nucli tipus. 
 
Es proposa la següent distribució de demanda d’aigua, que considerem prou 
encertada: 
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Figura 1.- Evolució del consum d’aigua al llarg d’un dia en un nucli tipus. 
 
Que si ho passem a un percentatge de cada hora respecte el total horari, 
obtindrem el següent: 
 

Franja horària del dia:  Percentatge demandat (%): 
00:00 a 01:00 2,09 
01:00 a 02:00 2,09 
02:00 a 03:00 2,09 
03:00 a 04:00 2,09 
04:00 a 05:00 2,09 
05:00 a 06:00 2,09 
06:00 a 07:00 3,77 
07:00 a 08:00 5,65 
08:00 a 09:00 6,07 
09:00 a 10:00 7,95 
10:00 a 11:00 7,32 
11:00 a 12:00 4,39 
12:00 a 13:00 4,18 
13:00 a 14:00 5,44 
14:00 a 15:00 5,86 
15:00 a 16:00 5,02 
16:00 a 17:00 3,97 
17:00 a 18:00 4,18 
18:00 a 19:00 4,39 
19:00 a 20:00 4,81 
20:00 a 21:00 3,77 
21:00 a 22:00 4,81 
22:00 a 23:00 3,77 
23:00 a 24:00 2,09 

 100,00 
 
Taula 2.- Distribució de cabals en percentatge del que representa cada hora 
respecte al total del dia. 
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4.- Coeficient punta 
 
El coeficient punta es defineix com la relació del consum màxim horari (dins el 
dia de consum màxim), dividit pel consum horari mig (dins el dia de consum 
mig). O sigui: 
 

mig

punta

màxdia

punta

mig

màxdia
P Q

Q

Q

Q
x

Q

Q
xCCC ===

,

,
21

 
 
 
La bibliografia especialitzada proposa els següents valors per al coeficient 
punta: 
 

Tipus de població Coeficient punta CP 
Nucli urbà molt industrial 4 

Nucli urbà industrial 3 
Nucli urbà residencial 2,4 

Grans ciutats 1,4 
 
Taula 3.- Valors del coeficient punta proposats per la bibliografia 
especialitzada. 
 
Per la seva part, Aurelio Hernández Muñoz (2007), exposa els següents 
valors del coeficient punta: 
 
CP ≥ 2,4 per a ciutats petites, rústiques i residencials. 
1,8 ≤ CP < 2,4 per a ciutats majors de 100.000 habitants i industrialització 
mitja. 
1,4 ≤ CP < 1,8 per a ciutats majors de 800.000 habitants i fortament 
industrialitzades. 
 
Amb tot lo exposat anteriorment, considerem raonable pel nostre cas concret 
considerar el següent: 
 

o El coeficient C1 que ens relaciona el cabal mig diari del pitjor dia de 
l’any amb el cabal mig de tot l’any serà de: 
 

732,13,
1 ===

mig

màxdia

Q

Q
C

 
   

o El coeficient C2 que ens relaciona el cabal mig horari de la pitjor hora 
del pitjor dia de l’any amb el cabal mig diari del pitjor dia de l’any, vindrà 
donat per la distribució de cabals al llarg d’un dia en el nucli urbà tipus 
que hem exposat: 
 

908,1
16,4

95,7

24/100

95,7

,
2 ====

màxdia

punta

Q

Q
C
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o El coeficient punta CP final, que ens relaciona el cabal mig de la pitjor 

hora del pitjor dia de l’any amb el cabal mig de tot l’any serà: 
 

305,3908,1732,121 ==== xxCC
Q

Q
C

mig

punta
P

 
 
Aquest valor final que hem obtingut pel coeficient punta es pràcticament de 
3,00 , el que considerem totalment acceptable. 
 
 
5.- Estimació de cabals 
 
Amb les dotacions que hem fixat i coneixent com s’ordena l’espai, podrem 
establir el valor dels cabals d’aigua que necessitem, tal i com justifiquem en el 
full de càlcul que adjuntem al final de l’annex: 
 

o Cabal mig al llarg de l’any: Qmig = 0,42 l/seg. 
 
 
o Cabal mig diari en el dia de major consum de tot l’any: 

seg

l
xxCQQ migmàxdia 72,0342,01, ===

 
 

o Cabal punta o cabal mig horari de la hora màxima del dia de major 
consum de tot l’any: 

seg

l
xxCQQ pmigpunta 26,1342,0 ===

 
 
6.- Cabal de disseny de la xarxa 
 
Tal com hem esmentat, el Decret 241/1994 de protecció contra incendis 
exposa que la xarxa d’aigua potable s’haurà de dimensionar perquè en la 
hipòtesi de consum més desfavorable puguin funcionar dos hidrants 
immediats durant dues hores, essent el cabal de cadascun d’ells de 1.000 
l/min. 
 
Per altre part, l’Incasol planteja el dimensionament de les xarxes d’aigua 
potable amb l’ús simultani de dos hidrants més el cabal punta dividit per dos, 
per ponderar el fet de que en l’hora de major consum de tot l’any hi hagi un 
incendi. 
 
Així doncs, la xarxa d’abastament s’haurà de dimensionar amb el següent 
cabal: 
 

o Cabal d’hidrant: Qhidrants = 2 x 16,67 = 33,33 l/seg. 
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o Cabal de disseny de la xarxa: 

 seg

lQ
QQ punta

hidrantsxarxa 96,3363,033,33
2

26,1
33,33

2
=+=+=+=

 
                     

 
7.- Volum total d’aigua anual demandat 
 
La demanda d’aigua al llarg de tot l’any es preveu de: 
 

any

m

l

m

any

dies

dia

seg

seg

l
V anydemanda

33

2008, 245.13
1000

1
·

1

365
·

1

86400
·42,0 ==

 
 
 
1.8.3.2. SANEJAMENT. 
 
 La xarxa de sanejament es preveu separativa d’aigües negres i 
plujanes, amb conduccions soterrades per la calçada, tot conduint 
separativament les aigües residuals i pluvials netes. Es preveu connectar les 
aigües residuals al pou de bombeig del polígon El Pla.situat a uns 40 metres 
del extrem de migdia del sistema d’espais lliures del PMU. 
 
 La xarxa esquemàtica es troba reflectida en el plànol de serveis 
corresponent. 
 
 En el disseny es tindrà en compte la col·locació de pous de registre 
com a màxim cada 50 m. i a tots els encreuaments i canvis de sentit, i les 
escomeses es realitzaran des dels pous de registre. 
 
 Per al dimensionat de la xarxa es tindran en compte les següents 
normes: 
 

- Recomanacions per al redactat de projectes de sanejament de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona. 

- Decret 130/2003. Reglament de Serveis Públics de Sanejament. 
- NTE.ISS. Sanejament M.O.P.U. 
- NTE. ISA. Alcantarillado. M.O.P.U. 
- Ordenança Municipal d'Urbanització, si és el cas. 

 
 
1.8.3.3. MITJA TENSIÓ. 
 

 El PMU permet en la seva normativa la ubicació de centres de 
transformació, en els espais lliures obligatori entre els vials i l’edificació. 

 
Si cal situar un nou transformador es col·locara en el extrem sud de la zona, o 
be dins el propi edifici. 
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1.8.3.4. BAIXA TENSIÓ. 

 
 Al preveure nomes una unica parcel·la, la mitja tensió nomes 
connectara el transformador amb el nou edifici. 
 
 
1.8.3.5. ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
 La xarxa d’enllumenat públic seguirà l’esquema bàsic proposat en el 
plànol corresponent, amb distribucions unilaterals, continuant i seguint el 
mateix model que l’enllumenat ja públic instal·lat. 
 
 El projecte d’urbanització en el seu desenvolupament contemplarà les 
següents reglamentacions: 
 

- Norma MV i instruccions per a l’enllumenat urbà (Ministeri de la 
Vivenda 1965). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementàries MI/BT (Ministeri d'Indústria i Energia . 

- Ordenança Municipal d'Urbanització, si és el cas. 
- Normes UNE (en el seu defecte CEC o Cenelec). 

 
La il·luminació mitja a implantar assolirà les següents quantitats: 
 
Carrers principal i carretera: 12 ≤ Ems ≤ 16 lux 
 Un ≥ 0,4 
 TI ≤ 10% 
 G ≥ 7 
 
Carrers secundaris: 10 ≤ Ems ≤ 12 lux 
 Un ≥ 0,3 
 TI ≤ 15% 
 G ≥ 5 
 

Les lluminàries seran les definides al projecte d’obres bàsiques. 
 

Així mateix, i donat el que estableix la llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el 
decret 190/2015, de desplegament de l’anterior llei, el projecte d’urbanització 
s’adequarà als llindars que reglamentàriament s’estableixin en desplegament 
de la referida llei. 
 
 
1.8.3.6. PAVIMENTACIÓ. 
 
 La pavimentació dels carrers es dimensionarà tenint en compte el tràfic 
a que estaran sotmesos, amb l’observança de la següent normativa: 
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- Instrucció de carreteres Normes 6.1.I.c per a ferms flexibles. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

carreteres (PG3) M.O.P.U. 1976. 
- Recomanacions per al projecte d’interseccions M.O.P.U.  
- Ordenança Municipal d'Urbanització. 

 
 L’estructura del ferm a escollir contemplarà el disseny estructural del 
mateix, seguint l’esquema de sub-base, base i capa de rodadura.  
 
 
1.8.3.7. XARXA DE COMUNICACIONS. 
 
 Així mateix el projecte d’obres d’urbanització preveurà la implantació de 
les xarxes de comunicacions, connectat a la xarxa del polígon adjacent. de 
manera que quedaran cobertes les necessitats de comunicacions i 
transmissions del sector i la seva interconnexió amb la resta de sectors i 
xarxes. 
Tambe es preveu soterrar la xarxa aèria existent en el futur sistema d’espais 
lliures. 
 
 
1.8.4. ORDENACIÓ DE LA ZONA COMERCIAL-HOTELERA.  
 

La zona hotelera i comercial s’ordena pel que fa referència a noves 
edificacions amb una tipologia aïllada, per tal de completar el creixements 
existent en l’entorn i assegurar la seva implantació correcta en el terreny.  

 
En aquest sentit es defineixen els paràmetres d'ordenació per edificació 

aïllada, fixant els paràmetres bàsics d’ocupació, edificabilitat, alçada 
reguladora, separació a veïns i usos admesos.  

 
 
 
1.8.5. DIVISIÓ POLIGONAL I SISTEMA D’ACTUACIÓ. 
 
 Es preveu l’execució del sector en un únic polígon d’actuació . El 
sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació , en la modalitat de 
reparcel·lació per compensació bàsica , en la que els propietaris o 
propietàries aporten els terrenys de cessió obligatòria, executen a llur càrrec 
la urbanització en els termes i amb les condicions que siguin determinats pel 
planejament urbanístic, sens perjudici que de comú acord i mitjançant 
l’atorgament d’escriptura pública, efectuïn una proposta de reparcel·lació 
voluntària. 
 
 En el present cas, i donat que es tracta d’un desenvolupament de 
propietari únic i no existeix compensació entre propietaris, es podrà efectuar 
un oferiment de cessions i la seva acceptació municipal. 
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1.8.6. PLA D’ETAPES. 
 

Es preveu l’execució del sector en una única etapa, amb una durada 
prevista en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització de sis mesos, si bé a 
efectes de fixació del pla d’etapes s’estableix una durada de 3 mesos, amb 
un maxim de 12 meos, i que suposa la urbanització PMU-15 Rotonda de 
Castelló d’Empúries. 
 
 
1.9. JUSTIFICACIÓ ADEQUACIÓ ARTICLES 3 i 9 DEL Dl 1/2010. 
 
 La disposició transitòria sisena del Decret legislatiu 1/2010, indica que 
les figures de planejament urbanístic derivat en sòl urbanitzable que 
desenvolupen planejament urbanístic general anterior a la Llei 2/2002, han de 
justificar els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del 
territori i l’adequació de la proposta a les determinacions que estableixen els 
articles 3 i 9. 
  

Això significa en síntesi, demostrar que proposa un desenvolupament 
urbanístic sostenible, i que es dóna compliment a les directrius per al 
planejament urbanístic que informen els principis de la llei.  

 
En el present cas, el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal 

vigent, està adaptat a la Llei 2/2002 d’urbanisme, i en conseqüència no resulta 
necessari justificar aquests extrems, tot i que tal com s’ha anat explicitant al 
llarg de la memòria el Pla parcial dóna compliment al concepte de 
desenvolupament sostenible i s’ajusta a les directrius per al planejament 
urbanístic que li són d’aplicació. Tot i això es justifica resumidament de la 
següent manera: 

 
El model proposat d’ocupació es correspon a un model compacte, en 

continuïtat amb el sòl industrial El Pla, evitant per tant la dispersió sobre el 
territori. D’altra banda no s’edifica en zones inundables de risc per a les 
persones, ni en zona de risc tecnològic, ni es tracta d’urbanitzar zones en 
pendent ni terrenys forestals.  
 

Els terrenys objecte del present pla parcial no han estat mai classificats 
com a sol urbà o urbanitzable. A més no són de terrenys de titularitat pública i 
en els últims cinc anys no han format part del patrimoni públic de sòl i 
habitatge. 
 
 Pel que fa a que l’ordenació no entri en contradicció amb els principis 
del desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 del DL 1/2010 
s’observa el següent: 
 
- Es proposa una utilització racional del territori, doncs el creixement es situa 
de manera compacta en direcció al nucli de Castelló Nou i a un sector 
industrial amb façana als vials d’accés d’aquest sector. 



40 

JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

- Així mateix al no afectar recursos naturals s’efectua una utilització racional 
del territori. A més els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals 
d’aquests terrenys es consideren inexistents per no haver-hi cap element 
d’interès.  
 
- El fet de disposar el creixement a continuació del poble i del sector industrial 
El Pla, evita la dispersió en el territori tot afavorint la cohesió social. 
 
- Finalment es consolida un model més eficient del territori ja que la 
implantació es situa col·lindant a la carretera de Sant Pere Pescador GI-V-
6216. 
  
En aquesta proposta es considera que hi ha una projecció adequada dels 
interessos públics perquè: 
 
Es fa una cessió de zones verdes i equipaments superiors a la requerida pels 
mínims definits en l’article 65 del DL 1/2010 i es construeix una carril bici 
d’interes municipal, parcialment exterior al polígon. 
 
 
1.10. RESERVA HABITATGES PROTECCIÓ PÚBLICA. 
 
 Aquest sector industrial no resulta apte per a la construcció 
d’habitatges, i per tant no és d’aplicació la reserva per a habitatges de 
protecció que indica el Decret legislatiu 1/2010. 
 
 
1.11. CESSIÓ APROFITAMENT URBANÍSTIC. 
 

L’article 45 de la Llei d’Urbanisme, modificada per la llei 3/2012, 
estableix com a deure addicional dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat  
el deure de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl 
urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a 
edificar el sostre corresponent al aprofitament urbanístic del sector. En el 
present cas es del 10% ja que el POUM així ho determina. 
 

El mateix article indica que l’administració actuant ha de fixar 
l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el procés de 
reparcel·lació. En el present cas la parcel·la mínima es de 5000 m2  i per tant 
s’haura de compensar econòmicament l’aprofitament mig ( art43-3 del DL 
1/2010). 
 
 
1.12. MOBILITAT SOSTENIBLE. 
 
 L’article 70 i 66.h del DL 1/2010 estableix que els plans especials han 
de justificar que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic 
general sobre mobilitat sostenible.  
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En el present cas, el decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada diu que no és obligatori l’estudi en 
planejament derivat, si: 

- Municipi < 5.000 habitants. 
- Actuació residencial < 250 habitatges. 
- No suposa implantació d’usos comercials > 1 ha. 
- No suposa implantació d’usos industrials > 5 ha. 
- No es tracta d’implantacions singulars. 

 
Per tant, cal realitzar  un estudi específic d’avaluació de mobilitat generada, al 
tenir Castelló d’Empúries una població superior als 5000 habitants.  El POUM 
e Castello´aprovat el 2014 incorpora un estudi de mobilitat i aquest POUM te 
en compte aquest sector. 
 

Cal analitzar quin compliment es realitza de les determinacions de 
l’estudi de mobilitat generada efectuat en el document del POUM. Aquesta 
justificació s’incorpora a l’Annex  del present PMU. 

 
 
1.13. MEMORIA SOCIAL. 
 
 D’acord amb la disposició transitòria sisena del Decret legislatiu 1/2010, 
el present document com a planejament urbanístic derivat d’un sector 
comercial-hoteler no ha d’incorporar la memòria social. 
 
 
1.14. ESTUDI AMBIENTAL. INFORME AMBIENTAL. 
 
 D’acord amb el disposat per l’article 70 i 66 del mateix decret, els PMU  
han de disposar de la documentació ambiental pertinent i, com a mínim, d’un 
informe ambiental. 
 
 Per aquest motiu, s’adjunta com annex que forma part del present PMU 
informe ambiental. Les conclusions del referit document s’hauran de tenir en 
compte en el projecte d’urbanització. 
 
 
1.15. COMPROMISOS DELS  PROMOTORS. 
 
              Els promotors del present document es compromet a: 

 
1er. Efectuar les cessions de sistemes definits en el 
PMU. Constituir la junta de compensació, llevat dels 
casos d’exempció previstos legalment. Conservar 
l’urbanització, en tant no sigui recepcionada 
definitivament per l'Ajuntament, constituint a tal efecte 
una entitat de conservació si resulta necessari.  
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2on . Dipositar l’aval per import del 12% del valor de 
les obres d’urbanització, en qualsevol de les 
modalitats que preveu la legislació. 
 
3er. Disposar de medis econòmics suficients per a 
portar a terme la urbanització dels terrenys, garantida 
pel propi capital social de l’empresa i pel valor de les 
finques aportades. 
 
4art. Cedir a l'Ajuntament l’import dels terrenys 
edificables destinats a 10% de l’aprofitament 
urbanístic que es determini en el corresponent 
projecte de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
. 
 

           Castelló d’Empuries, abril de 2017  
 
 
  Els promotors,  
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1.16. QUADRES DE DADES. 
 

SISTEMES SUPERFICIE PERCENTATGE EDIFICABILITAT

SISTEMA VIARI (V) 0,00 m2 0,00%

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (E) 0,00 m2 0,00%

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES (A) 8.872,00 m2 57,35%

SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS I MEDIAMBIENTALS (St) 0,00 m2 0,00%

TOTAL SISTEMES 8.872,00 57,35%

ZONES I SISTEMES PRIVATS SUPERFICIE PERCENTATGE

ZONA COMERCIAL-HOTELERA (I.a) 6.599,00 m2 42,65% 1,055 m2st/m2s 6.961,95 m2st

m2

m2

TOTAL ZONES 6.599,00 m2 42,65% 6.961,95 m2st

TOTAL SECTOR 15.471,00 m2 100,0% 0,450 m2st/m2s 6.961,95 m2st

INDEX SOSTRE

 
 
 

 
 

Girona, Abril de 2017 
 

                                  
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de CCiP 
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2.1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
2.1.1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA. 
 

Article 1. Naturalesa. 
 
 Aquest Pla té la condició de Pla de Millora Urbana i respecta en totes 
les seves determinacions el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, i la seva modificació per la llei 
3/2012 del 22 de febrer 
 

Article 2. Àmbit territorial. 
 

 L’àmbit territorial d’aquest Pla de Millora Urbana és l'assenyalat en els 
plànols de projecte corresponents, dintre del terme municipal de Castelló 
d’Empúries, comarca de l'Alt Empordà. 
 

Article 3. Vigència. 
 
 Aquest Pla de millora urbana entrarà en vigor a partir de la publicació 
de la seva aprovació definitiva i normativa urbanística en el Diari Oficial de la 
Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d’acord amb el que disposa l’art. 
94 del Decret legislatiu 1/2010. 
 

Article 4. Obligacions. 
 
 Els particulars, igual que l’administració, estaran obligats a complir les 
disposicions contingudes en aquest Pla de Millora Urbana. 
 

Article 5. Interpretació del Pla. 
 

 La interpretació del present Pla i de les seves ordenances es farà 
d’acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. En 
cas de dubte o imprecisió, prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major 
dotació d’equipaments públics, així com els plànols a escala més detallada 
prevaldran sobre els d’escala més petita, pel seu major grau de precisió. 
 

En tot cas s’estarà al disposat a l’article 10 del Decret legislatiu 1/2010 
referent a les regles d’interpretació del planejament urbanístic, i per tot allò 
que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al que 
determina el Pla d'ordenació urbanística municipal de Castelló d’Empúries. 
 

Article 6. Determinacions del Pla. 
 
 Les determinacions del Pla de Millora Urbana es despleguen en els 
següents documents: 

 
- Memòria i estudis justificatius.  
- Normes urbanístiques. 
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- Pla d’etapes i divisió poligonal. 
- Avaluació econòmica, viabilitat i pressupost d’obres i serveis. 
     Annexos.   

Annex 1. Informe de sostenibilitat econòmica 
Annex 2. Informe de mobilitat sostenible 
Annex 3. Estudi d’inundabilitat  
Annex 4. Plànols d’informació i ordenació. 
Annex 5. Informe ambiental  
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2.2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 
 
2.2.1. QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT DEL PLA. 
 

Article 7. Qualificació. 
 
 El sector de planejament PMU-15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” ve 
definit al POUM de Castelló d’Empúries, publicat al dogc de 15/07/2014. 
 

Article 8. Ordenació de volums. 
 
 D’acord amb el que estableix l’article 65 del Decret legislatiu 1/2010 i la 
modificació de la Llei 3/2012, podran formular-se ordenacions de volums 
alternatives a l’establerta al present PMU, respectant sempre els paràmetres 
bàsics que es defineixen a la pròpia normativa. 
 

Article 9. Parcel·lacions. 
 
 Conforme a les determinacions de l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010 i la modificació de la Llei 3/2012, estarà subjecta a prèvia llicència 
qualsevol parcel·lació urbanística dintre l’àmbit d’actuació del present Pla. En 
Aquest cas al ser parcel·la unica no es preveu cap parcel·lació 
. 
 

Article 10. Projectes d’urbanització. 
 
 El present PMU defineix les característiques i traçat de les obres 
d’urbanització bàsiques, que es concreten en el projecte d’urbanització, que 
es tramita simuntaniament. 
 
  
 
2.2.2. SISTEMA D’ACTUACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA. 
 

Article 11. Sistema d’actuació. 
 
 L’execució del present PMU-15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” 
s’executarà en un únic polígon d’actuació .  
 
            Aquest únic Polígon d’actuació s’executarà pel sistema de 
reparcel·lació per compensació bàsica .  
             

Article 12. Procediment. 
 
 El procediment a seguir per a l’execució del present Pla parcial 
urbanístic s’ajustarà al disposat a l’article 130 i concordants del Decret 
legislatiu 1/2010. 
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Article 13. Conservació de la urbanització. 
 
La Junta de compensació o els propietaris, tenen la obligació de 

conservar i mantenir les obres d’urbanització  i els serveis públics fins que 
l’Ajuntament no els rebi per assumir aquesta obligació, d’acord amb l’establert 
a l’article 44.1.g del DL 1/2010 i la modificació de la Llei 3/2012.  

 
2.2.3. DETERMINACIONS DEL PMU. 
 

Article 14. Determinacions gràfiques. 
 
 Les determinacions del PMU-15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” de 
Castelló d’empúries estan contingudes als corresponents plànols d'ordenació 
de forma gràfica, on es fixen les diferents alineacions i rasants dels espais 
públics i privats, la separació entre zones i sistemes, amb llur clau 
identificativa i qualificació, l’àmbit de l’actuació que coincideix amb el polígon 
únic d’actuació, i en definitiva totes les determinacions que li són pròpies per 
tractar-se d’un PMU. 
 
 

Article 15. Regulació detallada de sistemes. 
 
 El present PMU, adopta conceptes i terminologies equivalents als 
proposats en la normativa urbanística del POUM del municipi, adaptant-los en 
el seu cas al seu ús específic, d’acord amb les següents definicions: 
 

15.1 Identificació i tipus de sistemes 
 

El sòl destinat per aquest pla a sistemes es classifica en els següents tipus: 

1. Sistema viari                (clau X) 

2. Sistema d’espais lliures     (clau V) 
 

Art. 15.2 – Sistema viari (Clau X)  
  

Sistema viari. Definició  

1. Definició  
a) El sistema viari –que forma part del sistema de comunicacions- comprèn 
els espais i instal·lacions reservades per a la xarxa viària i els aparcaments, 
per tal de mantenir nivells convenients de mobilitat i accessibilitat entre els 
diferents sectors del territori ordenat, tant per les persones com per les 
mercaderies. Es fa distinció entre xarxa viària bàsica i xarxa secundària i 
local, i aquella secundària preferentment de vianants.  
 
b) Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal conté la totalitat de la xarxa 
viària bàsica i el seu règim serà el que li pertoqui d'acord amb la legislació 
vigent, segons es tracti de vies estatals, provincials, comarcals o municipals. 
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c) La xarxa viària secundària i local, així com la xarxa preferentment de 
vianants, té com a missió principal facilitar l'accés a les edificacions, enllaçar-
les amb les vies bàsiques i dotar la ciutat d'accessos i comunicacions sense 
vehicles en determinades àrees. És constituïda per les vies no compreses en 
la xarxa bàsica, amb alineacions i rasants definides pel planejament anterior 
que es manté i/o es reajusta i les assenyalades en el present POUM o, com a 
conseqüència del seu desenvolupament, en plans derivats o sectorials.  

 
Publicitat 
1. La col·locació de cartells i altres mitjans de publicitat o propaganda visibles 
de la via pública, d’acord amb l'article 76 del Reglament general de carreteres, 
està sotmesa prèvia llicència municipal. En tot cas es respectaran les 
limitacions establertes a l’article segon del Decret 917/1967 20 d’abril i, a més, 
les contingudes en aquest Pla.  
2. En el cas de la publicitat en els trams de carretera urbans, la intervenció 
s'executarà través del procediment reglat per l'ordre del 8 de febrer de 1965.  
3. En els casos no compresos al número anterior, la intervenció municipal 
s’ajustarà a allò previst a l’article novè del Reglament de serveis de les 
Corporacions locals, amb compliment, en el seu cas, del Decret 917/1967.  
4. No és permesa la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o 
propaganda que pel seu emplaçament o característiques limitin la 
contemplació del paisatge o alterin la seva harmonia. Tampoc s’hi admetran 
aquells elements susceptibles de provocar contaminació lumínica segons allò 
establert per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així com pel reglament 
que la desenvolupa (Decret 82/2005, de 3 de maig). 
 
 

Art. 15.3 – Sistema d’espais lliures (Clau V) 
 

 1. Definició del sistema  
Aquesta clau comprèn els parcs, els jardins, les zones verdes i els espais de 
lleure, oci i esport actuals o de nova creació que conformen el sistema 
d’espais lliures públics definit en l’article 34.6 del text refós del TRLUC. Inclou 
els espais lliures que determinats planejaments preveuen de localització 
obligada en sòl urbanitzable..  
 
 

Article 16. Zona comercial-hotelera. (clau 8-b-10.)  
 
1.-  Definició de la zona 
  
 Són aquells terrenys previstos per a la localització d’edificacions i 

instal·lacions destinades a usos i activitats de tipus comercial i/o hoteler. 
 
2.-  Tipus d'ordenació 
 
 El tipus d'ordenació és el d’edificació aïllada en parcel·la 
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3.- Edificabilitat 
 
 Coeficient d’edificabilitat néta en parcel·la: 1,055 m²st/m²sòl. 
 
4.- Condicions d'edificació 
 
 4.1 Parcel·la mínima: 
  S’estableix com a parcel·la mínima amb caràcter general aquelles 

noves parcel·les que disposin d’una superfície igual o superior a 5.000 
m2 

   
 4.2 Façana mínima: 
 La parcel·la tindrà una façana mínima a la via pública de 30 m. 
 
 4.3 Ocupació: 

L'ocupació de l'edificació serà com a màxim del 50 % de la parcel·la. 
Les marquesines d’abric dels molls de càrrega, ràfecs, volades i altres 
elements de protecció de l’activitat comercial i/o hotelera, sempre i 
quan siguin volades, no comptabilitzaran.  

 
 4.4 Alçada reguladora: 

L’alçada reguladora màxima és de 9.50 metres i el nombre màxim de 
plantes és de        PB+2PP. 
L’alçada reguladora màxima es mesurarà a comptar des de la cota 
natural del terreny, fins al punt d’arrencada de la pendent de la coberta. 
Per sobre d’aquesta alçada màxima es permetrà que sobresurtin les 
xemeneies i elements tècnics de les instal·lacions. 
 

 4.5 Cota de paviment de la planta baixa: 
La planta baixa podrà disposar-se a la cota necessària per garantir el 
correcte funcionament del edifici, es podrà situar fins a 1.00 metre per 
sobre la cota del terreny o be fins 1.50 m en cas de realitzar un 
aparcament soterrani 
 

 4.6 Cota natural del terreny: 
La cota natural del terreny serà la cota de la vorera en el punt mig de la 
façana del carrer Alt Empordà. 
 

  4.7 Separacions als límits: 
La separació mínima de les edificacions serà de 5 metres al vial Alt 
Empordà i Closa dels Frares i 3. Metres al sistema d’espais lliures.  
En tot cas es respectarà la línia d’edificació de la carretera que s’ha de 
situar a  25 m de l’aresta exterior de la calçada.  En els espais de 
separació a límits s’admeten els rebaixos per l’ubicació de rampes 
d’accés als soterranis, sortides d’emergència i elements tècnics de 
ventilació. 
En la franja de 25 m des de l'alineació del carrer Closa dels Frares 
l'edificació només podrà ser de planta baixa. 
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  4.8 Plantes soterrani: 

Es permeten la construcció de plantes soterrani, que no hauran 
d’ultrapassar l’ocupació real o possible de les edificacions principals. 
Les rampes d’accés als soterranis, les escales de sortida d’emergència 
i els elements tècnics de ventilació es podran ubicar a la resta d’espai 
lliure de parcel·la, incloses les separacions a vials 
 

  4.9 Tanques: 
  Les tanques que donin a vials públics, dotacions o espais verds, 

s'hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants 
d'aquest. 

  L'alçada màxima de les tanques en els límits de parcel·la amb front a 
carrer o espai públic vindrà referida a la rasant del carrer o espai públic 
amb que afronten per a cada un dels seus punts, i serà de zero coma 
vuitanta metres (0,80 m), amb materials opacs, podent aixecar fins a un 
coma vuitanta metres (1,80 m) amb valla metàl·lica calada, o material 
opac en un 50 %. Es prohibeixen les gelosies ceràmiques o de formigó. 

  Les tanques a la via publica s’hauran de retirar 1.50 metres del límit de 
la propietat.  

     
 
  4.11 Aparcaments 

El projecte de sol·licitud de llicència haurà de justificar els espais 
destinats per aparcament a l'interior de  parcel·la a raó de una plaça 
d’aparcament .per cada habitació d’hotel, una plaça de motocicleta per 
cada 200 m2 construits, un plaça d’aparcament de bicicletes per cada 
100 m2 construits. 
La dotació d’aparcaments, si s’escau, prevista per als grans 
establiments comercials, sempre que no es defineixi una tipologia que 
requereixi una dotació superior, s’ha d’ajustar al que disposa l’article 12 
del decret 378/2006, d’un mínim de dues places d’aparcament per cada 
100 m2 edificats, mentre mantingui la seva vigència fins que entri  en 
vigor el desplegament reglamentari del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
Les reserves d’aparcament resultants no seran inferiors, en cap cas, a 
les prescrites pel decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, o a la normativa que 
pogués desenvolupar o substituir. 

     
4.11 Elements tècnics 
 
Els elements tècnics de les instal·lacións com comptadors i 
transformadors es poden situar dins la franja de separació de les 
edificacions a vial, sempre que respectin una separació mínima de un 
metre.del límit de vial, 
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5.- Usos 
 5.1. Usos admesos: 
 
 - Hoteler. 
 - Oficines. S'admeten les oficines i despatxos. 
 - Aparcament. És permès l'ús d'estacionament, garatge i aparcament. 
 - Comercial, inclou totes les tipologies que compleixin amb la normativa  

sectorial d’establiments comercials. 
 - Estacions de serveis. 
   
 
 
 

Article 17. Regulació mediambiental sobre les activitats 
realitzades. 
 

 A banda del que s’estableix en les disposicions de caràcter general i de 
caràcter particular d’aquest PMU, s’estableix amb caràcter específic el 
següent: 
 

17.1. Regulació dels residus.  
 

El projecte d’obres bàsiques d’urbanització que desenvolupi el present 
PMU, establirà les correctes infraestructures de recollida i tractament 
d’aigües residuals, reserves de sòl per a instal·lacions de recollida 
selectiva, emmagatzematge, tractament reciclatge i eliminació de 
residus, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus i la Llei 20/2009 del 4 de 
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 
 Aigües residuals. 
 
Els residus evacuats per la xarxa sanitària connectaran amb la xarxa 
pública, indicada en aquest document. 
 
 Aigües pluvials. 
 
Es desviaran a les zones previstes per aquest document, amb la 
precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de 
papers, cartrons, plàstics, olis, greixos i hidrocarburs, i altres elements 
en suspensió, abans d’evacuar les aigües a la xarxa hidrogràfica 
superficial. Aquests elements de registre hauran de permetre la retenció i 
l’extracció de vessaments accidentals en la xarxa viària o dels materials 
com olis, greixos i hidrocarburs arrossegats per l’aigua de pluja. 
 
 Residus de la construcció: 
 
Es contractarà la seva gestió al demanar la llicència d’obres, estant 
sotmesos a les disposicions del Decret 201/94, de 26 de juliol. 
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 Residus en espais públics: 
 
Es preveura dins de la parcel·la resultant un espai  per a contenidors de 
recollida selectiva del residus, que puguin generar les activitats que en 
ells s’hi realitzin. 
  

 
17.2.  Protecció medi nocturn. 

 
 Contaminació lumínica. 
 
Totes les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior i interior, 
s’adequaran pel que fa referència a la contaminació lumínica als llindars i 
condicions que estableix el decret 190/2015, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i a les disposicions 
reglamentàries o municipals que en desplegament seu es dictin.  
 
 

Article 18. Regulació paisatgística. 
 

Les edificacions disposaran de plantacions arbustives i arbòries 
autòctones als extrems de les parcel·les de manera que des de l’exterior del 
perímetre de l’àmbit d’actuació la visió de les edificacions quedi filtrada per 
elements vegetals. 
 
 
 
2.3. INDICACIONS DE CARÀCTER PARTICULAR RELATIVES A LA 
PROTECCIÓ DEL MEDI. 
 

Article 19. Indicacions de caràcter particular relatives a la 
protecció del medi. 

 
A banda del que s’estableix en les disposicions de caràcter general 

contingudes en el present PMU i les que deriven de la normativa del vigent 
POUM, s’estableixen amb caràcter específic la següent normativa ambiental 
referent a la Protecció de l’ambient atmosfèric, emissions a l’atmosfera, sorolls 
i vibracions, la gestió de les aigües residuals, els residus i els enderrocs i 
altres residus de la construcció, que s’estableixen com a normativa particular 
d’obligat compliment. 
 
 

Article 20. Intervenció integral de l’administració ambiental. 
 

Totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit del present PMU 
s’ajustaran en tots el seus aspectes, al que disposa la Llei 20/2009, prevenció 
i control ambiental de les activitats. 
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Article 21. Aigües residuals. 

 
Per a l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram 

s’haurà de disposar, si resulta necessari, d’un sistema de pre-tractament i 
depuració en origen que haurà de permetre d’assolir els paràmetres 
d’abocament a la xarxa de clavegueram (vectors de contaminació i cabals) 
que resultin de les normes de gestió de l’estació depuradora corresponent i 
siguin fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per ordenança municipal o per 
l’organisme a càrrec d’aquesta gestió. 

El projecte d'obres bàsiques d’urbanització que desenvolupi el present 
Pla de millora urbana preveurà una xarxa separativa d’aigües residuals 
conduïdes a l’estació depuradora municipal, i d’aigües plujanes, amb la 
precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, 
cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar-les aigües 
a la xarxa hidrogràfica superficial. Aquests elements de registre hauran de 
permetre la retenció i l’extracció de vessaments accidentals en la xarxa viària 
o dels materials com olis, greixos i hidrocarburs arrossegats per l’aigua de 
pluja. 
 
 

Article 22. Regulació dels residus. 
 

 En les activitats on resulti preceptiu, el projecte d’activitat establirà la 
situació de les instal·lacions de recollida selectiva, emmagatzematge, 
tractament, reciclatge i eliminació de residus industrials, d’acord amb les 
determinacions del decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, Text Refós de la 
Llei Reguladora dels residus. 
  
 

Article 23. Enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

 La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos 
d’execució material dels treballs de construcció, excavacions, i processos de 
desmantellament i enderroc d’edificis i d’instal·lacions, s’haurà de dur a terme 
d’acord amb les determinacions del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 Cal condicionar expressament l’obtenció de la llicència municipal per a 
l’enderrocament de construccions al compliment de les determinacions del 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
construcció. 
 
 

Article 24. Condicions de protecció contra incendis. 
 

 Totes les activitats hauran de complir el previst en les normes al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE),  o les normatives que les substitueixin. 
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 El corresponent projecte d’obres bàsiques d’urbanització que desplegui el 
sector disposaran els hidrants H-100 a menys de 100 metres de les edificacions, 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 
 

Article 25. Condicions memòria ambiental. 
 

Les prescripcions de la memòria formant part de la normativa del sector i 
per tant son d’obligat compliment. 

 
 

Article 26. Lleis i ordes de referencia. 
 

Quan el present document fa referencia a una llei, o orde de caràcter 
general, s’entén que fa referencia a l’esmentada llei o a la que en el seu 
moment la substitueixi.. 
 
 
 

Girona, abril de 2017 

 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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CAPÍTOL III.. ........ : PLA D’ETAPES. DIVISIÓ POLIG ONAL. 
 

El present PMU s’executarà en un únic polígon d’actuació, i una única 
etapa de 12 mesos de durada, que ha de suposar la urbanització del sector. 
L’inici d’aquesta etapa es comptabilitzarà a partir de la vigència de l’aprovació 
definitiva del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica, el qual haurà 
de ser aprovat en un termini no superior a dos anys des de l’entrada en 
vigència del PMU. 

 
 
 
CAPÍTOL IV. ........ : AVALUACIÓ ECONÒMICA. VIABILITAT. 
 
 D’acord amb l’article 70 i 66 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, i la seva modificació per 
la llei 3/2012 del 22 de febrer, els PMU han de contenir l’avaluació econòmica 
de la promoció i l’estudi i la justificació de la seva viabilitat. 
 
 
Cost de les obres d’urbanització. 
 
 Segons es justifica a la taula següent de cost de construcció de la 
urbanització, el pressupost d’execució material de les obres del sector és de 
325.000 €. 
 
 Aquest cost d’urbanització representa sobre el sostre edificable 
resultant (6961.95 m2st) una repercussió de 46,68 €/m2st., que entra dins 
dels paràmetres habituals de repercussió del cost d’urbanització sobre 
comercials-hotelers. 
 
 Aquest cost d’urbanització representa sobre la superfície de zona 
(6.599,00 m2) una repercussió de 49,24 €/m2.  
 
 
Viabilitat econòmica. 
 

La darrera valoració de terrenys dels terrenys del sector industrial 
adjacent es d’aproximadament 180 €/m2. 

 
Per les parcel·les d'indústria, on l'edificabilitat és 1,00 m²st/m²sòl, 

significa que el valor de la parcel·la és 180,00 €/m2 de sòl. 
Aplicant aquest valor unitari sobre 6.599 m2 de sòl, en resulta un valor 

1.187.820,00 €. 
 

Aquests valors de cost d’urbanització, resulten totalment assumibles en 
el procés de comercialització de les parcel·les resultants, si atenem als valors 
promig de venda de parcel·les aptes per a edificació en àmbits propers de 
zona industrial, motiu pel qual queda justificada abastament la seva viabilitat. 
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Des del punt de vista financer, l’operació resulta totalment factible, donat que 
el propi valor del sòl, fins i tot en el seu estat actual mancat d’urbanització,  
supera també abastament el cost de les obres i serveis a implantar per a 
transformar el sector en parcel·les aptes per a edificar. 
 
 
Obres bàsiques d’urbanització: 
 

 
 

 
Girona, abril de 2017 

 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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CAPÍTOL V. ...... : ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 

 
 

ANNEX 1. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

ANNEX 2. INFORME DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
ANNEX 3. ESTUDI INUNDABILITAT  

 
ANNEX 4. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 
 
ANNEX 5. INFORME AMBIENTAL 
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INTRODUCCIÓ. 
 

L’aprovació el mes de maig de 2007 de la Llei 8/2007 de suelo, que va 
entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2007, i ha estat substituït per el R.D.L 
7/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Texto refundido de la ley del suelo 
disposa en el seu art. 22.4: 

 
"La documentación de los 
instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de urbanización debe 
incluir un informe o memoria de 
sostenibilidad económica, en el que 
se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de 
las infraestructuras necesarias o la 
puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como 
la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos" 
 

Les previsions contingudes en el precepte transcrit (ja existent en la llei 
8/2007), han estat traslladades a l’ordenament urbanístic Català, i adaptades 
al mateix, per mitjà del Decret 1/2007 de mesures urgents en matèria 
urbanística, de 16 d’octubre. Tal com podem llegir en el seu preàmbul, "La 
reforma del marc normatiu estatal mitjançant la Llei 8/2007, ara RD 2/2008 de 
20 de juny, de sòl, que ha entrat en vigor el 26 de juny del 2008, comporta, 
d’acords amb el seu preàmbul, 1'establiment d’un nou sistema de valoració 
del sòl, que prescindeix de la tècnica de la classificació urbanística per fixar 
els criteris legals de valoració, i que es fonamenta en la situació real del sòl i 
no en la seva destinació urbanística.  

 
Per altra banda, no es limita a regular el règim del sòl des de l’única 

perspectiva de les condicions bàsiques d’igualtat en l'exercici dels drets i el 
compliment dels deures de la propietat i estén la regulació a altres drets 
relacionats amb l'ús del sòl. I, finalment, planteja la incorporació dels 
requeriments d’un desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en compte 
que el sòl, a més d’un recurs econòmic, és un recurs natural escàs i no 
renovable" 

 
Aquesta reforma de la legislació estatal incideix en la legislació 

urbanística catalana i dóna lloc a la necessitat de procedir, de manera 
immediata, a la introducció d’aquells ajustos, de fons o terminològics, 
necessaris per a restablir la interrelació i la coherència entre ambdós sistemes 
normatius, de forma que no es perllongui una indesitjada situació d’incertesa 
jurídica en una matèria de tanta transcendència social i econòmica com 
l’urbanisme. 
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Concretament l’article 66.1.d del DL 1/2010 determina la sostenibilitat 
econòmica i ambiental li dóna la redacció següent: 

 
"d) L’avaluació econòmica i 
financera, que ha de contenir 
l’estudi i justificació de la seva 
viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi 
l'impacte de les actuacions previstes 
en les finances públiques de les 
administracions responsables de la 
implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris." 

 
En compliment doncs d’aquesta disposició legal, s’elabora el present estudi 
de sostenibilitat econòmica que s’incorpora com a document necessari del 
PMU-15 “ ROTONDA CASTELLÓ NOU”  de Castelló d’Empúries. 
 
 
DESCRIPCIÓ I DADES DE L’ACTUACIÓ. 
 

La proposta urbanística del  PMU-15 “ ROTONDA CASTELLÓ NOU”  
de Castelló d’Empúries consisteix en tenir una definició urbanística més 
acurada del POUM de Castelló d’Empúries, al qual, classifica la zona com a 
sòl urbà no consolidat i, per tant, es vol ordenar correctament el 
desenvolupament urbanístic d’aquest sector. 
 
Els paràmetres proposats per a l'esmentat sector urbanitzable són els 
següents: 

 
Superfície sector: 15.471,00 m² 
Espais lliures:         8.872,00 m² 
Sostre edificable: 6.961,95 m² st. 

 
La gestió dels àmbits comporta necessàriament la seva urbanització, 

reparcel·lació i construcció. Un cop executades les obres d’urbanització i 
realitzades les cessions corresponents, els espais lliures i vials passaran a 
formar part del patrimoni i domini públic municipal. La Junta de compensació o 
els propietaris, tenen la obligació de conservar i mantenir les obres 
d’urbanització  i els serveis públics fins que l’Ajuntament no els rebi per 
assumir aquesta obligació, d’acord amb l’establert a l’article 44.1.g del DL 
1/2010 i la modificació de la llei 3/2012. La constitució d’una entitat de 
conservació, té caràcter voluntari, i en el seu cas es regularà pel referit decret. 

 
L’obtenció de cessions i d’aprofitaments així com de la urbanització per 

part de l’ajuntament de Castelló d’Empúries i la prestació de serveis que se’n 
derivarà comportarà un impacte en les finances locals que han d’ésser 
analitzats. 
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IMPACTE DE LA GESTIÓ DEL SECTOR EN LES FINANCES LOCA LS. 
 

En aquest sentit, bàsicament de la reparcel·lació i urbanització dels 
sectors, se’n derivaran per l’ajuntament, per una banda cessions, que es 
composaran de espais lliures i, per l’altra, la recepció de la urbanització 
comportarà l’obligació de fer-se’n càrrec del seu manteniment, neteja etc.  

 
Per tant podem dir que de la gestió del sector es deriva per 

l’Ajuntament determinats drets i obligacions que es tradueixen per la hisenda 
municipal en ingressos i despeses que tot seguit analitzarem. 
 

Cal tenir en compte igualment, que en un procés normal de 
desenvolupament urbanístic, la tramitació del PMU i del projecte d’obres 
bàsiques d’urbanització, i la seva execució fins arribar a la recepció municipal 
pot estimar-se que no s’assolirà fins l’any 2019. 

 
Aquest fet té repercussió directa sobre l’estudi d’ingressos i despeses 

derivats de la gestió de l’àmbit, en tant que molts no es verificaran fins iniciada 
la seva construcció, i aniran creixent conforme es vagin consolidant els usos 
per mitjà de la construcció. És el cas dels ingressos derivats de ICIO, o bé els 
derivats de l'IBI que augmentaran conforme avanci l’execució del sector. Així 
succeeix amb d’altres ingressos que tenen com a referència per determinar la 
quota la unitat o la superfície de l’activitat hotelera i/o comercial. 

 
El mateix succeeix respecte de les despeses que es derivaran del 

sector, dons els costos de la prestació de serveis, s’obtindran en aquest 
estudi amb caràcter de màxim de manera que aquests faran referència a un 
escenari de completa execució del sector, de forma que en el moment inicial 
seran més continguts i augmentaran progressivament fins a la total 
consolidació dels usos previstos. 

 
 

INGRESSOS DERIVATS DE LA GESTIÓ DE L’ÀMBIT. 
  

Ingressos patrimonials 
 
Sòl destinat a espais lliures, no es valora perquè no és 

patrimoniabilitzable. 
 
10% de l’aprofitament urbanístic: 
La cessió de l’aprofitament urbanístic, s’haura e compensar 

econòmicament, ja que la parcel·la prevista en el PMU es unica. 
 
Valor. 
El valor aproximat, de 150 €/m2 de sostre. 
Aplicant aquest valor unitari sobre 659,9 m2 de sostre d’aprofitament 

urbanístic, en resulta un valor del aprofitament mig de cessió de 98.985€ 
Total ingressos estimats (10% aprof. Urb.): 98.985,00 euros 
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Ingressos derivats de la recaptació de l'Impost sobr e Bens 

Immobles: 
 
Caldria estimar els ingressos derivats de l'increment de l'IBI que es 

recaptarà respecte de les parcel·les resultants una vegada estiguin 
urbanitzades. 

 
Caldria també estimar els ingressos derivats de l'increment de l'IBI que 

es recaptarà una vegada la parcel·la estigui edificada. 
 
Les actuals ordenances fiscals fixen un gravamen del 0,60% sobre la 

base liquidable, essent aquesta la valoració cadastral que no coneixem.  
 
Suposant una valoració cadastral pels 6.599 m2 de solars propera als 

110 €/m2. això suposaria 725.890,00 €. Si en un futur suméssim el valor d’una 
hipotètica construcció de 3.025.210,08 €. més el valor del sòl, és a dir 
3.751.100,08 €, l’IBI anual pujaria 22.506,60 € any. 

 
Total ingressos anuals estimats: 22.506,60 euros  

 
Ingressos derivats de les taxes de llicència d’obres: 
 
Considerem que es sol·liciten 1 llicències d’obres majors., sobre un 

valor d’execució material de 3.025.210,08 € Això suposa uns ingressos de 
27.226,89 € per la concessió de llicència. 

 
Total ingressos estimats: 27.226,89 euros  

 
Ingressos derivats de la recaptació de l'Impost de C onstruccions 

Instal·lacions Obres: 
 
Partint d’un pressupost d’execució material considerat anteriorment de 

3.025.210,08 € 
 
Considerant que les actuals ordenances fiscals fixen un gravamen de 

ICIO del 3,46% sobre el valor de la construcció, obtenim uns ingressos totals 
per impost d’obres i construccions de 104.672,27 € excloent la taxa municipal.  

 
Total ingressos estimats: 104.672,27 euros 

 
Ingressos derivats de la llicència d’activitats: 
 
Si considerem que s’implanten 1 activitats,  i que aquestes es 

corresponen a l’Annex III de la Llei, es generaria per a cada una d’aquestes 
activitats una taxa de 1.500 € per llicència. 

 
Total ingressos estimats: 1.500,00 euros  
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Ingressos derivats de la recaptació de la Taxa de cl avegueram: 
 
Considerem 1 activitats. Aquestes generaria una taxa fixa de 170€/any. 

Caldria sumar-hi 0,0937€/per m3 de consum d’aigua. 
 
Si el consum d’aigua comercial es situés pel voltant de 3 m3/dia (1095 

m3/any), es generarien uns ingressos de 102.60 €. 
 
170€ x 1 activitats : 170€ 
102.60€ x 1 activitats: 102.60 
 

Total ingressos anuals estimats: 272.60 euros  
 
 
Ingressos derivats de la recaptació de la Taxa d’aig ua: 
 
Donat que la taxa d’aigua depèn del consum efectivament realitzat, 

únicament podem realitzar una estimació inicial.  
 
Actualment la taxa està fixada en: 
Una quota fixa per activitat, de 5,2812 €/abonat/ mes, que comporta un 

total de 253,50€/any 
Una quota de comptador de 0,7179€/mes per abonat, que comporta 

34,46€/any 
Un consum de 0,7359€/m3 si l’activitat pertany al bloc III (+12m3), que 

amb un consum de 1095m3/any per activitat comporta 805.81 € per l’activitat. 
 
 

Total ingressos anuals estimats: 1093.77 euros 
 
 
Ingressos derivats de la recaptació de la Taxa per la recollida 

d’escombraries: 
 
L’aplicació de les ordenances fiscals municipals sobre iactivitats de 

més de 300 m2 comporta una taxa de 600€/any per activitat l’any 
 

Total ingressos anuals estimats: 600 euros 
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DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ DE L’ÀMBIT. 
 

Un cop recepcionades per l’Ajuntament les obres d’urbanització i 
demés cessions derivades de la gestió de l’àmbit, començarà l’obligació per 
part de l’Ajuntament de conservar la urbanització.  

 
D’altra banda, d’acord amb la Llei d’urbanisme, amb la seva formulació 

actual, l'Ajuntament rep l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues, és a dir, 
no contribueix a les despeses del 10% del cost de les obres d’urbanització. 

 
Degut a que es tracta d’una promoció a desenvolupar per reparcel·lació 

per compensació bàsica i a que les despeses de tramitació del planejament 
es repercuteixen directament al promotor, entenem que no hi ha despeses 
directes derivades de la gestió de l’àmbit altres que les que es descriuen a 
continuació: 

 
Pel que fa als serveis directament vinculats a la implantació dels usos 

previstos als sectors que haurà de prestar l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries, en tot cas seran: 

 
Manteniment de zones verdes, 
Manteniment de Vies Públiques, 
Manteniment subministrament aigua 
Recollida d’escombraries 
Neteja Viària. 
 
El manteniment i neteja de zones verdes  s’efectuarà durant un 

temps a càrrec de la junta de conservació (promotor). Degut a que s’establirà 
un sistema de rec automàtic d’aigua per goteig, restarà únicament la sega de 
gespa i podat d’arbres, resultant una quantitat aproximada de 2.700,00 €. En 
no haver-hi pràcticament vials públics  a l’actuació, entenem que també és 
desestimable aquesta quantitat. 

 
Despeses derivades del servei de subministrament d’aigua: 

Aplicant els cànons previstos, el seu cost resulta molt inferior als ingressos 
anuals que genera, donat que l’embrancament de subministrament no suposa 
manteniment especial. La gestió de cobrament, (un abonats més) en un 
municipi  amb una xifra mitjana d’abonats no suposa cap cost significatiu. 

 
Despeses derivades de la recollida d’escombraries:  igualment, 

aplicant els cànons previstos el seu cost resulta molt inferior als ingressos 
anuals que genera. La gestió de cobrament, en un municipi  amb una xifra 
mitjana d’abonats no suposa cap cost significatiu. 

 
Despeses derivades de l’enllumenat públic: L’actuació preveu un sol 

vial públic, on es preveu un sistema d’il·luminació amb làmpades de baix 
consum i que no  produeixin efectes de contaminació llumínica. Per tant, es 
preveu que les despeses de consum i manteniment son baixes en relació al 
total d’ingressos anuals recurrents. 
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Despeses derivades de la recaptació de l'Impost sobr e Bens 
Immobles: Actualment ja es recapta l’impost aplicat sobre les finques 
urbanes no consolidades, i per tant el canvi de contribució de rústica a urbana 
no suposarà un cost addicional de gestió. Es produirà una disminució 
ingressos, ja que aquestes finques deixaran de cotitzar com a urbana no 
consolidada, i per contra un augment considerable al passar a tributar com 
urbanes. Des d’aquest punt de vista, resulta un balanç altament favorable. 

 
CONCLUSIONS.      . 
 

Els ingressos atípics es correspondran bàsicament a l’aprofitament 
urbanístic i als impostos sobre obres i construccions, i activitats i es poden 
avaluar aproximadament al voltant de 232.384,16 €. 

 
Els altres ingressos recurrents, es poden arribar a xifrar en més de 

24.472,97 € anuals. 
 
Tal i com pot comprovar-se en els apartats anteriors, el total 

d’ingressos atípics generats per la instal·lació de zona hotelera-industrial 
(llicència d’obres i aprofitament) i els ingressos anuals recurrent per 
l'Ajuntament de Castelló d’Empúries, en relació a l'escassa despesa de 
manteniment que suposa en aquest sector de PMU representa un balanç 
altament favorable des del punt de vista econòmic. 

 
No s’han comptabilitzat a més altres possibles ingressos, a hores d’ara 

difícils de calcular, com els impostos sobre vehicles a motor, i altres ingressos 
indirectes que se’n deriven. 

 
Per tant, s’estima que l’execució dels sector és econòmicament 

sostenible, pel que afecta a l'impacte que en la hisenda municipal causarà la 
implantació i manteniment de les infraestructures necessàries que se’n 
deriven i de la prestació dels serveis que comporta la implantació del usos 
previstos. 

 
 

Girona, abril de 2017 

 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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ANNEX 2. INFORME DE MOBLITAT SOSTENIBLE 
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5.1. LEGISLACIO VIGENT 
 
L’article 66.h del DL 1/2010 estableix que els plans parcials urbanístics han de 
justificar que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic 
general sobre mobilitat sostenible. En el present cas, el decret 344/2006, de 
19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
diu que no és obligatori l’estudi en planejament derivat, si: 

- Municipi < 5.000 habitants. 
- Actuació residencial < 250 habitatges. 
- No suposa implantació d’usos comercials > 1 ha. 
- No suposa implantació d’usos industrials > 5 ha. 
- No es tracta d’implantacions singulars. 

 
Per tant, si pertoca incorporar un estudi específic d’avaluació de mobilitat 
generada, ja que el municipi de Castelló d’Empúries te una població de 11794 
habitants, El POUM de recent aprovació ja preveia aquest PMU, i ja 
incorporava un estudi de mobilitat. 
Cal analitzar quin compliment es realitza de les determinacions de l’estudi de 
mobilitat generada efectuat en el document del Pla General d'Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Castelló d'Empúries. Aquest estudi, segons 
es reprodueix a continuació,  especifica quina ha estat la metodologia 
d’estudi: 
 
 
5.2. ESTUDI MOBILITAT POUM CASTELLÓ D'EMPÚRIES 
 
Introducció 
 
La mobilitat és un dels factors més importants que intervenen a l’hora 
d’afrontar la millora mediambiental de qualsevol municipi. En conseqüència, 
cal un procés de planificació acurat, que ha de tenir en compte totes les 
variables que afectin d'una manera o altra la mobilitat de l'àmbit territorial del 
terme municipal de Castelló d’Empúries. Aquesta planificació ha de passar 
necessàriament per una diagnosi de la mobilitat que prenent en consideració 
les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i ambientals de l'àmbit 
d'estudi, l'anàlisi de la mobilitat present i les previsions demogràfiques i 
d'activitats- determini les mancances del model de mobilitat existent, per a 
evolucionar cap a un model de mobilitat que minimitzi els 
costos socials i ambientals i maximitzi els beneficis globals per a la societat de 
la vila. 
 
Caracterització 
 
El municipi de Castelló d’Empúries, ubicat a la comarca de l’Alt Empordà, 
compta amb una població de 11.653, segons les dades recollides en l’Idescat 
per l’any 2008. En aquest sentit destaca el increment poblacional registrat al 
llarg dels últims sis anys, que equival a un 8% anual, en comparació amb el 
creixement de població del 4% anual experimentat a la comarca de l’Alt 
Empordà durant el mateix període. 
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Considerant que la proporció de població del municipi respecte de la comarca 
es manté, les previsions d’increment poblacional per l’any 2015 recollides en 
l’Idescat permeten situar la població a l’entorn dels 18.178 habitants. És molt 
probable que aquesta previsió es quedi curta i Castelló d’Empúries assoleixi 
una població superior als 18.178 habitants. 
L’any 2007 el número d’immigrants representava el 8,6% de la població del 
municipi, essent la principal procedència d’aquests els països de la Unió 
Europea (només el 3,5% de la població del municipi). I és que en els últims 
anys, el municipi ha experimentat el fenomen de transformació de segona 
residència en primera residència, sobretot a la zona  Empuriabrava. Aquest fet 
es pot observar amb el cens d’habitatges dels anys 1991 i 2001, en els que tot 
i mantenir-se pràcticament igual el nombre total d’habitatges es produeix un 
important increment en els habitatges principals. 
 

 
 
 
L’estructura territorial del municipi es fonamenta a l’entorn de dos nuclis 
físicament separats amb característiques concretes. A l’oest es troba el centre 
històric, la vila Comtal, i a l’est la marina d’Empuriabrava. Aquest últim acull la 
major part de les segones residències i és on es concentra gran part de 
l’activitat turística, així com la major part dels establiments de la població. Al 
nord i al sud d’ambdós s’estén el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
inclosos dins del PEIN i el Inventari de Zones Humides de Catalunya. Els 
habitants es distribueixen gairebé al 50% en cadascun dels nuclis tot i que, el 
caràcter diferencial que presenten i la separació física que existeix dificulten 
els moviments interns entres ambdues zones. 
 
Quant a la distribució de l’ocupació, el sector que genera un major nombre de 
llocs de treball és el dels serveis, amb un 65%. Els sectors de la construcció i 
la indústria ocupen el 17 i el 12% de la població activa. Aquest últim es 
concentra bàsicament a la zona industrial “El Pla” donada la baixa presència 
d’aquesta activitat en el municipi. L’agricultura representa el 6% de l’ocupació, 
percentatge similar al del conjunt de la comarca però superior al global de 
Catalunya. 
 
La importància del fenomen turístic comporta d’una banda un elevat nombre 
de places d’allotjament (apartaments turístics i segones residències 
principalment) i d’una altra el desenvolupament de diverses activitats 
directament relacionades amb el sector serveis (bars i restaurants, ports 
esportius, l’aeròdrom,...).  
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Els efectes d’aquest fenomen també influencien la demografia mitjançant 
l’anomenada població estacional, que segons les estimacions de l’Idescat es 
situa a l’entorn dels 16.646 habitants per l’any 2003. Aquest increment de 
població provoca un seguit de mancances en les infraestructures i serveis del 
municipi que no estan dimensionats per acollir un volum de persones tan 
elevat. Alguns d’aquests problemes estan relacionats amb la capacitat de la 
xarxa viària, com és el cas de la C-260 amb valors de IMD a l’estiu que doblen 
els de l’hivern.  
 
La població flotant inclou tant la població estacional (de les segones 
residències) com la  població generada per l’activitat turística. L’estimació 
realitzada en el Pla Territorial de  l’Empordà preveu un màxim de població per 
al mes  d’agost de 50.391 habitants, considerant els  residents permanents, 
les segones residències (adoptant la hipòtesi de 3 persones per habitatge) i 
les places d’allotjament. Segons les dades recollides en aquest Pla la població 
a l’estiu   es  multiplicava per 6,5 respecte la de l’hivern (valors de l’any 2003). 
 
 
Mobilitat Obligada 
 
Analitzats els resultats de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2001 
realitzada per l’Autoritat del Transport  Metropolità, s’observa que el gruix més 
important de desplaçaments  es produeix en aquells que tenen com a escala 
territorial el propi municipi. És a dir, que tant l’origen com el destí dels 
mateixos es troba  en el mateix municipi.  
Representant el 51% del total dels desplaçaments generats per mobilitat 
obligada i en gairebé el 60% s’empra el vehicle privat com a mitjà de 
transport. El 30% dels desplaçaments dins  del municipi es realitzen a peu, 
mentre que el transport col·lectiu és utilitzat en menys d’un 2%  dels 
desplaçaments interns per mobilitat obligada. 
 
Mitjançant la distribució dels desplaçaments es pot deduir que la capacitat  
d'auto contenció de Castelló d’Empúries és de poc més del 51%. Així com 
també es dedueix la relació d’entrades i sortides que és de 1 a 1 
aproximadament, el que vol dir que per cada persona que entra en surt una 
altra. 
 
Les sortides per mobilitat obligada des de Castelló d’ Empúries representen 
prop del 25% dels desplaçaments. La distribució per modes de transport 
indica  que gairebé un 65% dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat, 
mentre que en només un 8% s’utilitza el transport col·lectiu. La resta de 
desplaçaments engloben altres tipus de transport i els que es realitzen a peu 
són minoritaris. Quant a les destinacions, Figueres és el destí del  31% dels 
desplaçaments cap a l’exterior des de Castelló d’Empúries, produint-se la 
major part d’aquests en vehicle privat. Roses és el destí de gairebé el 15% 
dels desplaçaments i Girona del 12%. Altres destinacions importants són 
Barcelona i Vilamalla. 
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Les entrades a Castelló d’Empúries completen el 25% de desplaçaments 
restants. En aquest cas la distribució per modes de transport indica clarament 
el predomini del vehicle privat,  representant gairebé el 93% dels 
desplaçaments. En menys d’un 3% dels desplaçaments el mode de transport 
emprat és el vehicle col·lectiu. La procedència de les entrades es focalitza  
bàsicament en dos indrets: Figueres, des d’on provenen gairebé el 31%  dels 
desplaçaments, i Roses,  que representa poc més del 24% dels orígens. La 
resta de desplaçaments procedeixen de diversos municipis com Vilafant, Sant 
Pere  Pescador, Fortià o  Peralada, entre altres. 
 
Destaca el fet que l’anàlisi de la mobilitat obligada, per motius de treball o 
estudi, no inclou aquells desplaçaments que es produeixen per motius d’oci. 
En el cas concret del municipi de Castelló d’Empúries, aquesta limitació 
esdevé molt important ja que bona part de la mobilitat global del terme es 
realitza per motius d’oci (vinculada a l’activitat turística). 
 
 
Temps de desplaçaments. 
 
Cada desplaçament té associada una distància de recorregut que, 
aproximadament, és la que hi ha entre la zona d'origen i la de destí. La 
distància per motius obligats (treball i estudi) és significativament més elevada 
que la distància per motiu no obligat (compres, lleure, ….). Per als 
desplaçaments per mobilitat obligada el temps invertit és el següent: 
 

 
 
 
El 40% dels desplaçaments era inferior  als 10 minuts i gairebé un 30% 
requereixen un temps de desplaçament que oscil·la entre els 10 i els 20 
minuts. Si la velocitat a la que es realitzen el s desplaçaments per l’interior de 
Castelló  d’Empúries  es troba entre els 40-50 km/h,  i els temps de 
desplaçament són majoritàriament inferiors als 10 minuts, la distància que 
cobreixen els desplaçaments no sol superar en la major part dels casos els 
7,5 km. 
 
Xarxa viària 
 
La xarxa viària actual s’estructura a l’ entorn de la C-260, de la que surten 
diverses carreteres  locals que comuniquen amb els pobles veïns. Es 
composa de les següents carreteres: 
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- La C-260: que uneix Roses amb Figueres i es tracta de la principal via de 
comunicació del  
municipi. Es tracta  d’una via de doble sentit i dos carrils de circulació per 
cada sentit. Dóna  
accés als parcs naturals dels Aiguamolls i del Cap de Creus. 
- La GI 6043: que uneix Peralada amb Castelló d’Empúries. Connecta amb les 
carreteres N – 260 i C – 260. 
- La GI 6216: que uneix, en direcció sud, Castelló d’Empúries amb Sant Pere 
Pescador. Dóna accés a Sant Pere Pescador des de la C –260, la C -31 i   
l’AP– 7. 
- La carretera a Palau-Saverdera 
 
- Les carreteres locals que creuen tant les zones urbanes com les zones de 
parc  natural i que estan completament  integrades en el medi en  què 
s’ubiquen. 
 
Segons les dades contingudes en el Pla Territorial de l’Empordà i dels 
aforaments realitzats per la Generalitat de Catalunya, les IMD’s corresponents 
a la xarxa viària prenen els  valors continguts en aquesta taula: 
 

 
 
La  comunicació més utilitzada pels residents  entre els nuclis   de  Castelló i 
Empuriabrava, sobre tot en temporada alta i hores punta a la C-260, és 
l’antiga carretera que  va pel costat de la Mugueta i de la mota esquerra de la 
Muga. 
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Com es pot observar en la taula de valors de les IMD’s, a l’estiu la intensitat 
de vehicles que circula per la C-260 dobla el valor enregistrat a l’hivern i 
supera en gairebé 17.000  vehicles els promitjos. Aquesta qüestió posa de 
manifest l’estacionalitat a la que es veuen sotmeses també les vies que 
creuen el municipi de Castelló d’Empúries. 

 
 
 
A continuació s’adjunta la representació gràfica de les  IMDs mitjanes de la 
xarxa viària del  municipi. El gruix representa la magnitud del nombre de 
desplaçaments que suporta cadascuna de les vies, essent la C-260 la que 
suporta una major intensitat de trànsit en el global del terme municipal. 
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Considerant la composició del parc de vehicles que circula per la xarxa viària 
del municipi, només es disposa de les dades relatives a la C-260. Al   llarg 
dels tres trams considerats (Figueres – Castelló, Castelló – Empuriabrava, 
Empuriabrava – Roses) s’observa una  disminució gradual   del percentatge 
de  vehicles  pesants, passant de representar el 5,98% en  
el primer tram 2  al 3,27% en l’últim tram. Aquest baix   percentatge permet 
caracteritzar   el   trànsit   d’aquesta via constituït, principalment per turismes 
que s’utilitzen en els  desplaçament s bé per mobilitat obligada dels residents 
o pel turisme de la zona. 
 
El volum dels desplaçaments a la C-260 es distribueix aproximadament al 
50% en sentit Roses i l’altre 50% en sentit Figueres. Com també passa amb el 
trànsit de vehicles pesats que és major en dies laborables que en cap de 
setmana (passant de 1.000 veh./dia a 600 veh./dia aproximadament  en 
alguns trams). 
 
Juntament amb els municipis de Figueres i Roses, Castelló d’Empúries 
s’integra dins d’un sistema en el que es donen un bon nombre de relacions de 
mobilitat, les actuacions sobre el qual hauran  de planificar-se a nivell de 
sistema. 
 

 
 
 
 
Transport públic. 
 
El municipi de Castelló d’Empúries compta amb una línia de bus urbà que 
dona servei a les necessitats de mobilitat interna. 
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Aquesta línea permet el transport urbà entre el centre històric i Empuriabrava. 
Realitza 3 parades a Castelló i 16 a Empuriabrava. 
 

 
 

 
 
A nivell interurbà existeixen diverses línies de bus que connecten la vila amb 
diferents poblacions des de les quals es pot accedir bé a aeroports o 
estacions de tren. A més, existeix un servei d’autobús discrecional des de 
l’aeroport de Girona que permet arribar fins a  Empuriabrava. 
 
L’estació de tren més propera, preferentment de cercanies i mitja distancia,  
és la de Figueres, a uns cent metres de la qual es troba una estació  
d’autobusos que connecta amb Castelló d’Empúries. Tambe existeix una 
estació d’AVE, la de Figueres-Vilafant. 
 
La xarxa de línies d’autobús es composa  de quatre línies diürnes i una de 
nocturna 
(NGI – 2): 
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El fet que l' interval de pas de cap d’aquestes línies sigui inferior als 30 minuts 
no facilita la seva utilització en la realització dels desplaçaments per mobilitat 
obligada. En aquest sentit potser seria adient una línia de menors dimensions, 
que donés cobertura a la matriu de municipis en els que es donin un major 
nombre de relacions de mobilitat per motius de treball o  
estudi. 
 
Totes les línies tenen en el seu recorregut  almenys  una parada a Castelló 
d’Empúries i una altra a Empuriabrava. 
 
A més a més, la Direcció General de Transports té compromesa  la 
construcció d’una estació  d’autobusos a l’avinguda Fages de Climent a 
Empuriabrava. 



81 

JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
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Xarxa de Camins rurals 
 
Dins del municipi de Castelló d’Empúries es troba part del recorregut integrat 
al sender de gran  recorregut GR – 92. Es tracta del tram de recorregut 
número 4, que s’estén des de Roses, passant per la Mugueta, fins a Castelló 
d’Empúries, La Muga i  finalment  El  Cortalet (que forma part del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà). 
 
El tram de recorregut es caracteritza per travessar part de la plana 
empordanesa, en la que es  poden observar nombroses espècies d’aus. El 
sender discorre a través dels Aiguamolls de l’Empordà i del centre  urbà de 
Castelló d’Empúries,on la senyalització del GR queda difuminada. Finalitza en 
El Cortalet, que és on s’ubica el centre d’informació del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Al llarg d’un tram, el recorregut és apte per a bicicletes i també per a 
motocicletes i  ciclomotors, el que provoca algunes molèsties als usuaris que 
realitzen el recorregut a peu. 



83 

JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

A banda d’aquest, al llarg de tot el terme municipal s’estenen molts camins 
rurals que creuen l’espai dels aiguamolls i comuniquen les zones agrícoles. La 
xarxa no es limita a comunicar de forma interna el municipi, sinó que té 
continuïtat cap a d’altres municipis. En paral·lel a la Muga o per l’interior de la 
plana, els camins rurals poden formar  part de la xarxa de carril bici o bé ser  
únicament  aptes per realitzar desplaçaments a peu. 
 
La xarxa de camins rurals amb caràcter d’eix de vianants, s’estén des de 
Palau-saverdera, coincidint en alguns trams amb el  carril bici i just abans 
d’entrar al nucli de Castelló d’Empúries es bifurca en direcció nord, quedant 
sense continuïtat, i en direcció sud cap  a la Muga. La Muga es  pot resseguir 
cap a mar arribant fins a Empuriabrava, o bé cap a l’interior. Llavors  l’itinerari 
de vianants avançarà en paral·lel al carril bici cap a Peralada, o bé es podrà 
creuar la Muga i penetrar en el Parc Natural, resseguint també el carril  bici i 
continuant fins a Sant Pere Pescador. 
 
Tanmateix, dins del centre urbà es promouen rutes que tenen per objecte el 
potenciar els elements històrics i artístics i la coneixença de la comarca. 
 
La caracterització del paisatge, en el que es desenvolupa un extens mosaic 
de camps de conreu, recs i  camins, fa que l’actual xarxa de camins rurals i 
itineraris resulti insuficient. Les possibilitats de connectar diversos punts i 
enllaçar trams de camins són elevades, tot i que no s’ha constituït una xarxa 
coherent que doni resposta a les demandes de mobilitat a peu que poden 
donar-se a la zona. 
 
Cal remarcar que a l'interior del parc natural es desenvolupen un conjunt 
d’itineraris  amb la finalitat de donar a conèixer els elements d’interès natural i 
els valors de l’espai  protegit. 
 
 
Xarxa de carril bici. 
 
Les característiques de la xarxa de camins  rurals, així com la suau topografia 
de la zona, fan que aquest siguin aptes per realitzar desplaçament en 
bicicleta. Malgrat això, la xarxa de carril bici com a tal nomes abasta alguns 
camins rurals. 
 
Així connecta amb Palau-saverdera i Roses creuant la zona dels Aiguamolls 
de l’Empordà. El carril que s’estén des de Palau-saverdera arriba fins a les 
proximitats del nucli antic de Castelló d’Empúries. No entrant dins la trama 
urbana l’itinerari discorre paral•lel a la Muga. Llavors el riu es pot creuar per 
tres punts i continuar en direcció cap als Aiguamolls de l’Empordà, en els que 
l’itinerari realitza un recorregut circular retornant cap a la Muga per entrar a 
Empuriabrava. Resseguint l’itinerari per l‘interior d’Empuriabrava aquest 
continua fins a Roses. En cas de no creuar la Muga des del nucli de Castelló 
d’Empúries, el carril bici porta cap al municipi de Peralada. 
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Els nuclis de Castelló d’Empúries i  Empuriabrava estan connectats mitjançant 
un carril bici  paral•lel a la Muga i només un tram del carril bici que porta a 
Roses discorre per l’interior  d’algun d’aquests nuclis (al llarg del C/Garbí). 
 
El carril bici enllaça diversos punts d ’interès com són els observatoris del parc 
natural o el centre d’informació del parc natural i per tant la seva utilització 
està lligada al turisme. 
 
El present PMU preveu la construcció de dos passos soterrats per tal de 
conectar directament el sector Castellonou, el polígon El Pla, i el Parc Natural 
del Aiguamolls de l’Empordà. 
 
 
Parc de vehicles 
 
A partir de les dades de l’Idescat es pot avaluar la composició del parc de 
vehicles en el  municipi al llarg d’un determinat   període. Així considerant el 
període 2000-2007, s’obtenen els següents resultats: 
 

 
 
En termes generals totes les tipologies de vehicles s’incrementen. Però la  
que experimenta   un creixement   més  important és la dels turismes, seguida 
de les motocicletes. 
 
. 
Aparcaments 
 
Existeixen a l’actualitat fins a 7 zones d’ aparcament al nucli de Castelló 
d’Empúries. 
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La major part de les quals s’ubiquen en el límit del centre urbà, pròxims a 
hotels o a equipaments  esportius. Tot i que també en podem trobar a l’interior 
del municipi. 
A Empuriabrava hi ha fins a dues àrees d’aparcament, una al costat del 
Passeig Marítim i l’altre al costat de la zona comercial, que tenen la finalitat 
d’absorbir una part de la demanda d’aparcament generada pels recents 
creixements urbanístics. 
 
 
El PMU preveu aparcament de turismes, motocicletes i bicicletes dins la 
parcel·la. 
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5.3. ACTUACIONS PREVISTES PER EL POUM 
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5.4. DETERMINACIONS ESTUDI 
 
Efectuat l’anàlisi de mobilitat, l’estudi que acompanya el Planejament General 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries passa a determinar 
les quantitats d’aparcaments necessaris per modes, segons els següents 
quadres de repartiment: 
 
 
5.5. DETERMINACIONS DE LA MOBILITAT GENERADA PER EL SECTOR 
 
La previsió de desplaçaments generats, d’acord l’annex 1 del Decret 344/2006 
es el següents: 
S’ha estimat la superfície de sistema d’espais lliures a efectes de mobilitat de 
1000 m2 ja que la resta te vocació de sistema d’espais lliures paisatgístic. 
 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Viatges 

generats 
total 

Sistema espais 
lliures 

8872   0 5/100 m2 sol 443 

Sistema 
equipaments 

0  0 1/100 m2 sol 0 

Oficines i 
aparcaments 
(20%) 

6599.00 1392.00 0 15/100 m2 
sostre 

218 

Comercial 
(40%) 

6599.00 2784.00 0 50/100 m2 
sostre 

1392 

Hoteler (40%) 6599,00 2784.00 0 10/100 m2 
sostre 

278 

TOTAL 
SECTOR 

    2321 

 
Atesa el deconeixement de l’us, dins el previstos per el planejament, a que es 
destinara el nou edifici s’ha estimat un 40% del sostre a usos hotelers, un 
20% a usos de aparcament i oficines, i el 40% restant a us comercial. Donat 
els usos previstos, el conjunt de desplaçaments calculats.es repartirant 
uniformement durant tot el dia. 
 
 
5.6. DETERMINACIÓ DE LA QUANTITAT D'APARCAMENT PELS 
DIFERENTS MODES DE TRANSPORT 
 
La previsió d’aparcament per a vehicles de quatre rodes, de dues rodes i per 
a bicicletes es calcula en base al prescrit en l’annex 2 i l’annex 3 del Decret 
344/2006 i les determinacions del POUM. Aquest càlcul es realitza en els tres 
quadres següents: 
 



95 

JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

Càlcul d'aparcaments de cotxes: 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Coef 

aparcaments 
total 

Sistema espais 
lliures 

8.872 no 
paisatgístic 
1000 

 0 1/100 10 

Sistema 
equipaments 

0  0 1/200 m2 sol 0 

Residencial 0  0 1/hab 0 
Comercial(40%) 6599 2784.00 0 2/100 m2 

sostre 
55 

Aparcament i 
oficina(20%) 

6599 1392.00 0 1/100 m2 
sostre 

14 

Hoteler (40%) 6599 2784.00   55 
TOTAL 
SECTOR 

    124 

 
Càlcul d'aparcaments de motocicletes: 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Coef 

aparcaments 
total 

Sistema espais 
lliures 

1000  0 0 0 

Sistema 
equipaments 

0  0 0 m2 sol 0 

Residencial 0  0 1/hab 0 
Comercial(40%) 6599 2784  1/200 m2 

sostre 
14 

Aparcament i 
oficina(20%) 

6599 1392 0 1/200 m2 
sostre 

7 

Hoteler (40%) 6599 2784 0 1/200 14 
TOTAL 
SECTOR 

    35 

 
Càlcul d'aparcaments de bicicletes: 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Coef 

aparcaments 
total 

Sistema espais 
lliures 

1000  0 1/100 m2 10 

Sistema 
equipaments 

0  0 0 0 

Residencial 0  0 1/hab 0 
Comercial(40%) 6599 2784.00  1/100 m2 

sostre 
28 

Aparcament i 
oficina (20%) 

6599 1392 0 1/100 m2 
sostre 

14 

Hoteler (40%) 6599 2784 0 1/200 28 
TOTAL 
SECTOR 

    80 
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COMPLIMENT: 
 
A l’article  15 de la normativa urbanística del PMU  s’obliga a l’acompliment 
d’aquests estàndards d’aparcament modal.  
 
5.7. PUNTS A COMPLIR PER EL PMU 
 
D’acord amb l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en aquest capítol 
incorporem les mesures que s’han d’aplicar en el desenvolupament del 
planejament. 
 
Amplada vials:º 
Tipus carrer Amplada 

proposada 
Amplada 
mínima zona 
30 

Amplada 
mínima 
bicicletes 

Amplada 
mínima bus 

Zona 30 12.70 m. 10 m. 10 m. 10 m. 
 
COMPLIMENT: 
Els vials del present PMU són de 2.5 metres vorera + 6.7 metres de calçada 
rodada en dos sentits+ 2.50 metres d’aparcament + vorera d’un metre 
ampliable en l’espai lliure. 
Es preveu una carril bici que connecti amb els sector Can Sabarres, amb el 
PMU, el pla industrial El Pla i el Parc Natural dels Aiguamols de l’Empordà. 
 
Pendents màxims dels carrers. 
La topografia del sector es molt plana (0.2%) el que permet que els vials 
compleixin sobradament els requeriments de pendents màxims del decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 
Accessibilitat 
Les condicions topogràfiques del sector fan que sigui fàcil aconseguir una 
bona resolució de l’accessibilitat. 
Previsions d’aparcament 
Es preveuen les places d’aparcament en el interior de la parcel·la seguint les 
previsions del art 15 de la normativa. 
 
COMPLIMENT: 
El disseny dels vials compleix els paràmetres fixats. La regulació 
d’aparcaments s’efectua d’acord l’article  15 de la normativa urbanística del 
PMU s’obliga a l’acompliment d’aquests estàndards d’aparcament modal. 
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5.8. PROPOSTA DE FINANÇAMENT DELS COSTOS GENERATS PE R 
L'INCREMENT DE MOBILITAT 
 
En quant als costos generats per l’estudi d’avaluació de mobilitat generada 
s’ha de complir el prescrit en l’article 15. 
Tots els costos generats per les propostes que es fan quedaran inclosos dins 
de l’actuació urbanística. Aquests són: 
• Establiment d’un tipus de via zona 30. 
• Establiment d'una xarxa d'itineraris de vianants. 
• Establiment d'una xarxa de carril bici, des de el sector Castelló Nou, sector 
industrial El Pla fins el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà.  
• Definició dels diferents aparcaments de motos, cotxes. Les zones previstes 
per càrrega i descàrrega es situen dins les parcel·les. 
 
• Senyalització horitzontal i vertical. 
En compliment de l’article 19.2 també s’ha de fer una valoració dels costos 
derivats de l’increment de servei de transport públic mitjançant l’actualització a 
10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en 
proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les existents, 
amb els paràmetres de càlcul indicat en l’annex 4 del Decret. En aquest cas 
atesa la reduïda dimensió del polígon, i la potenciació que es fa dels  
desplaçaments en bicicleta no es creu pertinent la modificació del transport 
públic existent, que en tot cas veurà reduït el seu  compte d’explotació en les 
persones del PMU que en pugin fer  us. 
 
 
5.9. CONCLUSIONS 
 
D’acord amb el decret el nou polígon genera 2.321 viatges al dia, ates que 
aquets polígon es destinarà majoritàriament a  us d’oficines, hoteler i 
comercial, la generació de viatges serà d’aproximadament d’un 2.321 viatges 
dia, distribuïts durant tot el dia. 
 
D’acord amb el decret es necessiten una placa d’aparcament de bicicletes per 
cada 100 m2 de sostre comercial, situats fora de la via publica i una de 
motocicletes cada 200 m2 de sostre.. El present PMU preveu la reserva 
d’espai dins la parcel·la per l’aparcament de bicicletes en la proporció d’una 
cada 100 m2 construïts, de motocicletes en la proporció d’una cada 200 m2 
construïts i de turisme en la proporció 10 places cada 100 m2 construïts, per 
l’us comercial gran. i una per cada habitació hotelera. ( decret 378/2006 art 
12) 
 
 
En quant a la xarxa viària amb el POUM ja preveu l'existència un vial que no 
forma part de la  xarxa bàsica amb una amplada de 12.50 metres. Dins el vial 
es preveuen 28 places d’aparcament de turismes. 
 
Pel que fa als pendents dels carrers ( 0.2%) es compleixen els requeriments 
previstos en el Decret 344/2006. 
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En quan a la xarxes d’itineraris de vianants s’ha previst que el vial tingui una 
vorera de 2.50 metres d’amplada per tal que hi discorrin els vianants.  
 
En quant a la xarxa d’itineraris en bicicleta s'ha previst un carril bici que 
connecta la zona el sector Castelló Nou, El sector industrial El Pla i el Parc 
Natural del Aiguamolls de l’Empordà.  
 
No es preveu transport públic específic dins el polígon, atesa la poca dimensió 
del polígon. La parada de autobús mes propera es troba a aproximadament 
180 metres del sector  dins la carretera C-260. 
 
El present PMU que desenvolupa el Planejament General d’Ordenació 
Urbanística Municipal que incorpora totes les prescripcions fetes pel present 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, compleix amb els requeriments 
legals establerts pel Decret 344/2006 i la Llei 9/2003, de la mobilitat; i no 
suposarà un impacte negatiu sobre la xarxa viària ja que incorpora mesures 
correctores suficients. 
 
 
 
 

Girona, abril de 2017 

 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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ANNEX 3. ESTUDI INUNDABILITAT  
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1.  INTRODUCCIÓ  

L’informe d’inundabilitat analitza l’àmbit d’actuació del PMU-15: Rotonda 

Castelló d’Empúries, situat a l’entrada de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), a 

l’esquerra de la carretera de Sant Pere Pescador (GIV-6216), molt proper a la 

intersecció amb la carretera de Figueres a Roses (C-260). 

 

 
Vista aèria de la zona 

El Pla de Millora Urbana 15, es troba a l’extrem sud de Castelló d’Empúries i té 

una forma triangular. Pel nord limita amb el Carrer de la Closa dels Frares (zona 

residencial barri Castelló Nou), pel sud limita amb el sector industrial El Pla, per 

l’est amb la carretera GIV-6216 i per l’oest amb el Carrer Alt Empordà (Pitch & 

Put).  

A efectes hidràulics, la zona d’estudi es troba entre el riu Muga (situat més al 

nord), el Rec que segueix paral·lel al traçat del Carrer Rec Madral, situat més a 

l’oest i a l’est un rec convencional que recull part de les aigües de les carreteres 

GIV-6216 i C-260. Així mateix es troba proper al Parc dels Aiguamolls de 

l’Empordà, concretament de la plana de camps de conreu. 
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Per a realitzar el present informe es treballarà amb les dades publicades per 

l’Agència Catalana de l’Aigua i l’estudi de inundabilitat que s’inclou en el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries. 

 

2.  ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment la zona d’estudi ja es troba urbanitzada. Es tracta d’un àmbit que 

comunica directament amb tota la trama urbana del sector industrial El Pla 

Sud.  

El sòl inclòs en aquest Pla de Millora Urbana es troba entre les cotes +6,00 i 

+7,00 i actualment no té un ús específic; es tracta de camps sense conrear i 

una edificació que es troba en un estat precari de conservació. Antigament 

s’hi havia desenvolupat activitat comercial.  

Els sòls que limiten amb aquest Pla de Millora Urbana, tenen usos 

diferenciats: residencial, industrial i comercial – esportiu. Els vials es troben ja 

urbanitzats i únicament resta per completar un tram de vorera. 

A efectes de inundabilitat,  ens trobem en una zona inclosa dins la trama 

urbana, propera a una zona natural d’aiguamolls, no obstant, l’àmbit del PMU-

15 no està inclòs en l’àrea inundable, tal com indiquen els plànols del POUM i  

dels estudis publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua que adjuntem al final 

del document en format d’annexes. 

La zona d’estudi es troba allunyada del mar i tot i que el riu Muga es troba 

relativament a prop, en cap cas produeix inundacions en aquesta zona, ni per 

un període de retorn de 100 anys, ni per un període de retorn de 500 anys. 

 

3.  ANÀLISI DE LA SITUACIÓ FUTURA 

El Pla de Millora Urbana PMU-15, preveu l’ordenació urbana dels sòls 

inclosos al polígon i la materialització del seu aprofitament urbanístic, 

mitjançant la formació d’una àrea de dotacions amb usos hotelers i 

comercials. 

Les superfícies de la proposta d’ordenació es distribuiran de la següent 

manera: 
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Qualificació del sòl 

 

Superfície 
(m²) 

% ocupació 
sòl 

Sistemes 
mínims 

Espais lliures 8.872,00 57,35% 

Superfície neta edificable 6.599,00 42,65 % 

 15.471,00 100,00 % 

En qualsevol cas, la implantació de noves edificacions, a efectes 

hidràulics, no implica grans canvis. 
 
 
 
4.  CONCLUSIONS 

L’anàlisi de les dades estudiades per l’Agència Catalana de l’Aigua, a la 

zona objecte del Pla de Millora Urbana PMU-15 Rotonda Castelló Nou, 

ens confirmen que es tracta d’una zona no inundable. No obstant, es 

preveu que les noves edificacions se situïn com a mínim 30 cm per sobre 

el nivell del carrer (cota de paviment de vial)  

 

 
       A Castelló d’Empúries, abril de 2017 

L’autor de l’informe: 
 

 
 

Jordi Quera i Miró 
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ANNEX 1: MAPES 

  

01. INUNDABILITAT 
 

- Inundabilitat per a T=100 
- Inundabilitat per a T=500 
- Inundabilitat segons POUM 

 

02. CALAT 
 

- Calat per a T=500 
 
 

03. COTES ABSOLUTES 
 

- Cotes absolutes per a T=500 
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ANNEX 4. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ  
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Nº PLÀNOL S D’INFORMACIÓ  ESCALA A3 
1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  1/ 10.000 
2 ORTOFOTOMAPA  1/   1.000 
3.1 TOPOGRÀFIC (I)  1/      500 
3.2 TOPOGRÀFIC (II)  1/      500 
4 PLANEJAMENT VIGENT POUM  1/   2.000 
5 PLANEJAMENT VIGENT PTPCG  1/ 10.000 

 
 

Nº PLÀNOL S NORMATIUS  ESCALA A3 
6 
7.1 

ÀMBIT PLA ESPECIAL 
ZONIFICACIÓ (I) 

 1/   1.000 
1/      500 

7.2 ZONIFICACIÓ (II)  1/      500 
8 VIALITAT   1/   1.000 
9 SECCIONS  1/      400 
10 PROPOSTA D’ORDENACIÓ  1/   1.000 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTS 

 
Aquest informe ambiental que acompanya el document del PMU-15 ROTONDA 

CASTELLÓ NOU es redacta per encàrrec de l’empresa GESDIP S.A.U. com a 

promotora per al desenvolupament del sector PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ 

NOU, al terme municipal de Castelló d’Empúries. 

 
 

L’àmbit d’aquest sòl urbà no consolidat es contempla en el Text refós del POUM 

aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 17 de desembre de 

2013  i publicat al DOGC de 15 de juliol  de 2014. 

 
L’objectiu del present informe és l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin 

ser rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada pròpia del PMU-15 que 

acompanya, així com integrar els criteris de sostenibilitat en l’ordenació, alhora 

d’identificar i descriure els efectes significatius del Pla de Millora Urbana sobre el 

medi ambient, la salut i el benestar de les persones, per tal de proposar mesures 

que permetin minimitzar els impactes detectats. 

 
 

Per aconseguir-ho s’ha realitzat prèviament una descripció del Pla urbanístic i del 

marc territorial on s’ubica. L’anàlisi ambiental ha permès la delimitació de les àrees 

de protecció, així com l’avaluació dels impactes ambientals. Finalment caldrà 

justificar, si així s’escau, l’ordenació proposada seguint els principis del 

desenvolupament urbanístic sostenible, i proposar un conjunt de mesures 

preventives, correctores i/o compensatòries que permetin minimitzar els efectes 

que el desenvolupament del present Pla de Millora Urbana pot provocar sobre el 

medi. 
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1.2 MARC NORMATIU 
 
 

L’article 70 i 66 del Text refós de la Llei d’Urbanisme determina que els 

plans de millora urbana es componen, entre d’altres documents, amb un informe 

mediambiental. Com s’ha esmentat i donant compliment a aquest article es 

redacta el present informe a dins el PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ NOU- 

del municipi de Castelló d’Empúries, definit pel Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal com sòl urbà no consolidat. 

 
El procediment administratiu que s’ha de portar a terme per l’aprovació i 

posterior execució del PMU, ve regulada per la legislació urbanística general 

que es disposa a continuació: 

 
- El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer. Així com el Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat 

mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

 

- Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 
- La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 

programes. Especialment la disposició addicional cinquena, relativa a 

l’avaluació ambiental del planejament urbanístic. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Castelló d’Empúries va ser aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 

17 de desembre de 2013 i es va publicar al DOGC de 15 de juliol de 2014. Cal 

tenir en compte que el procediment d’aprovació del POUM ha estat objecte 

d’avaluació ambiental. 

D’acord amb la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 del 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 

Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica el present PMU 

no s’ha de sotmetre a Avaluació ambiental: 
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- “6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les 

regles següents: 

- a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

- Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

- Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

- Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i 

activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en 

espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, 

del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

- Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització 

de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes 

apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en 

altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

- Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 

propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la 

zona d’influència. 

- Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan 

ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

- b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

- Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

- Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no 

inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general 

no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho 

determina. 

- Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin 

variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla 

que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

- Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 

ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 

propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en 

la zona d’influència. 

- c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius 

que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el 

planejament urbanístic general: 

- Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix 

només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment. 

- Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que 

es refereixen només a sòl urbà.” 

 
 
 

El PMU es regeix per l’article 85 i l’article 81 del TRLUC, que disposen la 

tramitació dels plans urbanístics derivats i les competències dels 
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Ajuntaments respectivament. El procediment administratiu que ha de regir la 

tramitació de l’expedient d’aprovació del Pla Parcial és la següent: 

 
- L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans urbanístics derivats que afecten el 

territori d'un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a 

l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència 

d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord 

d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de l'aprovació 

provisional. 

- Els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a 

informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública 

s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 

- Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un 

informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 

d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 

 

Cal tenir en compte que en el supòsit de tramitació simultània de diverses 

figures del planejament urbanístic, o bé d'aquestes i d'instruments  de gestió, 

cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en expedients separats. 

L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la 

figura superior. 
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1.3 CONTINGUT DEL INFORME AMBIENTAL 

 
 

Així doncs, ens remetem a l’article 85 del Reglament de la Llei d’urbanisme 

que determina que el contingut de l’informe ambiental que ha d’incloure el Pla 

Parcial Urbanístic és el disposat a l’article 100 del mateix reglament, tal com 

es detalla a continuació: 

 

“Article 100. Objecte i contingut de l'informe ambiental dels 

plans urbanístics derivats  

 
100.1 L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s'escau, dels plans de millora 

urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l'anàlisi 

dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada 

pròpia de cada un d'aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions en tot allò 

que sigui necessari d'acord  amb l'abast de les determinacions del pla derivat: 

 

a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de 

planejament, el què inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment 

rellevants del sector, la descripció dels objectius i les altres mesures de protecció 

ambiental previstes pel pla d'ordenació urbanística municipal o per altres plans o 

programes aplicables, la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la 

redacció del pla i l'especificació de si el projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, 

per les característiques de l'actuació, al procediment d'avaluació d'impacte ambiental 

segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels requeriments 

ambientals significatius s'han de tenir en compte, entre d'altres, els relatius a la 

qualitat de l'ambient atmosfèric, la contaminació 
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acústica i lluminosa i el tractament, si s'escau, dels sòls contaminats. 

 

b) La descripció i justificació ambiental de l'ordenació proposada, que comprèn: la 

descripció, si s'escau, de les alternatives d'ordenació detallada considerades i la 

justificació de l'alternativa adoptada; la descripció de l'ordenació proposada amb 

expressió de les seves determinacions amb repercussions significatives sobre el 

medi ambient; la determinació de les mesures adoptades per al foment de l'eficiència 

energètica, l'estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general. 

 
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l'ordenació 

detallada proposada sobre els diferents aspectes ambientals. 

 
d) L'avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals 

establerts. 

 
e) Si s'escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 

 
100.2 En el cas de plans urbanístics derivats que estiguin subjectes a avaluació ambiental, 

aquests han d'incorporar l'informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre 

avaluació ambiental de plans i programes, el qual ha de tenir el contingut mínim que 

regula l'apartat 1 i el grau d'especificació que estableixi l'òrgan ambiental en el document de 

referència.” 

 
Tal com es disposa a la guia bàsica sobre l’avaluació ambiental del 

planejament urbanístic a Catalunya, elaborada pel Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental  

preliminar és el que assenyala a l’article 70 a) i b), en el cas de  la tramitació 

d’un POUM, o a l’article 100.1 a) i b), quan es tracti de planejament derivat. 

 
Donat que el sector del PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ NOU, procedeix 

d’un POUM objecte d’avaluació ambiental s’elabora el present informe 

ambiental, atendrem al contingut de l’article 100.2 a). 
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1.4 OBJECTIUS DEL PLA  

 
 

El Pla te per objecte el desenvolupament del sector de sol urbà no consolidat 

existent entre el pitch&putt del sector industrial El Pla i la carretera de Sant Pere 

Pescador GI-V-6216, amb l’objectiu principal de completar la urbanització 

d’aquest sector, consolidant les activitats econòmiques del municipi i 

constituint el front urbà definitiu a llevant de Castelló Nou. 

 
Tal i com es descriu el POUM en la fitxa d’ordenació del PMU-15, es proveirà 

d’un espai lliure públic situat especialment a la franja on confronta l’ampliació 

del sector industrial amb l’àmbit del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

i la carretera GI-V-6216. D’aquesta manera l’ordenació del sector assegura la 

protecció a l’extrem de llevant que confronta directament amb l’àmbit del 

Parc natural que així quedarà lliure d’edificació. 

 

El Pla definirà l'ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la 

materialització del seu aprofitament urbanístic, i garantirà la cessió 

obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament, degudament urbanitzada, de les reserves 

de sistemes d’espais publica  incloses dins de l'àmbit del polígon; l’execució de 

totes les connexions viàries i de serveis urbanístics que siguin precises per al 

funcionament del sector i dels teixits urbans més propers; i l'equitativa 

distribució de beneficis i càrregues del planejament entre els propietaris 

afectats. 

 

Així mateix seran obres estructurants imputables al sector urbanitzable la 

urbanització de la vorera del carrer del pla de l’Alt Empordà i la Closa del 

Frares i la construcció d’un parell de passos deprimits sota el vial d’accés a 

Castelló Nou i la carretera de Sant Pere Pescador per la creació d’un itinerant 

de ciclistes i vianants que donin continuïtat a aquestes xarxes  
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Els objectius específics del PMU 15 són els següents: 

 

L’ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la materialització del seu 

aprofitament urbanístic, mitjançant la formació d’un àrea de dotacions amb usos 

hotelers i comercials. L’edificació privada no podrà ocupar una franja enjardinada 

de 5 m. des de l’alineació dels carrers confrontants. 

 

La formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al Parc Natural 

dels Aiguamolls, amb la construcció d’un parell de passos deprimits que donin 

continuïtat a aquestes xarxes sense interrupcions amb les travessies de la 

carretera C-260 a Roses i la carretera de Sant Pere. 

 

Garantir la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, degudament urbanitzada, 

de les reserves de sistema viari i parc urbà incloses dins l’àmbit del polígon, i 

també l’equitativa distribució de beneficis i carregues del planejament  entre els 

propietaris afectats.  
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1.5 DESCRIPCIO DEL DOCUMENT DE PEMU-15 

 
 

El POUM ordena aquest sector urbà no consolidat amb la següent estructura: 

- Superfície àmbit: 15.471 m2 

- Sistemes mínims d’espais lliures: 8.872 m2 . 

- Superfície neta edificable màxima: 6.599 m2 
 
 

 
 
 
 

Sistema viari :  

Al tractar-se un polígon de reduïdes dimensions i adjacent a un altre 

ja existent no és necessari l’execució d’un sistema viari complert, sinó que 

es basa en completar la xarxa existent. 

 
Cal formar i finalitzar la vialitat per la mobilitat de vianants amb la vorera del, 

C/ Closa dels Frares i el C/ Alt Empordà. 

 
Es trasllada el carril bici per la part posterior del polígon per tal d’alliberar 

aquesta cruïlla del carril bici i facilitar la seva connexió amb els passos 

deprimits. 
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Sistema d’espais lliures  

S’ha concentrat la zona verda a llevant del sector amb la finalitat de completar 

el sistema d’espais lliures que separa el PMU i el pla industrial El Pla de la 

carretera de Sant Pere Pescador i el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà 
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2. CARACTERISTIQUES GENERALS DE L’AMBIT 
 

 
2.1 MEDI FÍSIC  

 

2.1.1 Context de l’entorn i situació geogràfica 
 

El municipi de Castelló d’Empúries es situa al centre-est de la comarca de 

l’Alt Empordà. El seu terme municipal limita al Nord amb Peralada, Pau, 

Palau-saverdera i Roses; a l’Est amb el Mar Mediterrani; al sud amb Sant 

Pere Pescador; i a l’oest, novament amb Peralada, Fortià i Riumors. La 

superfície del terme municipal és de 42,2 Km2 i està constituït pel nucli de 

Castelló d’Empúries i el nucli d’Empuriabrava. 

 
 

  
 

Ubicació PMU 



Informe mediambiental  
PMU-15 ROTONDA CASTELLO NOU – Castelló d’Empúries 

16 
 

 

 
 

L’àmbit del Pla de Millora Urbana, anomenat el PMU-15, es troba 

confinat a l’est per una franja de sistema d’espais públics i la 

GIV- 6216 (de Castelló d’Empúries a Sant Pere Pescador); per el 

sud per el sistema d’espais públic, per ponent per el vial Al Empordà 

i per el nord amb el vial Closa dels Frares. 

 
La superfície total d’aquest sector és de 15.471m2. La 

delimitació d’aquest sector ordena un l'àrea d'expansió d’activitats 

comercials i  hoteleres en aquest entorn del municipi. 

 
 

 
 
 

 
 
Àmbit del PMU-15 sobre 
Ortofotomapa Font: Elaboració 
pròpia a partir d’Ortotofo de l’ICC 

 
 
 
  



Informe mediambiental  
PMU-15 ROTONDA CASTELLO NOU – Castelló d’Empúries 

17 
 

 

 
 

El principal accés al sector es dóna des de la carretera C-260 

Figueres- Roses, que travessa el terme municipal de Castelló 

d’Empúries i que dóna accés directe a través d’una rotonda al 

PMU-15, que es pretén desenvolupar i Polígon Industrial el Pla i 

el sector Castelló Nou, ja existent.  

 

Com es pot observar en les fotografies aèries estem davant un 

entorn humanitzat, on la major part dels terrenys del voltant es 

destinen a camps de conreu. A banda del sector industrial 

consolidat, s’hi ubica un Pitch&Putt i una zona residencial. 

 
 

 
 

Elaboració pròpia. Vista general de l’àmbit d’estudi: al fons, el Polígon 

residencial Castelló Nou; davant, l’àmbit del PMU i sistema d’espais 

lliures del sector industrial El Pla. 

 
 

2.1.1. Geologia i Geomorfologia  
 
 

El nucli urbà de la Castelló d’Empúries es situa tan sols a 17 metres 

d’altitud sobre el nivell del mar i generalment el seu terme municipal 

es caracteritza per tenir un relleu pla. Es troba dins la unitat 
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geomorfològica de la depressió de l’Empordà. 

 
El municipi es situa en la zona deprimida amb formacions 

neògenes i quaternàries que cobreixen els materials més antics i les 

fractures que l’han formada. Amb la formació d’uns cordons 

arenosos procedents dels sediments del Muga, Fluvià i Ter es tanca 

en una albufera en connexió amb la situada a la plana del Baix 

Empordà. 

 
En els límits del terme municipal, els materials geològics 

corresponen a llims argilosos palustres i pel que fa a les planes 

d’inundació es corresponen a llims deltaics. Aquestes sorres i llims 

fondals corresponents al Cenozoic - Quaternari. 

 

En quan a la franja litoral s’hi formen platges arenoses, tallades 

per la marina d’Empúriabrava, maresmes i pel cordó de dunes d’origen 

continental com a resultat de processos eòlics. 

 
 
 

D’acord amb la informació obtinguda a partir del Mapa Geològic de 

Catalunya 248-2-2, l’àmbit d’estudi es troba totalment constituït per argiles, 

llims, sorres i graves. Corresponen als dipòsits dels darrers episodis del 

rebliment de la plana al·luvial per les aportacions dels rius Fluvià i Muga, en 

règim de funcionament meandriforme. L’edat atribuïda a aquests dipòsits és 

l’Holocè-Plistocè superior. 
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Font: Mapa Geològic de Catalunya 258-2-2 
 
 

Al terme municipal de Castelló d’Empúries s’hi troben dos espais d’interès 

geològic i que formen part de l’Inventari d'Espais d'Interès Geològic de 

Catalunya (IEIGC). Aquest inventari recull els afloraments i llocs d’interès 

geològic que cal preservar com a patrimoni geològic. En concret es tracta 

de: 

- Estany de Vilaüt, al nord del municipi, entre Empuriabrava i Santa  

- Margarita. Aquesta geozona inclou tres geòtops: Les Goles, 

l’observatori Senillosa i l’observatori Pallejà, els dos últims inclosos 

dins del límit de l’àrea objecte d’estudi. 

- Les Llaunes, entre la desembocadura del Fluvià i la Muga. La següent 

figura mostra les dues geozones i els tres geòtops dins del terme 

municipal de Castelló d’Empúries. 

Àmbit d’estudi 
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Inventari d’espais d’interès 

Geològic. Font: Gencat 

 
 

Tal com s’observa en la imatge anterior, aquests espais es situen lluny de 

l’àmbit d’estudi. 

 

2.1.3. Edafologia  
 
 

Es diferencien quatre unitats edàfiques en el terme de Castelló: 

- Els sòls de les dunes 

- Els sòls d’antics cordons litorals 

- Els sòls de la maresma 

- Els sòls de la plana de l’interior 
 
 

La zona d’estudi es comprèn de sòls de la plana interior, on les inundacions 

són ocasionals, els nivells de salinització són més baixos que a les 

maresmes i el desenvolupament estructural del sòl és més marcat. Ens 

trobem en una zona d’acumulació producte dels materials sedimentats en 

aquesta  plana  al·luvial  i  amb  pendents  molt  i  molt  baixos.  Donada  la 
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tipologia del sòl és òptim per a l’aprofitament agrícola o bé com a pastures en 

el cas de les closes. 

 
Dins d’aquests sòls se’n poden distingir dues tipologies: 

- Aquic Xerofluvents: A la base dels pedions apareixen símptomes 

d’hidromorfisme i manquen els elements grossos. La matèria 

orgànica es reparteix molt irregularment en profunditat 

- Typic Xerofluvents: Aquests sòls pertanyen també a la plana al·luvial, 

però no es veuen afectats per problemes d’inundacions, ni de salinitat. 

Es tracta de sòls conreats. La distribució de la matèria orgànica en 

profunditat confirma l’estratificació del material i evidencia el caràcter 

fluvèntic. 

 
 
 

2.1.4. Hidrologia i Hidrogeologia  
 
 

El riu Muga transcorre pel terme municipal de Castelló d’Empúries des del 

nord-oest i en direcció sud-est fins a desembocar al mar Mediterrani, on 

prèviament ha quedat confinat per la urbanització d’Empúriabrava per un 

costat, i per camps de conreu i un càmping, per l’altre. En aquest tram, el 

cabal del riu és de comportament variable. 

 
La conca hidrogràfica del riu Muga i els seus afluents ocupa una superfície 

de 961 Km2. La cota màxima d’aquesta conca és al cim del Montnegre 

(1443 m d’altitud) i la cota mínima, a la seva desembocadura, al sud del 

nucli d’Empuriabrava. L’eix principal del riu recorre una longitud de 70 Km i tot 

i que supera un desnivell total de 1240 m, al seu pas pel municipi de 

Castelló el desnivell és pràcticament nul al trobar-se al seu curs més baix, 

amb un pendent mitjà del 0,1%. 
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Àmbit de la conca del riu Muga. Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
 

L'aqüífer dels deltes dels rius Muga i Fluvià té una superfície aproximada 

d’uns 100 km2. Es tracta d'un aqüífer porós, no consolidat, format per 

dipòsits al·luvials i la plana costanera actual. En conjunt s'estima un volum 

emmagatzemat d'uns 70 hm3. 

 
L’aqüífer del riu Muga es troba regulat pel Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel 

qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 

procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, és un aqüífer 

protegit. 

 
Alhora, tal com es pot observar en la imatge següent, el municipi de 

Castelló d’Empúries i en concret la zona d’estudi s’ubica dins la Zona 

vulnerable per la contaminació de nitrats, declarades mitjançant l’aprovació del 

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries. 
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Zones declarades vulnerables per contaminació de nitrats i aqüífers protegits. 
Font: ACA 

 
 

La importància de l’aqüífer es centra en el fet que han servit de base pel 

desenvolupament turístic, industrial i agrícola de la zona. Sovint són la 

única font de recursos hídrics, i per això són explotats de forma intensa, 

presentant problemes greus d'intrusió marina, contaminació biològica i química 

i un elevat contingut en nitrats. 
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Existeix un únic aqüífer format pels nivells detrítics grans dels dipòsits 

al·luvials i deltaics dels rius. Cap a la costa, el nivell de graves es desdobla i 

origina un aqüífer superficial lliure i un aqüífer semiconfinat més profund, 

constituït a la vegada per un o més nivells permeables intercalats en sediments 

detrítics fins de l'àrea deltaica. 

 
Amb una litologia variable i freqüents canvis laterals, l'aqüífer superficial es 

troba per tota l'àrea costanera amb una potència màxima de 20 metres. 

L'aqüífer profund és menys conegut. En el seu interior l'espessor varia entre 5 i 

10 metres, i està separat de la formació superficial per uns 10-20 metres de 

llims arenosos. A la costa l'aqüífer profund està format per diversos nivells 

de graves intercalades en una sèrie potent semipermeable de més de 100 

metres d'espessor. 

 
L'aqüífer de la Muga baixa se situa a la plana, a prop de les 

desembocadures de la Muga i Fluvià. La plana al·luvial conté una unitat 

hidrogeològica composta per dues formacions permeables, formades per 

sorres i graves detrítiques d'edat quaternària. La formació superficial pot 

arribar fins a 20 metres de profunditat, mentre que la profunda pot arribar 

entre els 50-60 m. La recàrrega es fa mitjançant la pluja, tant per la 

precipitació directa sobre l'aqüífer com per la infiltració de les aigües de la 

Muga i de l'aigua procedent del reg agrícola. 

 
La descàrrega de l'aqüífer s'efectua per les extraccions dutes a terme per a 

usos antròpics, per evaporació, per drenatge cap al mar mitjançant els 

cursos fluvials i els diversos recs de la plana, i una última sortida és el flux 

d'aigua dolça subterrani que va a parar al mar. 

 

Les activitats industrials existents provoquen en la massa d’aigua  una pressió 

moderada sobre el seu estat químic. Pel que fa als abocaments 

industrials, els més destacables es concentren al sector industrials de 

Figueres, no obstant atenent la tipologia industrial i la càrrega dels 

abocaments,  en  el  conjunt  de  la  massa  d’aigua  aquests  abocaments 
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impliquen una pressió alta. Tot i això, l’informe elaborat per l’ACA conclou 

que els abocaments, lixiviats i fugues procedents de les activitats industrials 

provoca una pressió baixa pel que fa a l’estat químic de l’aigua quan es 

tracta de fonts difuses, ara bé, quan es refereix a pressions puntuals 

d’abocaments industrials, aquests tenen una magnitud alta. 

 
El volum d’extracció d’aigua per a destinar-la a usos industrials (3,5%) és 

molt menor que l’extracció per al subministrament (10,7%) i l’agricultura 

(85,8%). És per tant l’agricultura la que representa una major afectació a la 

quantitat d’aquesta massa d’aigua, tot i que l’amplia distribució de les seves 

captacions fan que aquest fet no hagi comportat problemàtiques de 

sobreexplotació. 

 
Es conclou que els impactes sobre l’estat químic més alts són provocats per 

nitrats amb valors mitjans superiors als 50 mg/l i per metalls. Referent a 

l’estat quantitatiu, són les afeccions locals a la piezometria de la massa 

d’aigua la que genera un impacte moderat. 

 

El PMU-15 es troba fora de l’àmbit d’influència del curs superficial del riu 

Muga, a uns 150 metres de distància de la llera, tot i així es situa en una 

plana totalment lligada amb la massa d’aigua del riu. L’àmbit d’estudi 

limita a l’oest amb un escòrrec denominat rec Madral que serveix de drenatge 

del Polígon existent i en general de tot l’entorn. 

 

 
 

Vista del rec Madral situat a l’oest 

del polígon Industrial El Pla 
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2.1.5. Climatologia  
 
 

Com s’ha indicat anteriorment, el municipi de Castelló d’Empúries es situa a la 

plana de l’Empordà, afrontant el mar mediterrani pel costat est del seu terme 

municipal. L’absència de serralades litorals facilita la influència marítima en el 

clima, la seva funció tamponant produeix poques variacions tèrmiques i 

pluviomètriques. Per aquest motiu, el clima mediterrani del municipi és 

concretament el clima mediterrani litoral . 

 
En termes generals les temperatures mitjanes anuals són les més elevada de 

tota la conca del riu Muga (14-16ºC) i les precipitacions són les més baixes 

(550-750 mm). Es diferencien dos períodes d'estiatge, d’acord amb les 

característiques del clima mediterrani, un a l'hivern i el segon i més 

pronunciat a l'estiu. Concretament pel que fa a la temperatura, aqueta es 

manté suau a l'hivern, amb la mitjana de les mínimes per sobre de 0ºC. A 

l'estiu és elevada, fruit de la influència del clima mediterrani. L’amplitud 

tèrmica anual (ATA) és de 14-15 ºC. A la zona més planera i propera a la 

costa té un règim pluviomètric estacional (RPE) en el que l’estació de 

màxima precipitació és la tardor. 

 
A continuació s’exposen les dades extretes de la Xarxa de d’Estacions 

Meteorològiques (XEC), i en concret de les medicions fetes per l’estació 

meteorològica de Castelló d’Empúries durant els anys 2010, 2011 i 2012: 

 
 

2010 2011 2012 

Tª mitjana anual (ºC) 14,3 15,5 15,0 

Tª màx. mitjana mensual (ºC) 19,8 21,0 20,6 

Tª mín. mitjana (ºC) 8,9 10,0 9,4 

Tª màx. Absoluta (ºC) 37,5 32,9 33,5 

Tª mín. absoluta (ºC) -4,9 -6,6 -6,2 

Amplitud tèrmica (ºC) 10,9 11,0 11,2 

Amplitud tèrmica màx. (ºC) 20,6 23,0 24,0 

Dies de glaçada 46,0 17,0 32,0 
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2010 2011 2012 

Precipitació mitj. (mm) 720,4 647,1 432,1 

Precipitació màx. 24h (mm) 63,3 73,8 59,2 

Humitat relativa (%) 69,0 71,0 67,0 

Elaboració pròpia. Font: Estació meteorològica Castelló d’Empúries 
 
 

La descripció de la climatologia de Castelló queda justificada amb aquesta 

taula i el gràfic que s’observa a continuació, on es pot comprovar com la 

temperatura mitjana d’aquests tres anys (2010, 2011, 2012) es troba als 

15 ºC i l’amplitud tèrmica per sobre dels 10 ºC. La mitjana de les 

temperatures mínimes es troba al voltant dels 10 ºC i la temperatura 

màxima absoluta per sobre dels 30 ºC. 

 
 

Gràfic d’anàlisi de temperatura. Elaboració pròpia. Font: Estació 
meteorològica Castelló d’Empúries 

 
 

Pel que fa a la precipitació mitjana anual, aquesta s'incrementa a mesura 

que disminueix la influència del mar. Com s’ha pogut comprovar, al terme de 

Castelló les precipitacions són menors a altres indrets que es situen més a 

l’interior de la conca de la Muga. A la franja litoral, corresponent a la regió 

climàtica mediterrània litoral, la quantitat de precipitacions es redueix fins als 

600 mm. 
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L'evapotranspiració potencial (en endavant, ETP), és a dir, la quantitat 

d'aigua  evaporada  i  transpirada  per  la  coberta  vegetal en  cas  que  no 

existeixi limitacions en la disponibilitat d’aigua per a les plantes, gairebé la 

totalitat de la conca de la Muga se situa a la regió d'ETP Mesotèrmica II 

(B'2), amb un interval de 712 a 855 mm anuals evapotranspirats. 

 
A partir de les precipitacions mitjanes anuals i de la ETP es pot estimar el 

dèficit hídric que pateix la vegetació i el qual actua com a limitador del seu 

creixement. Aquest estrès es apareix donades les necessitats hídriques de la 

vegetació i que no coincideixen amb els períodes de més disponibilitat 

d'aigua, és a dir, que la demanda d'aigua és màxima a l'estiu, justament 

quan la disponibilitat d’aigua és menor. Vistes les dades que conté l’Atles 

Climàtic de Catalunya, el dèficit hídric en la zona d’estudi és d’entre 200- 

300 mm/any. 

 
Pel que fa al vent , a la zona de l'Empordà hi ha un vent fort i dominant, la 

tramuntana. Així mateix, la plana de l’Alt Empordà es caracteritza per tenir un 

règim de vents locals de tipus marinada en situacions d’estabilitat atmosfèrica 

en direcció de mar cap a terra. Durant la nit es dóna el sentit invers, amb el 

terral, que és un vent que va de terra a mar. Aquest fenomen es deu a 

les diferències d'absorció tèrmica entre l'aigua i la terra, i al diferencial 

d'escalfament i refredament entre el dia i la nit. 

 
L'índex d'humitat de Thornthwaite expressa el tipus de clima segons la 

precipitació, temperatura i evapotranspiració potencial, de manera que permet 

obtenir una idea de la humitat del clima a la zona estudiada i fer 

comparacions amb d’altres. L’àmbit d’estudi es troba dins el sector Sec 

Subhumit (C1), degut a la limitació hídrica existent i a les elevades 

temperatures estivals. 
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2.2 MEDI NATURAL I QUALITAT AMBIENTAL. 

 

2.2.1. Vegetació  
 
 

El terme municipal de Castelló d’Empúries ha estat intensament modificat al 

llarg dels anys per l’acció antròpica. La seva situació i geomorfologia, situat en 

una plana extensa i regada pel riu Muga han fet un sòl ric que l’han 

conduit a ser ideal pel desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera, 

dessecant prèviament moltes de les zones humides originàries. Altrament, la 

seva situació costera i planera i la gran disponibilitat d’aigua va convertir 

aquest territori en un lloc potencial per al desenvolupament urbanístic, on s’hi 

va situar la marina d’Empuriabrava. Aquests fets han provocat que la 

ocupació vegetal natural en aquest municipi sigui molt escassa i bàsicament 

lligada a les zones d’aiguamolls i als boscos de ribera a l’entorn del riu Muga i 

la seva xarxa de recs. La riquesa de la vegetació es localitza en la seva 

major part dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
Pel que fa a l’àrea d’estudi, el seu entorn es troba en un ambient plenament 

agrícola. La vegetació espontània lligada a l’activitat agrícola es troba 

representada per espècies herbàcies de cicle anual associades als diversos 

tipus de conreu, de secà o de regadiu. 

 

Pel que fa a la resta d’espècies arbòries, arbustives o herbàcies lligades a 

l’activitat agrícola han estat introduïdes en els últims decennis per a beneficiar-

se de les seves característiques. Així, com es pot observar al sud de l’àrea 

d’estudi s’han emprat formacions de pollancres (Populus sp.) i sobretot de 

xiprers (Cupressus sempervirens) per a formar aquestes alineacions tan 

característiques del paisatge agrícola de l’Empordà. 
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Elaboració pròpia. Vista des l’entorn de l’àmbit global d’estudi, la filera de 
xiprers al costat del Cortal de can Vera. A la dreta filera de pollancres al costat 
del vial que forma el límit sud de l’àmbit global d’estudi 

 
 

L’àmbit concret d’estudi no disposa d’una coberta vegetal d’especial atenció, tot 

i que limita en el seu extrem est amb el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. In situ s’observa que en l’àmbit d’ampliació del polígon industrial 

ha estat objecte d’acumulació de terres i de dipòsit de materials, més intens 

a la franja més propera al polígon existent . La vegetació pionera s’ha 

instal·lat en aquests abocaments de terres deixant l’aspecte que s’observa 

en les fotografies següents. Es tracta d’espècies oportunistes i que han de 

conduir a un nou estadi vegetatiu adaptat a les condicions de clima i sòl a 

llarg termini. 

 

Es pot considerar un ambient ruderal per la seva forta humanització i atès 

que es caracteritza pel predomini de la vegetació herbàcia, representada 

fonamentalment per espècies ruderals i nitròfiles. 

 
Les comunitats vegetals presents són herbàcies, gramínies i lleguminoses 

anuals i ens trobem davant el primer estadi successiu. Possiblement les 

finques han estat utilitzades com a camps de conreu agrícola. S’hi observen 

espècies com el card (Cirsium vulgare), fonoll (Foeniculum vulgaris), lepidi 

campestre (Lepidium campestre), linària, així com diversos representants de 

la família de les gramínies. 
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Elaboració pròpia. Marge migdia de l’àmbit global d’estudi 

 

 
Elaboració pròpia. Marge nord de l’àmbit global d’estudi 

 
 

 
Elaboració pròpia. Marge ponent de l’àmbit global d’estudi 

 
 

. 
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2.2.2 Fauna  
 
 

El municipi de Castelló d’Empúries, i especialment el sector inclòs al Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, representa un dels espais naturals de 

Catalunya amb major biodiversitat animal. 

 
Pel que fa als peixos es distribueixen per les aigües marines de la badia i 

tota la xarxa de rius, recs, canals, llacunes i maresmes existents en el 

terme municipal. Es destaquen l‘espinós (Gasterosteus aculeatus) i el fartet 

(Lebias ibera) per la seva peculiaritat. Val a dir, que malauradament al igual que 

a mols altres indrets del nostre territori, existeix la presència per 

introducció d‘espècies al·lòctones de peixos,  com la carpa (Cyprinus carpio) o 

la gambússia (Gambussia affinis) que han provocat un gran impacte en les 

poblacions autòctones. 

 
Donades les característiques hidrogeològiques del terreny hi ha un nombre 

significatiu d‘amfibis , entre els que cal destacar la presència de la granota 

verda (Rana perezi), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota pintada 

(Discoglossus pictus) i la reineta (Hyla meridionalis), els tritons (Triturus sp.) 

i la granoteta de punts (Pelodytes punctatus). 

 
Els rèptils es troben també ben adaptats. En destaquen la tortuga de rierol 

(Mauremys caspica), el lluert (Lacerta viridis), el lludrió estriat (Chalcides 

striatus) i les serps d‘aigua i de collaret (Natrix sp.). Existeixen espècies 

al·lòctones agressives, com la tortuga de Florida (Trachemys scripta). 

Puntualment, s‘han fet una sèrie de reintroduccions amb èxit d‘exemplars de 

tortuga d‘estany (Emys orbicularis), tortuga de rierol (Mauremys caspica), i 

sargantaner petit (Psammodromus hispanicus). 

 
En relació amb les aus , aquestes constitueixen el principal atractiu de les 

zones humides dels Aiguamolls de l’Empordà. Les espècies vinculades als 

ambients aquàtics són les més representatives i abundants. Cal destacar le 

poblacions  de  bitó  (Botaurus  stellaris),  martinet  menut  (Ixobrychus 
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minutus), agró roig (Ardea purpurea), arpella (Circus aeruginosus), polla 

blava (Porphyrio porphyrio), camesllargues (Himantopus himantopus), 

boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) i trenca (Lanius minor) – 

actualment extingida com a nidificant- i per a la hivernada de l’esplugabous 

(Bubulcus ibis) i l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). També s’han 

d’esmentar, per la seva raresa a Catalunya, la cria de l’ànec griset (Anas 

strepera) i de l’ànec roncaire o xarrasclet (Anas querquedula). 

 
La creació del Parc Natural dels Aiguamolls ha comportat la reintroducció de 

diverses espècies d’aus com la cigonya blanca (Ciconia ciconia), el cigne 

mut (Cygnus olor), esparver cendrós (Circus pygargus) o polla blava 

(Porphyrio porphyrio). 

 
Corresponent als mamífers , han estat citades unes 30 espècies de les 73 

presents al territori català. Són espècies pròpies de les àrees costaneres 

mediterrànies amb alguna entrada d‘espècies d‘ambients més centreuropeus, 

com el talp (Talpa europaea) i el talpó muntanyenc (Microtus agrestis). Els 

quiròpters, els petits mamífers rosegadors i carnívors i el porc senglar (Sus 

scrofa) hi són molt abundants a tot el terme municipal. Cal esmentar, per la 

seva raresa, la presència del turó (Putorius putorius), un dels mamífers més 

amenaçats de Catalunya. Durant els darrers anys s‘han fet diverses 

introduccions i reintroduccions d‘espècies com la daina (Dama dama) i la 

llúdriga (Lutra lutra) les poblacions de les quals s‘han vist incrementades i 

perfectament adaptades al medi. 

 
El Departament de Medi Natural compta amb el Mapa d'Àrees d'Interès 

Faunístic i Florístic on s’hi poden observar les àrees i zones crítiques, de risc o 

d'interès per la fauna i flora amenaçada. L’àmbit d’estudi no es comprèn en 

cap Àrea d’interès faunístic, ni tampoc s’hi ha pogut observar en les visites 

efectuades in situ cap espècie de fauna ni cap element florístic o masses 

d’aigua que justifiquin o portin implícita una atenció especial en aquest 

sentit. 
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2.2.3. Corredors biològics  
 
 

Entenem per corredors biològics, aquells espais que permeten la continuïtat 

paisatgística i mediambiental del territori. Aquests corredors poden mostrar 

diferents formes, ja que es poden considerar com a tals les comunitats 

ruderals, el bosc de ribera, les tanques arbrades, els cursos d’aigua, entre 

d’altres. 

 

La situació estratègica del municipi i principalment la zona dels Aiguamolls fa 

que sigui una zona molt interessant pel que fa a la connectivitat faunística. 

 
Ens trobem en un dels espais que formen el vèrtexs del triangle format pels 

espais de protecció especial del massís de l’Albera, els Aiguamolls de 

l’Empordà i el cap de Creus. En aquest sentit, la connexió entre el Cap de 

Creus i els Aiguamolls de l’Empordà no és molt fluida, donat l’elevat grau 

d’intervenció humana sobre el territori. Així, els cursos fluvials tenen una 

gran importància en la connexió entre espais. Els lligams entre els 

Aiguamolls i l’Albera són més complexes atès que queda obstaculitzada (pel 

que fa a la protecció d’espais naturals) i només disposa d’una estreta 

vinculació passant pels extrems dels municipis de Peralada, Pedret i Marçà i 

Garriguella. 

 
El Pla Especial de protecció del paisatge i el medi natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà dibuixa una xarxa d’espais d’interès connector entre aquest i el 

Parc natural del Cap de Creus. 
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Font:  Pla  Especial  dels  Aiguamolls  de  l’Empordà.  Els  espais  
pintats  en  color  verd  es corresponen als ENP i els espais en groc 
són les zones de connexió. 

 
 

El Pla Territorial de les Comarques Gironines dibuixa amb color taronja 

ratllat aquells espais que considera que són de valor connector. Al municipi de 

Castelló s’hi ubica un espai connector important que pretén lligar la zona 

agrícola i d’aiguamolls del Parc Natural al sud de la desembocadura de la 

Muga amb la resta de l’espai protegit a l’extrem nord del terme municipal, 

que, sense aquests espais interconnectors formarien dues peces separades 

d’un mateix paratge protegit. 

 

 
 

PTP Comarques Gironines. Àmbit d’especial valor 
connector. 

Àmbit d’estudi 
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L’àmbit del PMU objecte d’aquest informe no es troba dins la xarxa d’interès 

connector, tot i que limita al sud-est amb l’espai protegit del Parc Natural dels 

Aiguamolls. 

 
 

2.2.4. Paisatge  
 
 

L’estructura paisatgística natural del municipi ha estat transformada durant 

segles per les activitats humanes, desenvolupant un paisatge humanitzat, 

majoritàriament agrícola, que juntament amb els elements naturals generen una 

parcel·lació molt evident i un entramat de camins, recs, vegetació, 

infraestructures i espais urbans. 

 
Com a elements del paisatge, hi poden distingir: 

- Les zones homogènies, que es diferencien del seu voltant. 

- Els corredors, elements lineals que canalitzen els organismes i 

recursos que poden actuar com a barreres o com a connectors. 

D’aquests elements del paisatge en destaca el bosc de ribera i els 

cursos fluvials. 

- L’àrea matriu que ocupa la major part del paisatge. En aquest cas la 

matriu és generalment forestal. 

 

La carta del paisatge de l’Alt Empordà defineix 7 unitats del paisatge. La 

totalitat del terme municipal de Castelló d’Empúries es troba dins la unitat 

paisatgística de la Plana de l’Empordà. Més concretament, la zona d’estudi 

es troba dins la subunitat dels paisatges agroforestals de la Plana de 

l’Empordà, i es caracteritza per la seva transformació al llarg dels segles fins 

arribar a un espai amb un fort component agrícola, també molt influenciat 

pels creixements urbanístics. 

 
Des de l’àmbit d’estudi, la visual paisatgística en direcció nord i oest és 

totalment urbana, amb vista directa al Polígon Industrial el Pla i el nucli 

residencial de Castelló Nou. Per contra, en la resta 
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de direccions el paisatge és agrícola i ramader, envoltat de camps de conreu i 

construccions assimilables a les explotacions agropecuàries. Ens trobem 

doncs en el límit entre els sòls urbans i els sòls amb usos rústics. 

 

  

 Visual en direcció sud des del PMU 
 
 
 
 

2.2.5. Qualitat de l’aire  
 
 

A l’àmbit de Catalunya, s’han establert unes Zones de Qualitat de l’Aire 

(ZQA) que es defineixen com a porcions del territori amb una qualitat de 

l’aire similar en tots els seus punts. Concretament, el municipi de la Castelló 

d’Empúries i la zona del projecte se situen en la zona 9 o zona de l’Empordà. 

Es caracteritza per tenir la presència de nuclis urbans de grandària mitjana i 

petita, amb una marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. 

 
La qualitat de l’aire en aquesta Zona de Qualitat Empordà, segons l’informe de 

la Qualitat de l’aire a Catalunya l’any 2012 elaborat per la Direcció 

General de Qualitat Ambiental, en relació amb les partícules en suspensió 

de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre 

inferior a 2,5 micres i el benzè estan per sota dels valors límit establertes per 

la normativa vigent. Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i 

benazo(a)pirè, no s’han superat els valors objectiu establerts per la legislació. 

Els nivells d’ozó troposfèric, no s’ha detectat cap superació del llindar 

d’informació horari, però s’ha superat el valor objectiu per a la 
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protecció de la salut, sense superar el llindar d’alerta. Pel que fa al plom no es 

disposen de dades definitives però el resultat d’avaluació és que no se 

supera el valor límit anual. En relació amb la resta de contaminants s’estima 

que els nivells són inferiors als valors límit. 

 
Aquesta zona es veu afavorida per la presència de la tramuntana que actua 

com a factor de dispersió i neteja dels possibles agents contaminants de 

l’atmosfera. Avaluant els possibles focus de contaminació que puguin existir a 

la zona, bàsicament es troba representada per emissions difoses provinents 

del trànsit urbà o interurbà i d’activitats domèstiques. Pel que fa als focus 

d’emissió fixos i, més específicament, les associades als processos industrials 

vinculats al municipi, es pot dir que no comporten importants processos de 

combustió o emissió de gasos. Per tant, es pot valorar que la qualitat de l’aire 

és bona. El transport és el sector que contamina més al municipi de Castelló 

d’Empúries. 

 
Concretament a la zona d’estudi, analitzant els possibles focus d’emissió, es 

pot determinar que el principal és provinent d’un focus d’emissió lineal, del 

trànsit rodat de vehicles que passen pels eixos d’infraestructures propers, és 

a dir l’autovia C-26 de Figueres a Roses i la carretera GIV-6216 de 

Castelló d’Empúries a St. Pere Pescador. Per tant, seran les zones més 

properes a aquestes vies les més susceptibles a patir una major 

contaminació atmosfèrica a causa de la combustió dels vehicles motoritzats. 

 
 
 

2.2.6. Gestió de l’aigua  
 
 

El municipi disposa de xarxa de clavegueram i de diferents punts  de captació 

d’aigües per a l’ús de reg agrícola, ramader o domèstic. 

 
L’aigua potable consumida al nucli de Castelló d’Empúries prové de la 

captació d’aigua subterrània al paratge de la Mare de Deu de la Font. 

Castello 2000 és la responsable de la captació, distribució i manteniment de 
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la xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli urbà. L’aigua es potabilitza 

mitjançant cloració. 

 
En l’estudi dels serveis urbanístics bàsics que forma part del POUM es 

conclou que els dipòsits d’abastament d’aigua potable del nucli de Castelló 

són suficients tant per la situació actual com per futurs creixements. 

 
Pel que fa a la urbanització d’Empúriabrava i el sector del Masnou, l’aigua 

subministrada prové de les aigües superficials de la Muga. La seva captació, 

distribució i manteniment la porta a terme el Consorci Costa Brava  i Aqualia. 

En aquest cas l’aigua es potabilitza prèviament a l’Estació de tractament 

d’aigua potable. 

 
L’estudi dels serveis urbanístics bàsics indicat anteriorment determina que no 

es preveu la necessitat d’ampliació de l’estació de tractament d’aigua 

potable (ETAP) per abastar als nous creixements. 

 
Igualment, el municipi disposa d’una estacio depuradora , al costat 

d’Empuriabrava. L’EDAR d’Empuriabrava, situada a l’altre costat del riu 

Muga davant l’urbanització, és una estació de tractament biològic. Les aigües 

derivades d’aqueta EDAR s’aboquen al riu Muga, al Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà i al Pitch & Putt de Castelló d’Empúries, proper a la 

zona d’estudi. El destí dels fangs resultants del procés de depuració és 

l’agricultura. 

 

El PMU conduirà les seves aigües a l’estació de bombeig del Polígon Industrial 

el Pla, la qual deriva les seves aigües a l’estació depuradora 

d’Empúriabrava. 

 
L’estació depuradora d’aigües residual (EDAR) actual d’Empúriabrava, 

treballa per sota de  la seva capacitat, d’acord amb l’estudi de serveis 
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urbanístics bàsics. Aquest fet i l’ampliació prevista augmentaran 

substancialment la seva capacitat, assolint una capacitat de depuració final 

que conjuntament amb un dipòsit de laminació serà suficient. 

 
 
 

2.2.7. Soroll  
 
 

És la xarxa de carreteres que transcorren pel terme les que actuen com una 

font de soroll important i a tenir en compte. Un excés en el soroll pot 

provocar molèsties greus a la població, i també perjudica a la fauna l’efecte 

barrera que pot produir el soroll de l'eix viari. 

 
El municipi disposa de mapa de Capacitat acústica. La zonificació acústica 

formulada per aquests mapes permet fixar per a cada part del municipi 

uns nivells llindars d’immissió acústica en base als usos del sòl. El mapa de 

capacitat acústica relaciona zones del municipi i proporciona els objectius 

de qualitat acústica per cadascuna d’aquestes zones. 

 
Més concretament, a les àrees amb predomini de sòl d’ús industrial se’ls 

atorga la categoria C2. Aquestes inclouen tots els espais del territori destinats 

o susceptibles de ser utilitzats per als usos relacionats amb les activitats 

industrials i portuàries amb llurs processos de producció, els parcs 

d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, 

estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars 

de l’activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, etc. En 

les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en 

compte les singularitats de les activitats industrials per l’establiment dels 

objectius de qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

 
Es va considerar com a zona A3 la zona PMU-15, tal com es pot observar 

en la imatge que es mostra a continuació, entre mig de la zona residencial 

Castelló Nou considerada A4 i la zona industrial considerada C2. Aquesta zona 

amb la clau A3 que es correspon a zones amb habitatges situats al medi 

rural. Aquesta franja amb clau A3 té la funció d’esponjament entre el sòl 
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industrial i el sòl no urbanitzable d’especial protecció, a la zona de parc 

natural s’hi aplica una categoria de protecció acústica A1, com un espai 

d’interès natural i altres, corresponent a la protecció més estricte. En la 

zonificació A1, s’hi inclouen espais d’interès natural, espais de protecció 

especial de la natura, espais de xarxa natura 2000 i similars així com les 

zones tranquil·les a camp obert que es pretén mantenir silencioses per 

raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de l’entorn. 

 
 
 
 

  

Zonificació acústica de l’àmbit d’estudi. Font: Mapa de capacitat acústica de 
Castelló d’Empúries 

 
 

La font de soroll més important en el municipi és el trànsit rodat, bàsicament 

el produït per la C-260 que connecta Figueres amb Roses que genera nivells 

superiors als 70 dB(A) fins a 25 metres de la via. Pel que fa a la carretera GI-

V-6043 que limita amb el PMU-15 no suporta una densitat de trànsit elevada 

en comparació amb la resta de vies principals que transcorren pel terme 

de Castelló (l’esmentada C-260 i la GIV-6043, de Castelló a Vilanova de la 

Muga). Així doncs, el punt de soroll es concentra en aquestes altres vies i 

la resta del municipi s’exposa a nivells sonors relativament baixos. 

L’esmentada carretera C-260 es troba a una distància aproximada de 150m i 

el seu grau d’influència sonor sobre el PMU-15 no es molt alt. 

 
El sector objecte d’estudi es troba proper al Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. Aquest esdevé l’única àrea o punt sensible de soroll propera a 
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l’àmbit, atès que a l’entorn no s’hi ubiquen altres punts sensibles tals com 

hospitals, centres d’ensenyament, centres mèdics, museus, centres de la 

tercera edat o biblioteques. 

 

Les fonts de soroll en el sector PMU-15 són provinents de carrers secundaris i 

la pròpia activitat industrial. Aquest soroll produït per les activitats industrials 

bàsicament és originat pel trànsit de vehicles pesats i es manté amb uns 

nivells sonors baixos en les zones on es concentren aquestes activitats. 

 

2.2.8. Energia  
 
 

Al municipi de Castelló d’Empúries no hi ha cap infraestructura de producció 

d’energia elèctrica. Hi ha quatre estacions de servei de combustible líquid. Es 

comercialitzen gasos liquats del petroli mitjançant Repsol Butano SA i 

Universal Gasworks SA. De moment no hi arriba la xarxa de gas natural. 

 
Pel que fa als consums d’energia elèctrica, els usos domèstics són els que 

en fan un major consum, molt allunyats de les necessitats dels usos industrials, 

que representen un percentatge molt menor segons l’estudi elaborat per 

l’Agenda 21 de Castelló d’Empúries elaborada l’any 2010. 

 

El document “B.4 Serveis” que forma part de la documentació del POUM de 

Castelló preveu que el consum elèctric del sector PMU sigui de 1044 KW, 

dels quals la major part del consum ve determinat per les activitats que s’hi 

desenvolupin. La resta del consum el determina el sistema viari i els 

equipaments. 
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2.2.9. Contaminació lumínica  
 
 

En l’àmbit d’estudi la causa principal de la contaminació lumínica procedeix de 

les vies de comunicació que és un dels emissors de llum més rellevants. Els 

punts de màxima emissió són aquells corresponents als enllaços de les vies 

principals amb d’altres de més petites, així com les zones d’aparcament i de 

serveis. 

 

Segons el Decret 190/2015 de 25 d’agost, de desenvolupament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn, hi ha 4 tipus zones en funció de la seva protecció a 

la contaminació lluminosa, el grau de major protecció serà per a les zones E1 i 

el de menor protecció seran les E4. Per tant, el territori municipal es classifica 

en les següents zones: 

- Zona E1. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

- Zona E2. Tota la resta de sòl no urbanitzable. 

- Zona E3. El sòl urbà i urbanitzable. 

- Zona E4. Trams de vials urbans principals, zones industrials i 

activitats comercials en ús intensiu. 

 

 
Elaboració pròpia Font: Generalitat de Catalunya 

 
De conformitat amb la descripció de la normativa vigent, el Pla Parcial núm. 3 

correspon a les zones E3 de protecció moderada, al formar part del sòl 
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classificat com a urbanitzable, de manera que no requereix una protecció 

alta en quan a la contaminació lumínica. Si bé cal tenir en compte que el 

PPU-3 limita a l’est amb una zona E1, situada dins el Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà. 
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2.3 MARC ECONOMIC I SOCIAL 

 
 

2.3.1. Usos del Sòl  

A la següent taula es reflexa quina és la distribució, en percentatge, dels 

usos del sòl al municipi en relació amb la comarca de l’Alt Empordà, segons 

dades del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals): 

 

 Bosc  
Matollars 

 
Prats 

 
Altres 

Improductiu  
Conreus 

 
Total (ha) 

dens clar Natural artificial 

Castelló  

d’Empúries  

 
3,86 

 
0,01 

 
1,22 

 
2,01 

 
15,16 

 
5,25 

 
14,50 

 
57,98 

 
4.184 

Alt 
Empordà  

35,68 0,62 20,01 1,99 0,74 1,87 4,34 34,75 134.243 

 

Al terme municipal de Castelló d’Empúries hi predomina d’una forma clara la 

superfície dedicada als conreus. Aquesta ocupació ve seguida pel que es 

denomina com a “altres” usos, que es tracta de la superfície ocupada per 

Aiguamolls; i posteriorment per l’improductiu artificial, que fa referència a 

zones urbanitzades, basses urbanes, vies de comunicació, zones esportives i 

lúdiques i sòls nus urbans. Aquests tres usos són els més destacats també 

visualment, com es pot observar en el mapa dels usos del sòl. 
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A diferència en la distribució d’usos del sòl a nivell comarcal es pot observar en 

el quadre comparatiu anterior. El municipi té una superfície conreada major 

que la mitjana comarcal i, en canvi, la presència de zones boscoses i matollars 

és pràcticament nul·la en l’àmbit local mentre que a nivell comarcal es 

correspon amb el 50% del territori. Aquest fet es correspon amb la situació 

del municipi sobre la plana de l’Empordà amb un fort aprofitament 

agrícola. 

 
Una altra dada rellevant és la superfície destinada a improductiu artificial. 

Aquest resultat està determinat bàsicament per la ocupació  que es va 

generar amb la urbanització de la marina d’Empúriabrava. 

 
Tal i com s’observa amb més detall en el plànol dels usos del sòl del CREAF 

el sector PMU-15 es classifica com a conreus abandonats i pel que fa a la finca 

es correspon a conreus herbacis de regadiu. En general l’àmbit d’estudi 

limita a nord amb usos industrials i per la resta d’extrems amb sòls agrícoles i 

carretera. 

 
 
 

2.3.3 Estructura socioeconòmica 

 
 

Població  
 
 

Segons la informació extreta de la memòria del POUM, la població de 

Castelló d’Empúries va mantenir una població estable des de l’any 1900 fins al 

1970 d’entre 2.500 i 2.000 habitants. Així doncs, no va ser fins a principis dels 

anys 70 que la població va començar a créixer de forma exponencial, 

possiblement coincidint amb la construcció del complex urbanístic 

d’Empuriabrava i que es va iniciar a mitjans dels anys 60, recuperant els 

valors de l’any 1987. 

 
Des d’aquest moment, la població s’ha anat incrementant fins arribar al seu 

màxim de 12.220 habitants l’any 2010. Només apareixen dues aturades en 
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el creixement de la població. L’any 2003-2004 on la població disminueix en 

388 persones, dada que es recupera immediatament amb un augment de 

població per al cens del 2005 de 1.390 habitants (essent un total aquest 

any de 9.167 hab.). L’altre estancament es produeix l’any 2011 i 2012 on la 

població tendeix a disminuir. 

 
D’acord amb les últimes dades de l’Institut d’Estadística de  Catalunya (2012) 

la població de Castelló d’Empúries és de 11.794 habitants, amb una densitat 

de població de 278,8 hab./m2. Aquesta densitat és molt superior a la mitjana 

corresponent a la comarca de l’Alt Empordà que és de 104,2 hab/m2. 

 
Aquests processos es poden observar en la següent gràfica de l’evolució de la 

població des de l’any 1717 fins al 2012: 

 
 

 
 

Elaboració pròpia. Font: Idescat 
 
 

Estructura econòmica  
 
 

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de 

l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es calcula 

a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels 

impostos lligats a la producció i de les subvencions d'explotació. 
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Elaboració pròpia. Font: Idescat 
 
 

En  el  cas  de  les  dades  d’ocupació  de  Castelló  d’Empúries  segons  els 

diferents sectors d’activitats, en resulta la següent distribució: 

 
 

 
 

Elaboració pròpia. Font: Idescat 
 
 

Tal i com es pot observar en la figura anterior, l’ocupació a Castelló d’Empúries 

es concentra dins el sector terciari i concretament en serveis, seguit de la 

construcció, la indústria i, finalment, l’agricultura. 
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2.4 PATRIMONI I INFRAESTRUCTURES 

 

2.4.1 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural 

 

 
El municipi disposa de diferents elements que el representen dins l’Inventari de 

Patrimoni Arqueològic de Catalunya, en concret hi ha un total de 11 

registres cap dels quals es troba declarat com a Bé Cultural d’Interès 

Nacional (BCIN). L’element arqueològic més proper a l’àmbit d’estudi és el 

Pont d’Empúries i es situa aproximadament a uns 520 metres de distància en 

direcció nord est. La resta es troben ubicats majoritàriament al mateix nucli 

urbà de Castelló i es tracta d’edificis religiosos, la muralla, obra pública s.III. 

 

Pel que fa al patrimoni arquitectònic també s’ha elaborat l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya dins el qual hi consten 13 elements del 

municipi, dos d’aquests considerats com a BCIN. Cal destacar l’Esglèsia de 

Santa Maria (s.XII a XV – XVII a XVIII) i el Pont Vell (s.XIV). 

 
També es disposa del Pla Especial del centre històric amb l’objectiu de 

preservar-lo i d’establir uns paràmetres d’intervenció en les edificacions o 

construccions que en formen part. 

 

A la zona d’estudi no es té constància de la presència de cap element de 

patrimoni Arqueològic, Arquitectònic ni cap bé d’interès cultural. 

 
 
 

2.4.2 Infraestructures viàries 
 
 

Pel que fa a infraestructures, el municipi de Castelló d’Empúries es situa en 

una zona estratègica enmig de la Plana de l’Alt Empordà i vora  mar. Castelló 

al situar-se dins la comarca de l’Alt Empordà està molt influenciat per la seva 

component fronterera amb França, per un costat, i la proximitat 
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amb Barcelona, per l’altre. Disposa d’una bona connexió amb la capital de 

comarca mitjançant la carretera C-260, una via ràpida de doble carril per 

banda des de on es pot enllaçar amb l’AP 7 per prendre direcció nord amb 

França o sud, amb Barcelona. 

 
Compta amb altres carreteres secundàries com la GIV-6216 que uneix Vila- 

sacra amb la carretera C-260, la carretera GIV-6043 que dóna accés al nucli de 

Castelló a la C-260 passant per Vilanova de la Muga, la GIV-6103 que 

l’uneix amb Palau-saverdera i la carretera GIV-6216 que enllaça Castelló 

amb St. Pere Pescador. Aquestes vies secundàries presenten una intensitat 

de trànsit reduït en comparació amb la xarxa viària principal. 

 
La zona d’estudi limita amb la carretera GIV-6216 que enllaça Castelló amb St. 

Pere Pescador i hi té connexió directa mitjançant la sortida del Polígon 

Industrial el Plà. La freqüentació d’aqueta via s’incrementa durant els mesos 

d’estiu ja que discorre entre municipis turístics i, a més a més, és la 

carretera des d’on s’accedeix al centre del Parc natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. La intensitat de vehicles pesats és baixa en aquesta carretera, 

d’un 4,10 % al 2008 segons dades de la Diputació de Girona. 
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2.5 RISCOS AMBIENTALS 

 
 

2.5.1 Incendis forestals 

D’acord amb el decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 

de prevenció d’incendis forestals, el municipi de Castelló d’Empúries no 

està catalogat com a municipi d’alt risc d’incendis forestals. 

 
La combinació del clima mediterrani, amb estius secs i el característic dèficit 

hídric d’aquesta estació, i l’existència de la tramuntana fan que augmenti el 

risc d’incendi. Tot i això, cal tenir en compte que la major part del terme 

municipal està formada per conreus i on les zones forestals o arbustives hi 

són poc presents (veure mapa d’usos dels apartats anteriors). Tal com es 

pot observar en el mapa adjunt elaborat a partir del Mapa de perill d’incendi 

forestal del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya només 

assenyala dues franges lineals amb un risc molt alt, corresponents una als 

marges del Riu Muga i l’altre al rec Madral. Majoritàriament, la resta del 

terme municipal es cataloga com a risc baix d’incendi amb petits reductes 

amb risc alt o moderat. Aquest mapa de perill d’incendi va ser elaborat en 

funció de l’estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en que si 

pot produir el perill d'incendi 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Perill d’Incendis forestals. Font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat 
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La zona d’estudi es situa dins d’aquesta gran àrea considerada de baix risc 

d’incendi forestal. 

 

2.5.2 Inundacions 
 
El Present PMU, incorpora un annexa  on es descriu els riscos d’inundacions 
 
 
 

2.5.3 Altres tipologies de risc 
 

A part dels riscos ja descrits en els apartats anteriors se’n poden descriure 

d’altres que, tot i que menys rellevants, poden tenir incidència en el territori i 

que cal mencionar: 

 
Risc sísmic : intensitat màxima esperada en un període de 500 anys, de 

VII. 

 
D’acord amb els treballs que ha dut a terme al Servei Geològic de Catalunya 

sobre perillositat sísmica, en el mapa de zones sísmiques (període de retorn de 

500 anys) al municipi de la Castelló d’Empúries li correspon una intensitat VII 

en l’escala MSK (0.08g). Aquesta intensitat està referida a un sòl mitjà, i, 

segons els treballs indicats, es veuria augmentada en mig grau per a sòls de 

material no cohesionat. 

 
 
 

Risc d’erosió : Pel que fa als processos naturals d’erosió, donades les 

característiques geomorfològiques, climàtiques i litològiques del municipi, 

aquest no té un especial risc d’erosió en el seu territori atès que es tracta 

d’un terme planer i amb un clima local estable. Són les activitats i la 

intervenció humana la que, en aquest cas, propicia aquest risc (activitats 

extractives, infraestructures costeres, incendis forestals, entre d’altres). 
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3.OBJECTIUS I MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

PREVISTES PER LA NORMATIVA URBANISTICA O ALTRES 
PLANS I PROGRAMES. 

 
 
3.1. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL (POUM)  

 
 

El Text refós del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Castelló d’Empúries 

va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Girona en sessió de 17 de desembre de 2013 i es va publicar  al DOGC de 15 

de juliol de 2014. 

 
L’àmbit estricte del PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ NOU- classificat pel Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal com sol urbà no consolidat regulat per les 

següents determinacions: 

 

Situació i delimitació: Sector de sòl urbà no consolidat situat a llevant del 

polígon industrial El Pla. L’àmbit resta format per: 

 

• Els sòls compresos dins de l’àmbit definit pels següents límits: al nord pel 

carrer Closa dels Frares, a l’est i al sud amb l’espai lliure de titularitat 

pública en sòl urbà amb la carretera de Sant Pere Pescador i que 

constitueix el límit amb l’àmbit del Parc natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà i a l’oest amb el carrer Alt Empordà i pitch&putt. 

 

Superfícies  

Superfície total 15.471 m2 

Sistemes mínims 8.872 m2 

Vials i aparcament ---------m2 

Espais lliures 8.872 m2 

Equipaments ------- m2 

Superfície neta edificable màxima 6.599 m2  
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Objectius: L’objectiu prioritari és completar el teixit industrial d’aquest sector de 

la població, consolidant les activitats econòmiques del municipi i constituint el 

front urbà definitiu a migdia de Castelló Nou, per quant aquest nou sector 

urbanitzable confronta directament amb l’àmbit del Parc natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, a través d’una peça d’espai lliure públic al qual 

es feia referència anteriorment. L’ordenació del sector determina de manera 

específica la protecció de l’extrem de llevant del sector que confronta 

directament amb l’àmbit del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà i que 

quedarà lliure d’edificació. 

 

El Pla definirà l'ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la 

materialització del seu aprofitament urbanístic, i garantirà la cessió 

obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament, degudament urbanitzada, de les reserves 

de sistemes de parc urbà i equipaments incloses dins de l'àmbit del polígon; 

l’execució de totes les connexions viàries i de serveis urbanístics que siguin 

precises per al funcionament del sector i dels teixits urbans més propers; i 

l'equitativa distribució de beneficis i càrregues del planejament entre els 

propietaris afectats. 

 
 
  
 

Edificabilitat  

Índex d’edificabilitat bruta 0,45 m2 st / m 2s 
 

Cessió aprofitament urbanístic 10% aprofitament sector 
 
 
 

El  sistema  d’actuació :  .  Reparcel·lació  en  modalitat  de compensació 

bàsica. 

Agenda : 1r i 2n quadrienni. Prioritat mitja 
 

Àmbit : 1,54 ha 
 

Tipus d’ordenació : Volumetria especifica. 
 

Alçada màxima : 9.50 m 
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Nombre màxim de plantes : PB+2PP 

 
Ús predominant : hoteler i hostaleria, terciari-comercial i estacions de serveis. 

 
 
 

 
 

Plànol d’ordenació del POUM 
 
 
 
 

Com s’ha indicat a l’inici d’aquest document el desenvolupament d’aquest 

sector porta implícit la realització d’unes actuacions fora del propi polígon, 

com són la urbanització de la vorera del carrer Alt Empordà i Closa dels Frares 

i el passos deprimits d’un carrils de bicicletes i vianants. 
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3.2 EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES. 

 
En data 14 de setembre de 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 

aprovar definitivament el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 

publicat al DOGC número 5735 de 15 d’octubre de 2010. 

 
El Pla té com a finalitat la ordenació del territori per tal de garantir el 

benestar de la població actual i futura, establint unes pautes per a un 

desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions: 

a) Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de 

treball adoptades com a hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla, 

amb especial atenció a les necessitats de sòl per a habitatge assequible. 

b) Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament 

ordenat i sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del 

seu potencial endogen. Que la distribució d’usos i la disposició de les 

xarxes d’infraestructures en el territori afavoreixin una eficiència 

econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt 

de Catalunya. 

c) Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, 

disposin d’unes condicions raonablement equiparables en l’accés a 

la renda i els serveis. 

d) Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris 

del Programa de Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la 

memòria del Pla i que tenen l enunciat següent: 

1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la 

seva matriu biofísica. 

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general 

com a components de l’ordenació del territori. 

3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i 

actius econòmics del territori. 

4. Moderar el consum de sòl. 

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de 

les àrees urbanes. 

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 
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7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees 

urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris. 

9. Aportar  mesures  de  regulació  i  orientació  espacial  de  la  

segona residència. 

10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements. 

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat 

dels sistemes d’assentaments. 

14. Atendre  especialment  la  vialitat  que  estructura  territorialment  

els desenvolupaments urbans. 

15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. 
 
 

El Pla determina els tipus d’àrees següents: 

- Sòl de protecció especial 

- Sòl de protecció territorial 

- Sòl de protecció preventiva 

- Nuclis històrics i les seves extensions 

- Àrees especialitzades 

- Àrees d’infraestructures 
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Tal i com es pot observar en el plànol d’ordenació del PTP de les comarques 

Gironines, el sector del PMU-15 es classifica com a sòl de protecció 
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preventiva..  

 
 

Cal tenir en compte que el Municipi de Castelló s’hi ha indicat un creixement 

moderat i pel que fa a la urbanització Castelló Sud, situada al sector nord del 

PMU-15 es marca com a àrea especialitzada específica. No es concreta en el 

polígon existent del Pla. 

 
 

Cal tenir en compte que el POUM ha estat objecte d’un procediment 

d’avaluació ambiental, donant compliment a la legislació en aquesta 

matèria, i per tant ja s’ha justificat l’objectiu, la necessitat i la conveniència 

de la creació sector PMU-15. 
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3.3 EL PLA D’ESPAIS D’INTERES NATURALS I ALTRES CATALEGS O 
PLANS DE PROTECCIÓ D’HABITATS I ESPECIES. 

 
La figura fonamental de protecció del medi en el municipi de Castelló 

d’Empúries és el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. El 66 % del 

terme municipal forma part del Parc Natural, que es correspon al 55,8 % a la 

superfície total del parc. 

 

 
Pla d’Espais d’Interès Natural a Castelló 
d’Empúries Font: Departament de Territori 
i Sostenibilitat 

 
La zona PEIN del municipi es distribueix en diversos espais naturals amb un 

nivell de protecció especial, entre els quals hi ha una zona de Parc Natural i 

dos àmbit de Reserva Natural Integral, tal com es pot observar en el mapa 

que es disposa a continuació. El POUM també estableix una altra tipologia 

de sòls no urbanitzables d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24).

     

   

 

Espais naturals de protecció especial a Castelló d’Empúries. Font: 
Departament de Territori 
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Així mateix, el municipi també té representació dins la xarxa Natura 2000, 

xarxa ecològica europea de zones especials de conservació dels hàbitats 

naturals i dels hàbitats de les espècies per garantir el manteniment o 

restabliment d’un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de 

les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la Unió 

Europea. Aquests espais denominats de Natura 2000 poden ser protegides 

com a Zones especials de conservació (ZEC) o bé com a Zones d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA). 

 

Amb l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es defineix la 

proposta de la xarxa Natura 2000 per a Catalunya l’espai dels Aiguamolls de 

l’Alt Empordà va ser designat com a Zona d’especial protecció per a les aus 

(ZEPA), a efectes de la Directiva 79/409/CEE. També era proposat com a 

Lloc d’importància comunitària (LIC) en relació amb la Directiva 92/43/CEE, per 

tal d’integrar-se a Natura 2000 com a Zona d’especial conservació (ZEC). 

La doble designació incorporava, a més del territori corresponent al Parc 

Natural i el PEIN, alguns sectors del seu entorn, incloent-hi un nou àmbit 

marí. 

 
 

Espais inclosos dins la Xarxa 

Natura 2000. Font: Departament 

de Territori 
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Dins el terme municipal de Castelló d’Empúries hi ha diverses zones 

incorporades dins l’Inventari de Zones humides de Catalunya. A continuació es 

mostra la distribució dins el municipi de les mateixes on es pot observar que 

cap d’aquestes zones humides està dins l’àmbit del PMU-15, ni tampoc al seu 

entorn. 

  
Situació de les masses d’aigua del municipi dins l’Inventari de 

zones humides. Font: Departament de Territori 

 
 

El PMU-15 limita al marge est amb la clau 6 del àmbit del pla especial del 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,.. 
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4. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA. 

 
 
4.1 ANALISI D’ALTERNATIVES  

 
 

En aquest document no s’han presentat alternatives de situació del PMU, 

pel fet que la seva execució ve donada per la necessitat de desplegar el 

planejament urbanístic municipal de Castelló d’Empúries. 

 
El Pla pretén la creació d’una zona de serveis hotelers i comercials entre una 

zona residencial i un polígon industrial, consolidant les activitats econòmiques 

del municipi i constituint el front urbà definitiu a llevant de Castelló Nou. 

 

En aquest sentit, les alternatives que es presenten es defineixen a partir de les 

possibilitats de disposició dels elements urbanístics del carril bici i la zona de 

jocs la finca única que composa el PMU. 

 

4.1.1. Descripció de les característiques principals de les   alternatives  

 

Alternativa 1  

Segons el POUM es troba fitxat la situació del sistema d’espais lliures  i la zona  

hotelera i comercial. 

La situació de l’edificació dins la zona es troba regulada fonamentalment per la 

separació del 25 m de la carretera de Sant Pere Pescador GI-V-6216, la 

separació de 5 m dels carrers confrontants i l’ocupació màxima del 50%, per 

tant no es creu convenient reduir mes la poca flexibilitat de situació de 

l’edificació dins la zona. 

Les variants de les diferents alternatives venen conformades per el traçat del 

carril bici i la situació de la zona de jocs dins l’espai lliure. 

En  l’alternativa nº1  el carril bici transcorre al llarg del carrer Alt Empordà i gira 

per el carrer Closa dels Frares fins arribar al sistema d’espais lliures per un 

creua per tal de connectar amb els dos passos inferiors inclosos dins les obres 

del polígon. La zona de jocs es situa en la part de migdia del sistema d’espais 

lliures. 
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Alternativa 2 
 
 
El nou carril bici creua el sistema d’espais lliures a mig carrer Alt Empordà i  

passa entre la zona hotelera-comercial i la carretera de Sant Pere Pescador GI- 

V-6216  i la zona de jocs es situa en la cantonada formada per la nova zona, el  

carrer Closa del Frares i l’antiga traça de la carretera de Sant Pere Pescador. 
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4.1.2. Justificació ambienta de l’alternativa escollida  
 
 

L’alternativa 2 es considera la proposta més viable pels motius que 

s’exposen a continuació: 

 
La mobilitat del carril bici transcorre per un lloc mes segur i des de on es pot 

gaudir millor de l’entorn natural. 

 
La zona de jocs es situa en una zona mes protegida de les visuals de la 

carretera de Sant Pere Pescador i la seva il·luminació tindrà una menor 

repercussió en el entorn natural. A mes al estar mes propera a la zona 

residencial es facilita el seu us. 
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4.2 REPERCUSIONS SOBRE EL MEDI  

 
 
 

4.2.1. Afectació d’espècies, hàbitats o zones protegides  
 
 

Dins el sector del PMU no s’ubica cap zona de protecció especial ni de PEIN 

ni XN2000, tot i que es troba pròxim al Parc Natural del Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

En aquest sentit la zona verda que s’ubicarà a l’est del sector formant un 

conjunt amb el sistema d’espais lliures del Pla Parcial El Pla tindrà l’objectiu de 

suportar els possibles impactes per tal que la zona protegida com a parc 

natural no esdevingui afectada. 

 
Durant l’execució de les obres caldrà tenir cura de no envair ni afectar els 

hàbitats i les espècies presents, especialment a la franja de tamarius existent 

entre el PP i la vora de la carretera de Castelló a St. Pere Pescador. 

 

La vegetació primària i ripària present a la finca es veurà majoritàriament 

afectada pel desenvolupament dels treballs. 

 
Les espècies de fauna no es veuran afectades de forma especial atès que ja 

ens trobem davant un espai humanitzat, que amb aquest PMU es pretén 

ampliar. 

 
 
 

4.2.2. Alteració del cicle hidrològic  
 
 

D’acord amb l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua durant la 

tramitació del POUM de Castelló d’Empúries, el sòl urbanitzable del Polígon 

Industrial el Pla Sud es situa en terrenys inundables amb avingudes de més de 

100 anys de període de retorn. 
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En la fase constructiva existeix un risc per la contaminació de les aigües 

superficials degut a abocaments incontrolats o accidentals.  

 
Així mateix, cal tenir en compte que les activitats que s’implantaran poden 

comportar l’abocament d’aigües residuals, les quals hauran de ser 

correctament gestionades per evitar danys a la flora, la fauna, la qualitat 

de les aigües superficials i subterrànies i la salut de les persones. De fet es 

preveu una connexió d’aquestes aigües a l’estació de bombeig que deriva 

l’aigua cap a l’EDAR municipal d’Empúriabrava, seguint el mateix recorregut 

que fan les aigües provinents del sector industrial el Pla, ja executat. 

 
 
 
 

4.2.3. Desaparició i fragmentació d’hàbitats  
 
 

L’oportunitat del PMU-15 es dóna per l’existència del Polígon Industrial el Pla.. 

Es pretén crear una nova zona hotelera-comercial, l’àmbit és tant reduït que 

no és necessària l’execució de vials interiors sinó que s’aprofita els vials del 

polígon existent. Si que es preveu el condicionament d’un carril bici per 

millorar la connexió del sol urbà de Castelló amb el Parc Natural. 

 
Per tant, aquest sector no apareix de forma aïllada en el territori sinó que 

s’adhereix la zona industrial el Pla. La seva forma rectangular ajustada a la 

façana del polígon existent no comporta per si mateixa la fragmentació 

d’hàbitats. 
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4.2.4. Efectes sobre els recursos naturals  
 
 

El desenvolupament del PMU provocarà un augment del consum d’aigua i 

electricitat i caldrà determinar la compatibilitat d’aquests consums amb la 

disponibilitat del recurs. 

 
Les noves activitats i usos poden implicar augments en els consums actuals, 

però cal tenir en compte que la superfície de l’àmbit i els paràmetres de 

construcció als quals es troba sotmès no provocaran consums inassolibles 

pels serveis actuals, segons es determina en la memòria del PMU i el projecte 

d’urbanització que l’acompanya. 

 
 
 

4.2.5. Generació de residus  
 
 

Durant l’execució de les obres es generaran residus de diferents tipologies 

(rebuig, especials, entre d’altres) que poden ser objecte de contaminació de 

sòls i d’afectació del subsòl. 

 

Segons el document del PMU, les actuacions derivades de l’execució del pla 

comportaran treballs de construcció, excavacions, desmantellament i enderroc 

d’edificis i instal·lacions, els residus dels quals caldrà controlar. 

 
Les instal·lacions que es s’implantin en el polígon un cop finalitzades les 

obres d’urbanització, generaran els residus derivats de les activitats que es 

portin a terme així que es produirà un augment dels residus en la zona. 

 
 
 

4.2.6. Impacte visual i paisatgístic  
 
 

Les construccions que s’executin, segons les condicions d’edificació que 

determina el Pla, tenen com a alçada màxima els 9.50 metres. Aquesta alçada 
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Es inferior als del polígon adjacent ja consolidat, tot i que cal tenir en compte 

que ens trobem en un espai molt planer i proper a la visual des de la carretera 

GIV-6216. 

 
Amb la distribució del sector s’ubicarà la zona verda al marge de la 

carretera GIV-6210, millorant les visuals des d’aquest punt. 

 
 
 

4.2.7. Contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica  
 
 

Durant l’execució de les obres es poden produir episodis de contaminació 

lumínica i/o acústica per el  mateix desenvolupament dels  treballs procedents 

de la utilització de maquinària i eines. 

 
Les edificacions que resultin del PMU podrien generar emissions lumíniques i 

acústiques que caldrà tractar, la seva afectació dependrà dels usos definitius 

que s’hi portin a terme. Pel que fa a l’àmbit atmosfèric caldrà donar compliment 

a la legislació en la matèria. 

 
 
 

4.2.8. Mobilitat generada  
 
 

L’execució del PMU pot generar un lleuger increment de la mobilitat en el 

sector. Entre les obres d’urbanització que té encomandes el sector hi ha 

l’execució d’un carril bici que connectarà directament el sol residencial de 

Castelló d’Empúries, i el Polígon el Pla, amb el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 
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4.3 DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER LA MILLORA DEL 
MEDI AMBIENT. 

 
 
 

4.3.1. Tractament dels espais inclosos dins l’àmbit del  PMU.  

 
En relació a les construccions que se’n derivi de l’execució del PMU cal 

comprometre’s amb els criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de 

les energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i 

lluminosa, fomentant la protecció dels recursos hídrics i el reciclatge. 

 
Els espais lliures de construcció hauran de mantenir-se en bon estat de 

conservació i assegurar la seva correcta sustentació. Caldrà mantenir en 

correctes condicions de salubritat i ornament públic tot l’àmbit, amb especial 

atenció als límits de les voreres i dels vials, que han de quedar lliures 

d’abocaments i brossa. 

 
Els espais destinats a zona verda del PMU es situaran a l’extrem oriental 

del sector per tal de donar continuïtat a l’espai natural que hi limita, atès que 

es tracta d’un espai natural protegit dins l’àmbit del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta distribució crearà un espai d’esponjament 

entre les noves construccions i el Parc, el qual col·laborarà de forma positiva 

en disminuir els impactes que es puguin produir. 

 
 
 

4.3.2. Integració i diversitat paisatgística  
 
 

El document del Pla determina el tractament exterior de les edificacions que en 

resultin. 
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Hauran de ser amb materials i colors amb qualitat d’acabat de façana, 

procurant adequar els colors dins una gama cromàtica que s’integri en 

l’entorn. En general, les construccions hauran de ser tractades amb criteris 

cromàtics per tal d’equilibrar el seu aspecte envers el paisatge. 

 
Es disposaran plantacions arbustives i arbòries autòctones als extrems de 

les parcel·les de manera que des de l’exterior del perímetre de l’àmbit 

d’actuació la visió de les edificacions quedi filtrada per elements vegetals. 

 

Cal que la franja est de l’àmbit, paral·lela a la carretera GIV-6216 de 

Castelló d’Empúries a St. Pere Pescador i que té les visuals més clares sobre el 

sector del PMU, disposi d’un espai suficient per a realitzar una plantació 

d’arbres que ajudi a minvar l’impacte visual que poden generar les 

construccions o instal·lacions des de la carretera, realitzant així un 

apantallament arbori. Aquesta plantació serà amb espècies de baixos 

requeriments hídrics per tal d’afavorir la seva integració a les condicions de 

l’espai i les exigències climàtiques (dèficit hídric). 

 

Es preservaran els peus de vegetació autòctona i adulta.  

 

Les espècies a u t i l i t za r  en la zona verda del sector del PMU seran 

autòctones i amb poques exigències hídriques amb prohibició de plantar 

plantes al·lòctones especialment són potencialment invasores (ailant, 

mimosa, eucalipte, atzavares, dent de lleó, entre d’altres). Es recomana la 

plantació d’espècies autòctones del país. 
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4.3.3. Sistema de sanejament  
 
 

Cal garantir el tractament de les aigües residuals que procedeixin de les 

activitats del PMU per controlar l’abocament de les mateixes. Les activitats 

resultants poden comportar l’abocament d’aigües residuals, les quals hauran 

de ser correctament gestionades. Es preveu una connexió d’aquestes aigües 

residuals a l’estació de bombeig que deriva l’aigua cap a l’EDAR municipal 

d’Empúriabrava, seguint el mateix recorregut que fan les aigües provinents 

del sector industrial el Pla, ja executat. 

 
Totes les activitats que es constitueixin hauran de impermeabilitzar la 

superfície de solar per evitar les possibles infiltracions que es puguin derivar de 

l’exercici de l’activitat. 

 
Resta prohibit qualsevol abocament a la llera pública sense la corresponent 

autorització. Amb caràcter general, aquelles activitats que generin aigües 

que no sigui possible abocar directament a la xarxa general de clavegueram 

hauran de comptar amb un sistema de tractament autònom que 

posteriorment podrà ser derivat a la xarxa general prèvia autorització 

d’abocament. 

 
El projecte d’obres bàsiques d’urbanització que desenvolupi el PMU 

preveurà una xarxa separativa d’aigües residuals i d’aigües plujanes, amb la 

precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, 

cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar-les aigües 

a la xarxa hidrogràfica superficial. 

 
 
 

4.3.4. Gestió de residus  
 
 

Caldrà garantir la correcta gestió dels residus que puguin generar-se a 

partir dels treballs a realitzar en l’àmbit del PMU. Segons el document del 

PMU, les actuacions derivades de l’execució del pla comportaran 
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treballs de construcció, excavacions, desmantellament i enderroc d’edificis i 

instal·lacions, els residus dels quals caldrà controlar. S’emmagatzemaran 

correctament els materials d’obra i es disposaran els diferents residus 

separant-los adequadament. Els residus seran gestionats per gestors 

autoritzats i seran aportats als abocadors controlats. 

 
Pel que fa a les activitats susceptibles a ésser implantades en aquest espai, 

caldrà tenir en compte que disposi de les instal·lacions de gestió de residus 

que sigui necessària, des de la recollida selectiva fins al tractament o 

l’eliminació dels residus, complint amb la normativa vigent, i en concret el 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

 
El projecte d’urbanització que desenvolupi el PMU haurà de contemplar 

una reserva de sòl per a contenidors de recollida selectiva de residus. 

 
Sobre els residus de la construcció, caldrà establir durant els processos 

d’edificació un pla de gestió d’acord amb el Decret 161/2001, de 12 de 

juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC núm. 3414 de 

21/6/2001). 

 
Cadascuna de les activitats que s’estableixin en el PMU haurà de disposar 

d’un lloc adequat per la separació i classificació dels residus. S’hauran de 

donar d’alta en l’Agència de Residus de Catalunya i gestionar els residus 

amb un gestor autoritzat. 

 
 
 

4.3.5. Àmbit hidrogràfic  
 

Actualment la zona d’estudi ja es troba urbanitzada. Es tracta d’un àmbit que 

comunica directament amb tota la trama urbana del sector industrial El Pla Sud.  

El sòl inclòs en aquest Pla de Millora Urbana es troba entre les cotes +6,00 i +7,00 

i actualment no té un ús específic; es tracta de camps sense conrear i una 
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edificació que es troba en un estat precari de conservació. Antigament s’hi havia 

desenvolupat activitat comercial.  

Els sòls que limiten amb aquest Pla de Millora Urbana, tenen usos diferenciats: 

residencial, industrial i comercial – esportiu. Els vials es troben ja urbanitzats i 

únicament resta per completar un tram de vorera. 

A efectes de inundabilitat,  ens trobem en una zona inclosa dins la trama urbana, 

propera a una zona natural d’aiguamolls, no obstant, l’àmbit del PMU-15 no està 

inclòs en l’àrea inundable, tal com indiquen els plànols del POUM i  dels estudis 

publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua que adjuntem al final del document en 

format d’annexes. 
 
Caldrà definir una xarxa de drenatge suficient per donar cobertura a les 

aigües de pluja així com realitzar el correcte manteniment de cunetes i la 

resta d’infraestructures d’evacuació d’aigües, prèvia comprovació del seu 

correcte funcionament i dimensió. 

 
Tots aquells productes i residus que puguin ser objecte de produir lixiviats 

haurà de ser correctament emmagatzemat i sota cobert. 

 
Per evitar l’abocament accidental d’olis i hidrocarburs s’intentarà establir una 

zona preparada on no es puguin produir infiltracions al terreny, prèviament 

impermeabilitzat amb una superfície de formigó si s’escau. 

 
 
 

4.3.6. Qualitat ambiental  
 
 

En general, totes aquelles construccions, instal·lacions i activitats que es 

desenvolupin dins l’àmbit del PMU hauran d’assegurar el compliment dels 

aspectes següents: 

 

- Ajustar-se als paràmetres establerts per la  legislació vigent en 

contaminació lumínica . Caldrà implantar un enllumenat públic de baix 

consum adaptat als requisits del Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel qual 

s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
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medi nocturn. L’àmbit és considerat per la Direcció General de Qualitat 

 
 

Ambiental com a zona A3 habitatges situats al medi rural, al formar part del 

sòl classificat com  a no urbanitzable, de manera que requereix una 

protecció alta en quan a la contaminació lumínica.. S’implantaran les 

lluminàries imprescindibles per garantir la il·luminació i la seguretat i 

s’instal·laran làmpades i il·luminaries que evitin la dispersió de la llum. 

 
- Molt especialment caldrà ajustar-se als paràmetres vigents per la 

legislació en contaminació acústica , de soroll i també de vibracions, 

tenint en compte que ens trobem d’un hàbitat proper fràgil. 

 
- Adoptar mesures ambientals en la construcció de noves edificacions a 

partir de les condicions derivades del Codi Tècnic de l’Edificació i del 

Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis, amb l’adopció d’energies renovables 

sempre que sigui possible. 

 

- Qualsevol de les activitats que es pretenguin implantar hauran de ser 

objecte prèviament de la intervenció ambiental en matèria d’activitats 

mitjançant la concessió de llicències, autoritzacions o permisos d’activitats 

pertinents. En aquest sentit, cal que es minimitzin les emissions a 

l’atmosfera de manera que no es produeixin efectes negatius sobre els 

ecosistemes propers. 

 
- Complir la normativa i objectius de protecció i integració paisatgística 

en totes les actuacions que es realitzin a les edificacions i espais 

compresos dins l’àmbit del PMU. 
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5.AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA. 

 
 

 
Un cop efectuada l’anàlisi i valoració dels efectes sobre el medi ambient de 

l’execució del PMU-15 Rotonda Castelló Nou de Castelló d’Empúries, es 

conclou que les propostes contingudes en l’esmentat document presenten un 

grau de congruència acceptable amb els objectius ambientals establerts i els 

instruments de planejament territorial o urbanístic vigents, per tant, en 

general, no es considera que les actuacions contingudes en el PMU-15 tinguin 

incidències negatives sobre els vectors ambientals mes enllà dels impactes 

puntuals produïts durant certes fases d’execució de les obres i mes encara si 

s’apliquen les diverses mesures correctores per minimitzar parcialment l’impacte 

general, i en canvi té una incidència molt positiva en el vector socioeconòmic. 

 
Durant la tramitació del planejament derivat, l’execució de les obres 

d’urbanització i el desenvolupament de les activitats que s’acabin portant a 

terme dins aquest sector, caldrà tenir una especial atenció amb les 

interaccions que es puguin produir al Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

Vistos els paràmetres i les determinacions establertes pel planejament local, 

territorial i urbanístic vigent, es pot considerar que el PMU és compatible amb 

les disposicions previstes en aquest àmbit, sempre i quan es desenvolupin les 

actuacions programades i es doni compliment a la resta d’informes sectorials 

necessaris per al seu desenvolupament. Les mesures descrites s’estimen 

adequades per tal que les actuacions derivades de l’execució del PMU no 

generin impactes irreversibles en el seu entorn. 

 
 
 
 

Girona, abril de 2017 
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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0.1. INTRODUCCIÓ. 
 

El present estudi “EIIP” té per objecte avaluar l’impacte 
paisatgístic que pot comportar les edificacions previstes en el PMU-15 
del POUM del municipi de Castelló d’Empúries. 

 
Aquest document forma part del Pla de Millora Urbana nº15, on 

s’inclou també les obres d’urbanització i l’informe ambiental . 
 
Aquest PMU es troba situat en sol urbà no consolidat i d’acord 

amb les determinacions de la legislació vigent de paisatge i el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines no caldria, ja que 
l’edificació no es situa estrictament en la franja perimetral del nucli urbà. 
El POUM preveu en la franja perimetral un sistema d’espais lliures just al 
costat de la carretera de Sant Pere Pescador GIV 6216·Aquest sistema 
d’espais lliures mes la carretera suavitzen la trobada de les edificacions 
amb el sol urbà edificable.  

 
Actualment el planejament municipal general es el POUM de 

Castelló d’Empúries aprovat per la CTUG de 17/09/2014 i publicat al 
DOGC de 15/07/2014. La finca es troba classificada com a sol urbà no 
consolidat i inclosa en l’àmbit d’un PMU. Aquest PMU inclou part del 
sistema d’espais lliures que serveix de separació amb el sol no 
urbanitzable. 

 
 

 
Fotografia aèria del entorn. 
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0.2. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI. 
 
 El paisatge on es situa l’activitat es troba classificat pel catàleg de 
paisatge de les comarques gironines com “PLANA DE L’EMPORDÀ”, 
caracteritzat actualment per el predomini de l’ús agrícola. La matriu 
agrícola està formada principalment per conreus herbacis de secà i 
cereals combinats amb fruiters de regadiu. L’augment de la demanda de 
farratges i alguns aspectes de la política agrària comunitària (PAC) han 
afavorit la transformació de les terres de conreu de secà, dedicades 
tradicionalment als cereals d’hivern, i els prats i pastures, en terres de 
regadiu, per al cultiu del blat de moro i el gira-sol. Aquest fet, a més 
d’una homogeneïtzació del paisatge, suposa un retrocés en la 
biodiversitat agrícola. La necessitat d’ampliar l’extensió de terres 
cultivables ha comportat la desaparició de molts paravents d’arbres i de 
closes, fet que ha contribuït a una pèrdua de diversitat dins del patró 
paisatgístic. La continuïtat en el temps del paisatge agrícola actual està 
en risc per la confluència de diversos factors, com la manca de relleu 
generacional de moltes de les explotacions agrícoles; l’estancament dels 
preus percebuts pels productes agraris; la venda de les terres per a usos 
urbans, i el cessament de l’activitat per dedicar-se a altres sectors més 
rendibles, com, per exemple, el turisme. Entremig dels espais agrícoles 
cal destacar la presència de granges de grans dimensions.  
 
 
 

 
Fons escènic de la serralada de rodes i el nucli urbà de Castelló 
d’Empúries. 
 
 

 
Fons escènic de la serralada de rodes i el nucli urbà de Castelló 
d’Empúries. 
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0.2.1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC. 
 
 La finca té una superfície, d’aproximadament 15.471 m2, dels 
quals 8.872 m2 es destinen a sistema d’espais lliures i es situen al costat 
de la carretera de Sant Pere Pescador i de la resta  es preveu una 
ocupació màxima del 50%. 

El principal accés al sector es dóna des de la carretera C-260 
Figueres- Roses, que travessa el terme municipal de Castelló 
d’Empúries i que dóna accés directe a través d’una rotonda al PMU-
15, que es pretén desenvolupar, al Polígon Industrial el Pla i el sector 
Castelló Nou, ja existent.  

Com es pot observar en les fotografies aèries estem davant un 
entorn humanitzat, on la major part dels terrenys del voltant es destinen 
a camps de conreu. A banda del sector industrial consolidat, s’hi 
ubica un Pitch&Putt i una zona residencial. 
 
 

 
Sistema d’espais lliures, existent i previst.  
 

 
Pitch@putt des de el carrer Alt Empordà. 
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Sistema d’espais lliures previst, Antigua traça de la carretera de Sant 
Pere Pescador..  
 
 

Vista general de l’àmbit d’estudi: al fons, el Polígon residencial Castelló 
Nou; davant, l’àmbit del PMU i sistema d’espais lliures del sector 
industrial El Pla. 
 
Des el sector es poden observar algunes de les característiques mes 
important de la unitat de paisatge: 
 
1) Gran plana agrícola oberta al mar i envoltada per un amfiteatre de 
muntanyes. • Els rius Muga i Fluvià han reblert la plana de sediments 
al·luvials i han fet possible l’orientació agrària que la caracteritza.  
2) L’eix viari Figueres-Roses articula el sector nord de la plana al temps 
que al seu voltant es configura una de les àrees més dinàmiques pel que 
fa als desenvolupaments urbanístics.  
3) Zona humida dels aiguamolls de l’Empordà, d’importància 
internacional, que destaca pels seus valors naturals, estètics i socials.  
4) Presència d’estructures agrícoles singulars, com les closes, els 
paravents de xiprers i les xarxes de camins i canals.  
5) Xarxa de nuclis compactes i històricament ben integrats amb la matriu 
agrària de la plana.  
6) La tramuntana, un dels elements simbòlics i identitaris d’aquest 
paisatge. 
 
0.2.2. FACTORS DE VISIBILITAT. 
 
 Per la seva situació propera a la rotonda de la C-260 amb la GIV-
6216, aquest son el principals punts  d’on es pot veure la nova edificació. 
 
 El planejament proposat preveu uns sistemes d’espais lliures 
entre les esmentades carreteres i la nova edificació.  
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0.2.3. COMPONENTS I VALORS DEL PAISATGE. 
 

Les components principals del paisatge proper són: 
- Els camps de cereals amb pendents suaus. 
- Els marges arbrats d’espècies variades: freixes, roures, 

plàtans, pins, lledoners, etc. 
- Polígon industrial “El Pla”. 
- Les carreteres C-260 i la GIV-6216. 
-  

 
 

 
 

 
Sistema d’espais lliures previst. 
 
 
 

 
Sistema d’espais lliures previst. 
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Carrer Alt Empordà, vial principal del polígon “El Pla” 
 

    
Vistes de la banda de llevant de la carretera de Sant Pere Pescador. 

 

 
Les components principals del paisatge llunyà són: 
 

- El fons escènic principal es el  nord-est i el constitueix: 
el nucli de Castelló d’Empúries .i les serralada de 
Rodes. 

 
- El fons escènic dels altres indrets son molt menys 

important per l’existència de masses boscoses a 
relativament poca distancia.  
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0.3. PROPOSTA. 
 
0.3.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
La proposta consisteix en la construcció d’un nou edifici, d’alçada inferior 
a les edificacions del polígon industrial ( 9.50 m), amb una ocupació 
màxima de 3299.50 m2 i una intensitat màxima de 6961,95 m2.  
 
La proposta no afecta camps agrícoles, sinó que ordena un sòl ja 
manipulat situat entre vies de comunicació. 
 
Els accessos no es modificaran, serviran els mateixos. 
 
Es preveu connectar a la xarxa d’aigües municipal. 
 
Es preveu la conducció de les aigües residuals a la depuradora 
municipal de Castelló d’Empúries. 
 
La xarxa de telefonia i de baixa tensió,  es realitzarà de forma soterrada i 
també es soterrarà la línia existent en el futurs sistema d’espais lliures. 
 
Es mantindrà les zones boscoses existent en el sistema d’espais lliures i 
es complementaran amb la plantació d’altres arbres.. 
 
 
0.3.1.1. Justificació adaptació al Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines.  
 
L’àmbit del PMU-15 es troba classificat com a sòl de protecció 
preventiva. 
 
El projecte: 
 

a) No afecta la vegetació i hàbitat de l’entorn, excepte l’interior de 
l’àmbit que millora. 

b) No afecta la fauna de l’entorn al estar en un sol encerclat per 
vialitat. 

c) No afecta les funcions de connector. 
d) No fragmenta el sòl. 
e) S’afavoreix l’enjardinament d’un sector limítrof amb el sol no 

urbanitzable.  
f) No afecta a l’estabilitat del sol ni les funcions hidrològiques. 
g) No afecta  el patrimoni geològic, ni zones humides.  
h) S’utilitzen els mateixos accessos existents. 
i) Potencia la possibilitat de donar a conèixer els Aiguamolls de 

l’Empordà, ja que es crea un nou equipament privat i es realitza una 
carril bici que connecta el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà 
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amb el nou sector i la resta del sol urbà del nucli històric de Castelló 
d’Empúries. 
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Es segueixen els següents criteris: 
 

a) La nova edificació s’implanta al costat del vial interior del sector 
industrial, carrer Alt Empordà. 

b) La nova edificació només és visible des de situacions properes i 
no es modifica el perfil natural perceptible del paisatge. 

c) Es situa en una zona baixa. 
d) Aproximadament el 80% de la finca manté el caràcter d’espai 

enjardinat. 
e) Les noves edificacions es separen més de 70 metres de la 

carretera C-260 i 25 m. de la carretera GIV-6216, que són les 
infraestructures públiques d’accessos més properes. 

 
 
 

 
Vista del conjunt des de els Aiguamolls de l’Empordà. 
 
També es respecten els següents objectius de qualitat: 
 

a) Es mantenen les arbres existent. 
b) No compromet els valors del paisatge. 
c) No afecta element arquitectònics protegits ni restes megalítiques. 
d) No està inclòs en zona de PEIN.. 
e) Ajuda a promoure el municipi, al ser un nou equipament privat 

hoteler i comercial.  
f) El nou carril bici potencia el turisme del municipi, especialment els 

Aiguamolls de l’Empordà. 
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0.3.2. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA.  
 
 Per tot l’exposat en el present document la nova edificació 
proposada no modifica el paisatge, ja que el nou edifici es situa en una 
zona encerclada de vials, de cota baixa, inferior a les edificacions del 
entorn i entre les zones no urbanitzables es crea una franja de sistema 
d’espais lliures arbrada. 
 
0.4. CRITERIS D’INTEGRACIÓ. . 
 
0.4.1. CRITERIS  I MESURES D’INTEGRACIÓ. 

 
El criteri paisatgístic proposat es el de contextualització respecte a 

la resta del sol edificat i ocultació des de el sol no urbanitzable i les 
carreteres principals d’accés.  

 
0.4.2. ANALISIS ALTERNATIVES. 
 
 El POUM determina amb molt poca flexibilitat la situació de les 
edificacions dins la zona resultant. Ja s’ha prefixat a traves del POUM, 
l’ocupació màxima del 50%, la separació mínima de 5.00 m. de les 
noves edificacions als carrers confrontants, la separació mínima de 25 
m. de les noves edificacions a la carretera  de Sant Pere Pescador a 
traves de la legislació sectorial i el present document preveu una 
separació mínima de 3 m. de les noves edificacions  al sistema d’espais 
lliures. Volumètricament es planteja dos alternatives, una primera la de 
situar l’edificació de mes altura ( 9.50 m, pb+2 ) en la part sud de la zona 
i un altre alternativa segona situar-la  en la part nord. 
Ates que: 
1)L’edificació de mes altura situada en la part sud te una menor fondària 
i es troba molt protegida visualment per la vegetació del sistema d’espais 
lliures existent i el previst en el present PMU. 
2)L’edificació de mes altura situada en la part nord de la zona es troba a 
primera línia del vial d’accés al conjunt i es mes difícil de disminuir el seu 
impacte amb vegetació. 
3)La superfície on es possible situar el 50% de l’ocupació del nou edifici 
representa el 75% de la zona. 
4)Per tal de facilitar la futura gestió del sector es bo que l’ordenació 
possible de l’edificació sigui flexible. 
 
Es proposa l’alternativa primera, fitxant en la normativa del PMU, que en 
la franja de 25 m des de l’alineació del carrer Closa del Frares l’edificació 
nomes podrà ser de planta baixa. 
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0.4.3. IMPACTE PAISATGÍSTIC. 

 
Per l’estudi del impacte paisatgístic de la nova edificació s’ha 

estudiat detingudament la topografia i vegetació existent.  La nova 
edificació es projecte al costat del carrer Alt Empordà i situada en una 
cota baixa respecte l’entorn i separada del sol no urbanitzable i 
carreteres d’accés per un sistema d’espais lliures arbrat.. 

 
L’actuació proposada pel que fa al nou edifici es  l’estratègia del 

camuflatge respecte al sol no urbanitzable i les carreteres d’accés i de 
singularització i harmonització respecte al vial principal del polígon, 
carrer Alt Empordà. 

El resultat dóna una valoració dels impactes paisatgístics 
totalment compatibles amb el paisatge existent. 
 
 
0.4.4. SÍNTESI. 

  
- Les noves edificacions i el seu ús té un impacte paisatgístic 

totalment compatible amb el paisatge, degut a la situació 
topogràfica enclotada i la vegetació existent i la planificada. 

- Es compleixen els criteris paisatgístics  del Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines. 

- Es protegeixen els valors del paisatge. 
- L’activitat proposada dóna activitat al paratge. 
- L’activitat hotelera i/o comercial  pot ajudar a donar conèixer i 

posar en valor el paisatge. 
- No té impactes associats rellevants ja que els accessos no es 

modifiquen, i el serveis es connecten als de les diverses xarxes ja 
existents en el polígon “El Pla”. 

- L’augment de freqüentació de persones, ates la superfície i us de 
la nova edificació, no altera les característiques del paisatge. 

. 
b) L’estratègia plantejada aconsegueix integrar totalment la nova 

edificació . 
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0.5. FOTOGRAFIES: ESTAT ACTUAL I PROPOSTA.              
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0.6. EQUIP REDACTOR. 
 
La documentació del projecte d’integració paisatgística, ha estat 
redactats per l’enginyer de C.C. i P. Jordi Quera i Miro, sent també el 
director de l’estudi paisatgístic. 
 
 

Girona, abril de 2017 

 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

El present projecte d’urbanització del sector Rotonda Castelló Nou, al terme municipal de Castelló 

d’Empúries respon a les directrius del Pla de Millora Urbana PMU-15, redactat l’abril de 2017. 

 

El Pla de Millora Urbana PMU-15 està contemplat dins el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Castelló d’Empúries e inclou un àmbit de 15.471,00 m2.  

 

El POUM es va aprovar definitivament per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el 17 de desembre de 

2013 i fa referència al PMU-15 en els següents aspectes: 

 

- Ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la materialització del seu aprofitament 

urbanístic, mitjançant la formació d’una àrea de dotacions amb usos hotelers i comercials. 

L’edificació privada no podrà ocupar una franja enjardinada de 5 m. des de l’alineació dels 

carrers confrontants. 

 

- La formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al Parc natural dels 

Aiguamolls, amb la construcció d’un parell de passos deprimits que donin continuïtat a aquestes 

xarxes sense interrupcions amb les travessies de les carreteres C-260 a Roses i la carretera de 

Sant Pere Pescador. 

 

En el Pla de Millora Urbana PMU-15 es desenvolupen les directrius marcades pel POUM de Castelló 

d’Empúries i es defineixen els diferents espais. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

El projecte que es presenta porta per títol: “Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou 

(PMU-15) T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)”, i té per objecte definir i valorar les diferents 

actuacions per urbanitzar i donar servei a aquest sector, donant continuïtat als sectors adjacents, per 

un costat el sector industrial “El Pla” ja consolidat i per l’altre el barri residencial de Castelló Nou.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquesta actuació es complementa amb l’execució d’un punt 

d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al Parc natural dels Aiguamolls. 

3.  INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL TERRENY I TOPOGRAFIA 

Els sòls compresos dins l’àmbit del projecte  limiten a ponent, a través del carrer de l’Alt Empordà, amb 

el Pitch&Putt de Castelló, a llevant amb la nova traça de la carretera de Sant Pere Pescador i al nord 

amb l’entrada al barri de Castelló Nou. L’àmbit del projecte té forma triangular i presenta un pendent de 

nord a sud, aproximadament des de la cota +9,50 a la part més alta (nord-est) fins a la cota +6,20 a la 

part més baixa (sud).  

 

Es tracta d’un camp, actualment sense conrear, amb una edificació auxiliar al nord, en planta baixa, 

d’uns 350,00 m², d’obra ceràmica amb algun rètol publicitari, en un estat de conservació precari. També 

hi ha alguns arbres i arbustos, la majoria sense cap interès especial. Hi ha una línia telefònica aèria que 

creua la parcel·la de sud a nord; finalment queda soterrada just abans de creuar la carretera de Sant 

Pere i segueix en direcció est. 

També es pot apreciar, al nord de l’àmbit, part de l’antic traçat de la carretera de Sant Pere que es 

desmuntarà.  

 

En el límit amb el carrer Alt Empordà hi ha una vorada prefabricada de formigó  que marca el traçat de 

la vorera i un embornal, connectat al col·lector existent que passa soterrat pel centre del carrer. 

Actualment, en aquest tram, no existeixen elements d’enllumenat públic. 

 

En el límit amb el carrer de la Closa dels Frares hi ha una barrera de seguretat metàl·lica simple i en un 

tram hi ha també una peça de vorada prefabricada de formigó que limita el paviment del vial, 

d’aglomerat asfàltic. Per la part interior de la barrera de seguretat s’insinua una cuneta de terra i uns 

punts de llum de 10 metres d’alçada que il·luminen el vial.  Al llarg d’aquesta franja de la parcel·la hi ha 

uns pous de sanejament i hi discorren dos col·lectors soterrats. 

 

En el límit amb la carretera de Sant Pescador també hi ha una barrera de seguretat metàl·lica simple i 

en un tram hi ha també una peça de vorada prefabricada de formigó que limita el paviment del vial, 

d’aglomerat asfàltic. Per la part interior de la barrera de seguretat hi ha uns punts de llum de 10 metres 

d’alçada que il·luminen la carretera en el tram d’arribada a la rotonda de la C-260. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

L’àmbit del sector urbanístic del PMU-15 “Rotonda Castelló nou” té una superfície de 15.471,00 m2 de 

sòl urbà no consolidat i admet els usos de hoteler i hostaleria, terciari – comercial i estació de servei. 
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Els terrenys de l’àmbit del sector es reparteixen de la següent manera: 

 

- Sistema de vials i aparcaments:       -------- 
- Sistema d’espais lliures:    8.872,00 m2 
- Sistema d’equipaments      -------- 
- Superfície neta edificable màxima :  6.599,00 m2 

 

- Superfície total del sector:    15.471,00 m2 
 

5. PROPOSTA DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

5.1 ENDERROCS 

Es desmuntarà la barrera de seguretat  metàl·lica que hi ha al carrer Closa dels Frares. A més, es 

preveu l’enderroc del tram de vorada que hi ha en aquest mateix carrer, per tal d’adaptar les 

alineacions a la nova geometria i permetre la construcció de la nova vorera. Així mateix, es preveu el 

tall en disc del paviment asfàltic sobrant i la seva retirada (és mínim). 

 

Es desmuntaran els elements de senyalització vertical que molestin per a la realització de les obres i es 

col·locaran novament, un cop finalitzades. També es retiraran els panells de publicitat inclosos en 

l’àmbit de sòl públic. 

 

Per habilitar la zona de gimnàstica a l’aire lliure, serà necessari enderrocar l’edificació existent d’obra 

ceràmica, així com talar alguns arbustos de poca entitat per deixar la zona lliure. La vegetació 

autòctona compatible amb la distribució dels nous espais es conservarà. 

 

Es preveu també l’enderroc i retirada del paviment asfàltic de l’antiga carretera de Sant Pere i el re 

perfilat del terreny en aquesta zona.  

 

Per a la construcció del nou carril bici serà necessari l’enderroc parcial d’un mur de contenció  de 

formigó armat situat en el PK +0,000. El seu enderroc es farà coincidir amb la construcció dels murs 

laterals del carril bici. També serà necessària la retirada d’alguns elements de vegetació existent.  

 

5.2 MOVIMENT DE TERRES 

Primerament es preveu una neteja i esbrossada de tot l’àmbit d’espais lliures i del traçat del carril bici 

(fora de l’àmbit). 

 

Tot i que no es preveu la construcció de nous vials, sí que està prevista la construcció d’un carril bici 

que connectarà directament el sòl residencial de Castelló d’Empúries i el Polígon el Pla, amb el Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Per això es requerirà d’alguns treballs de moviment de terres 

pels quals s’han escollit uns talussos 3H:2V, tant per desmunts com per terraplens, a excepció del 

primer tram de carril bici, en desmunt, que tindrà un talús de 1H:3V, ja que es preveu contenir les terres 

amb mur d’escullera. 

 

Es tindrà especial cura pels treballs de moviment de terres corresponents als passos inferiors, sota el 

carrer Closa dels Frares i sota la carretera de Sant Pere Pescador, habilitant un recorregut provisional, 

mentre durin els treballs.  

 

5.3 VIALITAT 

El principal vial que donarà accés i servei a aquest nou sector és el carrer de la Closa dels Frares, que 

actualment es troba en funcionament, pavimentat i amb la vorera del costat del barri de Castelló Nou 

(costat nord) consolidada. En les actuacions previstes en el projecte es contempla la formació de la 

vorera transitable del costat sud i l’adaptació del límit de l’asfalt. La secció tipus d’aquest vial serà: 

- Vorera costat nord: 3,70 m (existent) 
- Carril dret: 4,00 m (existent) 
- Carril esquerre: 4,00 m (existent) 
- Vorera costat sud: 1,00 m  (nova) 

 

Per altra banda, es preveu l’execució de la vorera de 1,00 m d’amplada en el costat est del Carrer Alt 

Empordà, a partir de la vorada prefabricada de formigó existent. La secció tipus d’aquest vial serà: 

- Vorera costat oest: 2,50 m (existent) 
- Carril esquerre: 3,475 m (existent) 
- Carril dret: 3,475 m (existent) 
- Aparcament: 2,25 m (nou - antic carril bici-) 
- Vorera costat est: 1,00 m  (nova) 
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També es contemplen tres nous trams de carril bici, apta per a vianants: 

 

-  El primer, d’aproximadament 125 metres de longitud, parteix del pas inferior existent a la 

carretera C-260 i finalitza un cop creuada la GIV-6216. És pràcticament tot ell en desmunt. Pel 

creuament amb el Carrer de la Closa dels Frares i amb la Carretera GIV-6216 de Sant Pere es 

preveuen dos passos inferiors. 

 

 

- El segon, d’aproximadament 254 metres de longitud, discórrer creuant l’espai lliure públic fins a 

connectar amb el carril bici existent, al sud del Carrer Alt Empordà. Serà tot ell a cel obert. Des 

del PK 75 fins al final, tendirà a adaptar-se a la rasant del terreny natural, evitant la formació de 

bassals. Caldrà adequar un gual a la vorera existent del C/ Alt Empordà per poder accedir-hi. 

 

- I finalment un tercer tram que s’iniciarà un cop creuada la GIV-6216, després del pas inferior, i 

donarà accés al Camí del Càmping, poc abans d’arribar a Mas Feliu. Serà tot ell a cel obert, 

paral·lel al marge de la carretera i adaptant-se a la rasant del terreny natural. Es respectarà i 

sanejarà el rec existent per donar continuïtat al pas de les aigües i al final del camí, just abans 

d’arribar al Camí del Càmping, es A més, quan el carril bici creui un rec, es disposarà una obra 

de drenatge per permetre el desguàs de les aigües. 

 

Per altra banda es preveu un pas de vianants amb els seus corresponents guals al nord del Carrer Alt 

Empordà, just abans de la intersecció amb el carrer de la Closa dels Frares i un altre pas de vianants al 

Carrer Closa dels Frares (en aquest cas els guals ja són existents). 

 

També es disposaran guals de vianants i de vehicles per accedir a la nova zona hotelera – comercial, 

en els punts indicats en els plànols. 

5.4 AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 

Les actuacions de pavimentació contemplades, tan al Carrer Alt Empordà, com en el Carrer de la Closa 

dels Frares, es basen exclusivament en la repavimentació de les rases obertes per a la connexió dels 

serveis i puntualment, en el Carrer de la Closa dels Frares, es contempla l’adaptació de l’asfalt a la 

nova alineació de vorera. En aquests casos es compta amb la següent secció de reposició de ferm: 

 

- Sorra neta de riu cobrint els col·lectors i tubs 

- Rebliment amb material seleccionat procedent de les excavacions de la mateixa obra 

- 25 cm de tot-u artificial compactat al 100% PM 

- 20 cm de formigó en massa HM-20 

- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 

 

La secció de les voreres està composada dels següents materials: 

 

- 15cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

- 10cm de base de formigó en massa del tipus HM-20. 

- 2cm de base de morter de ciment pòrtland. 

- 4cm de peces de rajol hidràulic gris de 20x20x4cm tipus “Sant Julià” 

 
La vorada que encintarà les voreres serà la existent al carrer Alt Empordà tipus T2, de formigó 

prefabricat, de mides 100x12/15x25cm que se li donarà continuïtat pel carrer Closa dels Frares. En 

quan a la rigola, també es preveu donar continuïtat a la existent al carrer Alt Empordà, de formigó gris i 

de 20 cm d’amplada.  

 

Pel que fa al vial mixt de vianants i bicicletes es diferencia segons els trams:  

 

- Quan l’acabat és de formigó: 

• 15 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

• 16 cm de capa formigó en massa del tipus HP-40. 

• Secció estructural equivalent (segons Taula de ferms): la secció proposada té la seva 

equivalència exacta amb la 5FS1. 

 

- Quan l’acabat és de sauló: 

• 20 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

• 5cm de base sauló compactat. 
  

 
Paviment  a cel obert  Caixó en secció U  Caixó  secció tancada  

PK (m) 5-43/78-95 
0-5/43-47/74-78/ 

95-99/121-125 
47-74/99-121 

Amplada interior 

(m) 
2,5 2,5 2,5 

Alçada interior (m) Cel obert Cel obert 2,25 

Material HP-40 HA-30 HA-40 

Pendent (%) 1,4 1,4 1,4 
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A part, també caldrà considerar la reposició del paviment d’aglomerat asfàltic de la superfície afectada 

per la construcció dels passos inferiors, així com la part proporcional d’illeta de la GIV-6216 que s’haurà 

d’enderrocar per la construcció del caixó.  

 

5.5 ESTRUCTURES  

Per a l’execució del traçat del nou carril bici, seran necessàries algunes estructures de contenció: 

 

Marc prefabricat de formigó:   

Per resoldre els passos inferiors, s’ha considerat oportú utilitzar marcs prefabricats de formigó HA-40, 

de dimensions lliures interiors de 250cm en horitzontal i 225 cm en vertical. El gruix dels elements del 

marc és: solera de 20 cm, parets laterals de 20 cm i un dintell de 20 cm. Els marcs tenen una longitud 

de 200 cm.  

Per contrarestar l’esforç de tallant que es genera a la part superior del marc prefabricat, es preveu la 

construcció d’una llosa de formigó armat de 20cm de cantell. Així mateix, per evitar moviments de 

l’estructura, el reomplert de l’excavació, tan dels laterals com de la part superior, es farà amb formigó 

en massa HM-20. 

 

Caixó en U de formigó armat in situ:   

Abans i després dels passos inferiors, es preveu l’execució de murs in situ de formigó armat HA-30, per 

a la contenció de terres. Els murs seran de 30 cm de gruix i la solera de 35cm, armat amb barres 

corrugades d’acer B500S. 

 

Tant el marc prefabricat com els murs de contenció laterals, portaran un tub de drenatge longitudinal de 

polietilè ranurat de 230mm de diàmetre. 
 

5.6 XARXA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 

Les aigües residuals que es generin en la parcel·la del nou sector es recolliran mitjançant escomesa de 

polietilè corrugat de DN-200mm, connectada a una arqueta de registre prefabricada de 58x58x45cm 

amb solera de formigó en massa HM-20 i tapa de fosa.  

 

A la sortida de l’arqueta es disposa un col·lector de polietilè corrugat de DN-250mm per conduir les 

aigües de l’escomesa fins a l’estació de bombament que hi ha al costat del carrer Alt Empordà, a 

l’alçada del carrer Garrotxa, per ser finalment impulsades fins a la EDAR municipal.  

 

En l’annex número 8 es detallen les característiques d’aquesta estació de bombament i es justifica la 

seva capacitat per admetre la connexió de les aigües residuals aportades pel nou sector PMU-15.  

 

Per a la instal·lació dels nous col·lectors es compta amb el tall i demolició de part de la vorera existent 

al Carrer Alt Empordà, l’excavació de rases, el rebliment amb sorres netes de riu al voltant del col·lector 

i el rebliment mitjançant terres seleccionades procedents de la mateixa excavació, sobre les quals ja es 

disposaran les capes de ferm definides en l’apartat número 6.  

 

5.7 XARXA DE SANEJAMENT D’AIGÜES PLUJANES 

Pel drenatge de les aigües plujanes, tan del Carrer Closa dels Frares, com del Carrer Alt Empordà, es 

considera suficient la xarxa d’embornals i col·lectors existents. Així mateix, a la zona d’espais lliures, es 

preveu mantenir el conjunt d’escorrenties naturals que desemboquen al reg del costat de la carretera. 

No obstant, pel que fa al traçat del carril bici, per evitar l’estancament d’aigua, especialment en els 

punts baixos, es preveuen dues canals de recollida d’aigües plujanes, del tipus prefabricada model 

Canalfix o similar de secció 56x67cm, amb reixa superior de fundació dúctil. La primera anirà 

connectada a l’estació de bombament existent al nord de l’àmbit, mitjançant col·lector de polietilè 

corrugat de DN-315mm, mentre que la segona estarà situada al rec existent al costat est de la carretera 

de Sant Pere. 

 

A més, quan el carril bici creui un rec (tram 2 i tram 3), es disposaran les corresponents obres de 

drenatge per permetre el desguàs de les aigües. En aquests creuaments s’ha previst disposar un tram 

de tub de formigó armat classe IV de 600 mm de diàmetre, amb les corresponents embocadures en 

l’entrada i en la sortida.   El tub de formigó anirà tot ell recobert de formigó. 

 

5.8 XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I REG 

La xarxa d’abastament del sector adjacent El Pla ja consolidat servirà per donar servei al nou sector 

Rotonda Castelló Nou (PMU-15). Per la vorera del costat oest del carrer Alt Empordà (davant del 

Pitch&Put) hi passa una canonada de polietilè d’alta densitat PE-100 PN-16 de DN-160mm que es 

preveu interceptar en 1 punt mitjançant nova canonada de polietilè d’alta densitat PE-100 PN-16 de 

DN-125mm, que creuarà el carrer. A partir d’aquesta connexió es configura la nova escomesa 

d’abastament d’aigua potable per a la parcel·la edificable i per a la xarxa de reg.  
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A banda de les vàlvules de l’escomesa, també es compta amb la disposició de vàlvules de 

seccionament en els diversos nusos, segons es grafia als plànols, per garantir l’aïllament individual de 

les diferents canonades de distribució, assegurant l’abastament de tota la xarxa per diferents camins 

per no haver de tallar el subministrament en cas d’averia. També es compta amb una vàlvula de 

descàrrega connectada a la xarxa de plujanes.  

 

No es preveu la instal·lació de nous hidrants, ja que amb els existents és suficient. Just davant del Pitch 

&Put, a la vorera oest del Carrer Alt Empordà hi ha un hidrant soterrat H-100 amb arqueta de fosa dúctil 

incorporada i tapa de color vermell.  

 

La connexió amb la xarxa de reg se situa davant la zona de sistemes d’espais lliures on es disposarà 

un comptador, una vàlvula de comporta i una vàlvula electromagnètica. La canonada principal de 

distribució de la xarxa de reg serà de polietilè d’alta densitat de PE-100 PN-16 de DN-32mm, i 

s’instal·laran dues boques de reg de DN-40mm, una al nord i l’altra al sud. 

 

5.9 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

Tal i com es justifica en l’annex número 10, la xarxa elèctrica que es contempla en el projecte ha estat 

la proposada per la mateixa companyia Endesa Energia S.A. 

 

El subministrament elèctric s’obtindrà de la línia de mitja tensió que passa pel carrer Alt Empordà, des 

de la que s’empalmarà nova estesa de 2 conductors amb cables del tipus 3x240 mm2 Al (18/30 kV). 

Aquests dos cables passaran soterrats creuant el carrer Alt Empordà fins arribar a la nova estació 

transformadora de 630 kVA que es disposarà en la franja enjardinada de 5 metres d’amplada, davant la 

zona comercial – hotelera.  Des d’aquesta nova estació transformadora s’alimentarà la nova parcel·la 

que tindrà la seva caixa de seccionament i la caixa general de protecció.  

 

Per a la instal·lació d’aquestes línies elèctriques s’ha comptat amb el tall i demolició dels paviments 

existents, les excavacions de les rases, el reomplert amb sorra i la restitució dels paviments.  

 

5.10 ENLLUMENAT PÚBLIC 

En les obres d’urbanització del nou sector rotonda Castelló Nou, es preveu completar la xarxa 

d’enllumenat existent en el Carrer Alt Empordà i en el Carrer de la Closa dels Frares, seguint el sistema 

existent. A part, es preveu la il·luminació dels passos inferiors del carril bici.  

 Pel carrer Alt Empordà es col·locaran 3 punts de llum nous, per completar la xarxa al nord del carrer. 

Els punts de llum unilaterals, se separaran uns 35 metres (igual que les existents) i s’utilitzarà el mateix 

tipus de columna i lluminària que les existents: columna troncocònica d’acer galvanitzat de 10 m d’alt i 

lluminària model QSA-10 de Carandini o similar, d’alumini injectat amb làmpada de VSAP de 150 watts. 

 

Pel carrer Closa dels Frares es preveu un  punt de llum del mateix tipus, per completar els existents.  

Aquests 4 nous punts de llum aniran connectats a la línia existent que s’alimenta des del quadre 

d’enllumenat que hi ha a la cantonada entre el Carrer Alt Empordà i el Carrer Garrotxa. No obstant, es 

preveu la substitució de tota la línia existent per una nova línia de 4x10 mm² (es preveu que la línia 

existent tingui secció insuficient, tot i que es comprovarà in situ quan s’obri la rasa). 

 

Així mateix es preveu la il·luminació de la zona de jocs, mitjançant la instal·lació d’un punt de llum 

central, amb columna troncocònica d’acer galvanitzat de 6 m d’alçada i lluminària model SCL versió VB 

de Carandini o similar, d’alumini injectat amb sistema led equivalent a 150 watts. Aquest punt de llum 

també es connectarà a la nova línia de 4x10 mm².. 

 

Pels passos inferiors del carril bici, es preveu una lluminària tipus industrial antivandàlica amb sistema 

de leds equivalent a 100 watts. Se’n col·locaran un total de 4 unitats i aniran connectades a la 

lluminària del costat de la rotonda, allargant la línia existent del tipus tetrapolar de 4x6 mm². Tot segons 

plànols. 

 

L’alimentació dels punts de llum des del quadre es fa amb conductor de coure del tipus RV 0,6/1 KV, o 

sigui amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de PVC, soterrat en el terreny i dins un tub de PEAD 

de 63 mm. de diàmetre, als trams sota la vorera, i col·locat en canalització soterrada i formigonada en 

els trams de calçada. En concret, ens referim a línies de quatre cables (tetrapolars: tres fases i el 

neutre) que en el nostre cas serà de 4x6 mm² o 4x10 mm2. Mentre que el cable que puja per la 

columna fins la lluminària serà de 3x1,5 mm2.  

 

Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe amb el 

terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció, que a la vegada es connectarà als elements 

metàl·lics dels bàculs i/o columnes, i a les plaques de terra ubicades al pou d’aquestes columnes. 

  

5.11 XARXA DE COMUNICACIONS 

Tal i com es justifica en l’annex número 12, la xarxa de telecomunicacions que es contempla en el 

projecte ha estat la proposada per la mateixa companyia Telefónica, amb la única diferència que enlloc 

de rodejar la parcel·la per les voreres del Carrer Alt Empordà i Closa dels Frares, entrant per la zona 

d’espais lliures per fer l’escomesa, es preveu creuar aquesta zona pel sud i seguir en direcció nord per 

la zona d’espais lliures fins al punt d’escomesa i finalment connectar novament amb la xarxa existent.  

  



Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  Memòria 
 

   

7 

 

Es col·locaran arquetes tipus DM en els punts d’enllaç amb la xarxa existent (interceptar conductors) i  

en el punt d’escomesa. Des d’aquestes arquetes es faran sortir quatre tubs de PVC de DN-63mm. 

Aquests tubs de PVC serviran perquè la companyia de telecomunicacions pugui venir a instal·lar les 

seves línies. 

 

5.12 XARXA DE GAS 

Existeix una xarxa de Gas Natural de mitja pressió que discórrer per sota la vorera oest del carrer Alt 

Empordà i a l’altura del carrer Cerdanya creua a l’altre costat i discórrer en part, per dins la parcel·la 

privada del PMU-15 fins a creuar el carrer Closa dels Frares.  

 

El tram de canonada que discórrer per dins la parcel·la es preveu anul·lar i desviar la canonada per 

sota la vorera est del carrer Alt Empordà, segons plànols. En principi no es preveu escomesa de gas 

pel nou sector. 

 

5.13 MOBILIARI URBÀ 

A nivell de mobiliari urbà no es preveuen elements en les voreres del sector ja que són estretes (1 

metre) i dificultarien el pas. El que sí es preveu és una zona de contenidors per a recollida selectiva, al 

nord del carrer Alt Empordà. Aquests contenidors es preveu que els subministri l’empresa que gestiona 

la recollida d’escombraries. 

 

També es preveu l’habilitació d’una zona de jocs o gimnàstica a l’aire lliure, al nord de l’espai lliure 

públic, en la que s’instal·laran els següents elements de la casa Happy Ludic, o similar: 

 

- 1 equipament “grup D”  

- 1 equipament “patins”  

- 1 equipament tipus “pèndul doble” 

- 1 equipament tipus “rem” 

- 1 equipament tipus “dorsal assentat” 

- 1 equipament tipus “gir de cintura” 

- 1 equipament tipus “roda d’espatlles” 

 

No es preveu un tractament especial del paviment, simplement es construirà una base de formigó en 

massa per a ancorar cadascun dels diferents elements, segons indicacions del fabricant. 

5.14 ENJARDINAMENT 

Dins l’àmbit d’aquest nou sector es preveu la plantació de 28 pins tipus Pinus Pinea de 125 a 150 cm 

d’alt a la zona de sistema d’espais lliures, completant el que hi ha actualment. A més, també es preveu 

la plantació de  2 arbres tipus Freixa o similar (vegetació autòctona) de 25-30 cm de perímetre, en la 

zona de gimnàstica a l’aire lliure. 

 

Es preservarà la vegetació existent en l’àmbit que sigui autòctona i adulta o presenti un cert interès. 

No es preveuen plantacions en les voreres ja que són massa estretes.  

Pel que fa a la franja enjardinada de 5 metres d’amplada que es preveu dins l’àmbit de propietat 

privada, no és objecte del present projecte però haurà de seguir el que regula el document urbanístic. 

 

5.15 SENYALITZACIÓ 

La senyalització horitzontal que es preveu en aquest projecte consta dels següents elements: 

 

- 1 senyalització de “stop”, en el creuament del carrer Alt Empordà amb els carrer Closa dels 

Frares. 

-  2 passos de vianants: un al carrer Alt Empordà i un al Carrer Closa dels Frares 

- Línia blanca contínua de 10 cm d’amplada per marcar els límits de la calçada.  

- Línia blanca en el carrer Alt Empordà pels aparcaments de davant la vorera est i per marcar 

l’accés al carril bici. 

- 1 senyalització de fletxa a la dreta, per indicar el desviament del carril bici al C/ Alt Empordà. 

 

En quant a la senyalització vertical es disposa la necessària per indicar els passos de vianants, el carril 

bici, els aparcaments i per a regular les interseccions que hi ha en aquest sector.   

 

També caldrà refer la senyalització, tan horitzontal com vertical, malmesa per la construcció dels 

passos inferiors. 

 

6. ESTUDI D’ INUNDABILITAT 

Segons estudi inclòs a l’annex número 4, basat amb les dades incloses en el POUM de Castelló 

d’Empúries i amb les dades publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua, es conclou que la zona 

objecte del present projecte, és una zona no inundable. 
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7. NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 

Prescripcions Tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 

relacionen a continuació: 

 

- “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 

Poblaciones” (MOPU). 

- “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990). 

- “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. de 

Barcelona y otros municipios). 

- Recomanacions de l’Institut Català del Sòl. 

- Normes UNE-EN relacionades amb les diferents xarxes que afecten al conjunt de la 

urbanització. 

 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

Tal com s’exposa a l’annex número 15 del projecte, durant l’execució de les obres d’urbanització del 

sector “rotonda Castelló Nou” de Castelló d’Empúries, es complirà el Decret 89/2010 de 29 de juny pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, així com el Real 

Decreto 105/2008 d’1 de febrer que regula la producció y gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

9. OBRA COMPLETA 

Les obres definides en aquest projecte contenen tots els documents exposats en l’article 123 del Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre), i 

per tant, són susceptibles d’ésser lliurades a l’ús general un cop finalitzades. 

 

10. COMPLIMENT DE LES NORMES D’ACCESSIBILITAT 

En el present projecte es disposa d’un itinerari adaptat per a vianants i s’ha tingut en compte tot el 

relatiu al compliment de les normes d’accessibilitat, especialment el Decret 135/1995 de 24 de març, 

(Codi d’Accessibilitat de Catalunya), que desenvolupa la Llei 20/1991 de 25 de novembre sobre 

promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 

També es compleix l’Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, vigent a tot l’estat. 

 

11. COMPLIMENT A L’ACCÉS DE VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 

El Decret 241/1994 sobre condicionats urbanístics i de protecció contra incendis, en el seu apartat 

número 6, estableix que l’amplada útil lliure en el perfil transversal d’un carrer serà Au ≥ 3,00 m. Cosa 

que complim. 

 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Els treballs englobats en el present projecte, es preveuen realitzar en un termini de tres (3) mesos, 

segons es defineix en el pla d’obres, a l’annex número 6.  

 

13. CONTROL DE QUALITAT 

En l’annex número 16 s’adjunta el pla de control de qualitat, on es defineix el tipus i número d’assaigs a 

realitzar durant l’execució de les obres, tant pel que fa a la recepció dels materials com al control de 

fabricació de les diferents unitats d’obra, segons està definit en els corresponents articles del Plec de 

Condicions del projecte constructiu. 

 

L’import anirà a càrrec del contractista fins a un límit de l’1,00% del pressupost de l’obra, sempre i quan 

l’excés que hi pugui haver no sigui imputable al contractista per negligència en el compliment de les 

instruccions rebudes, per persistència en la utilització de materials dubtosos o per altres causes 

conceptualment similars, en el cas de les quals, es farà càrrec de totes les despeses a què donin lloc 

les operacions que s’hagin de portar a terme. 

 

14. SEGURETAT I SALUT 

En l’annex número 17 de la memòria s’incorpora el corresponent estudi de seguretat i salut, necessari 

per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi 

s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les 

obres, amb caràcter general i particular. 
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15. PRESSUPOST 

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos anuals 

de mà d’obra, materials i maquinària usuals a la zona. 

 

Aplicant aquests preus als amidaments obtenim un Pressupost de TRES-CENTS CINQUANTA-

QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (354.691,87 €). 

 

Per aplicació de l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta  de: 

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (429.177,16 

€). 

 

16. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 

 

MEMÒRIA 

Annex número 1: Adaptació al planejament 

Annex número 2: Topografia 

Annex número 3: Reportatge fotogràfic 

Annex número 4: Informe de inundabilitat 

Annex número 5: Traçat, replantejament i definició geomètrica  

Annex número 6: Passos inferiors i estructures auxiliars 

Annex número 7: Pavimentació 

Annex número 8: Xarxa de sanejament: residuals i pluvials 

Annex número 9: Xarxa d’aigua potable 

Annex número 10: Xarxa elèctrica 

Annex número 11: Enllumenat públic 

Annex número 12: Xarxa de telecomunicacions 

Annex número 13: Pla d’obres  

Annex número 14: Desviament del trànsit 

Annex número 15: Gestió de residus 

Annex número 16: Pla de control de qualitat  

Annex número 17: Estudi de seguretat i salut  

 

 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 

 

Plànol número 1: Situació i emplaçament 

Plànol número 2: Topografia 

Plànol número 3: Estructura de la propietat  

Plànol número 4: Parcel·lació, ordenació i superfícies 

Plànol número 5: Planta general 

Plànol número 6: Seccions tipus 

Plànol número 7: Definició carril bici 

Plànol número 8: Xarxa d’aigües residuals  

Plànol número 9: Xarxa d’aigües plujanes  

Plànol número 10: Xarxa d’aigua potable i reg  

Plànol número 11: Xarxa elèctrica 

Plànol número 12: Xarxa d’enllumenat públic 

Plànol número 13: Xarxa de telecomunicacions 

Plànol número 14: Xarxa de gas 

Plànol número 15: Pavimentació 

Plànol número 16: Enjardinament 

Plànol número 17: Senyalització i mobiliari urbà 

 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

Plec de condicions tècniques generals 

Plec de condicions tècniques particulars 

 

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 

 

Amidaments 

Quadre de preus número 1 

Pressupostos parcials 

Pressupost general 
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17. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en la present memòria, i en la resta de documents que composen el 

projecte constructiu, es considera que les obres estan suficientment definides per a poder-les executar 

correctament i se sotmet la seva aprovació als òrgans de l’administració.  

 

 

Castelló d’Empúries, a abril de 2017 

L’autor del projecte: 

 

 

Jordi Quera Miró 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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ANNEX 01: ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El present projecte d’urbanització parteix del pla de millora urbana del nou sector PMU-15 

Rotonda Castelló Nou, previst en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries 

i del qual, una vegada desenvolupat, se’n desprenen les següents dades: 

 

 

A continuació s’adjunta el plànol de zonificació. 





 

 

 ANNEX NÚM.2- TOPOGRAFIA  
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ANNEX 02: TOPOGRAFIA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest annex inclou la descripció dels treballs de topografia realitzats per tal d’obtenir el plànol 

topogràfic corresponent al projecte d’urbanització del sector  rotonda Castelló Nou (PMU-15), al 

municipi de Castelló d’Empúries, comarca de l’Alt Empordà. 

 

2. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Les dades de l’aixecament topogràfic s’han pres mitjançant topografia clàssica, amb estació total, 

seguint el mètode tradicional de determinació d’una poligonal i la radiació dels punts que 

defineixen el terreny a partir de les bases d’aquesta. A partir de les dades obtingudes al camp, es 

va realitzar el càlcul i compensació, i el posterior dibuix. 

 

2.1 Aparells utilitzats 

 

S’ha utilitzat una estació total marca Zeiss, Model trimble 3305 DR, dos jocs de prismes/reflectors 

de la marca Zeiss i un ordenador per la recollida de dades al camp tipus PDA marca HP.   

 

2.2 Descripció del programa de transferència i conversió de dades 

 

Pel tractament de dades informàtiques i processament de la informació de camp s’ha utilitzat : 

 

      - Programa de bolcat de dades Zeiss M5  

      - Programa de Dibuix  Autocat  

      - Programa informàtic Topósis V.6  

 

Amb tot això s’entrega plànol topogràfic grafiat en paper a escala 1:1000 i CD amb base de dades 

en format  Autocat 2002 (DWG) i en format Adobe (PDF) . 

 

 

2.3 Informació auxiliar 

La topografia de detall que es disposa és pròpia de l’àmbit del PMU-15 i l’entorn més immediat, no 

obstant, per resoldre temes de serveis i connexions, s’ha ampliat l’àmbit de la base topogràfica, 

mitjançant la topografia a escala 1/1000 de l’Institut cartogràfic i geològic de Catalunya. 
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ANNEX 03: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 
Foto 01: vista aèria de l’àmbit, direcció sud 

 

 
Foto 02: vista general del nord de l’àmbit, limitant amb el carrer Closa dels Frares 

 

 

 

Foto 03: vista general del nord-est de l’àmbit, limitant amb la rotonda de la C-260 i la GIV-6216 

 

 

 

Foto 04: vista general direcció oest, del nord de l’àmbit, cantonada Carrer Alt Empordà amb  
el Carrer Closa dels Frares 



Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  Annex 3: reportatge fotogràfic 
 

   

2 

 

 

 

Foto 05: vista del carrer Alt Empordà, en el punt on s’iniciarà la nova vorera (seguint la vorada existent) 

 

 

Foto 06: vista del pas inferior que creua la carretera C-260, des d’on s’iniciarà el nou tram de  

carril bici  

 

 

Foto 07: vista de l’estació de bombament situada al nord de l’àmbit 

 

 

Foto 08: vista de l’estació de bombament situada al sud de l’àmbit 
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Foto 09: vista de l’armari d’enllumenat situat a la cantonada dels carrers Alt Empordà i Garrotxa 

 

 

Foto 10: vista de l’armari d’enllumenat situat al nord de l’àmbit, prop de la rotonda de la C-260 

 

 

 

Foto 11: Punt d’accés al nou tram de carril bici, des del camí del Càmping,  
a les proximitats al Mas Feliu 



 

 

 ANNEX NÚM.4- INFORME D ’INUNDABILITAT  
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ANNEX 04: ESTUDI D’INUNDABILITAT 

1.  INTRODUCCIÓ  

L’informe d’inundabilitat analitza l’àmbit d’actuació del PMU-15: Rotonda Castelló d’Empúries, 

situat a l’entrada de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), a l’esquerra de la carretera de Sant 

Pere Pescador (GIV-6216), molt proper a la intersecció amb la carretera de Figueres a Roses 

(C-260). 

 

 
Vista aèria de la zona 

 

El Pla de Millora Urbana 15, es troba a l’extrem sud de Castelló d’Empúries i té una forma 

triangular. Pel nord limita amb el Carrer de la Closa dels Frares (zona residencial barri Castelló 

Nou), pel sud limita amb el sector industrial El Pla, per l’est amb la carretera GIV-6216 i per 

l’oest amb el Carrer Alt Empordà (Pitch & Put).  

A efectes hidràulics, la zona d’estudi es troba entre el riu Muga (situat més al nord), el Rec que 

segueix paral·lel al traçat del Carrer Rec Madral, situat més a l’oest i a l’est un rec 

convencional que recull part de les aigües de les carreteres GIV-6216 i C-260. Així mateix es 

troba proper al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, concretament de la plana de camps de 

conreu. 

Per a realitzar el present informe es treballarà amb les dades publicades per l’Agència 

Catalana de l’Aigua i l’estudi de inundabilitat que s’inclou en el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Castelló d’Empúries. 
 
 

2.  ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment la zona d’estudi ja es troba urbanitzada. Es tracta d’un àmbit que comunica 

directament amb tota la trama urbana del sector industrial El Pla Sud.  

El sòl inclòs en aquest Pla de Millora Urbana es troba entre les cotes +6,00 i +7,00 i 

actualment no té un ús específic; es tracta de camps sense conrear i una edificació que es 

troba en un estat precari de conservació. Antigament s’hi havia desenvolupat activitat 

comercial.  

Els sòls que limiten amb aquest Pla de Millora Urbana, tenen usos diferenciats: residencial, 

industrial i comercial – esportiu. Els vials es troben ja urbanitzats i únicament resta per 

completar un tram de vorera. 

A efectes de inundabilitat,  ens trobem en una zona inclosa dins la trama urbana, propera a 

una zona natural d’aiguamolls, no obstant, l’àmbit del PMU-15 no està inclòs en l’àrea 

inundable, tal com indiquen els plànols del POUM i  dels estudis publicats per l’Agència 

Catalana de l’Aigua que adjuntem al final del document en format d’annexes. 

La zona d’estudi es troba allunyada del mar i tot i que el riu Muga es troba relativament a prop, 

en cap cas produeix inundacions en aquesta zona, ni per un període de retorn de 100 anys, ni 

per un període de retorn de 500 anys. 
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3.  ANÀLISI DE LA SITUACIÓ FUTURA 

El Pla de Millora Urbana PMU-15, preveu l’ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la 

materialització del seu aprofitament urbanístic, mitjançant la formació d’una àrea de dotacions 

amb usos hotelers i comercials. 

Les superfícies de la proposta d’ordenació es distribuiran de la següent manera: 

 
Qualificació del sòl Superfície (m²)  % ocupació sòl  

Sistemes 

mínims 

Espais lliures 8.872,00 57,35% 

Superfície neta edificable 6.599,00 42,65 % 

 15.471,00 100,00 % 

En qualsevol cas, la implantació de noves edificacions, a efectes hidràulics, no implica grans 

canvis. 

 

4.  CONCLUSIONS 

L’anàlisi de les dades estudiades per l’Agència Catalana de l’Aigua, a la zona objecte del Pla 

de Millora Urbana PMU-15 Rotonda Castelló Nou, ens confirmen que es tracta d’una zona no 

inundable . No obstant, es preveu que les noves edificacions se situïn com a mínim 30 cm per 

sobre el nivell del carrer (cota de paviment de vial)  

 
A Castelló d’Empúries, abril de 2017 
L’autor de l’informe: 

 

 
 

Jordi Quera i Miró 
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ANNEX 1: MAPES 

  

01. INUNDABILITAT 

 
- Inundabilitat per a T=100 

- Inundabilitat per a T=500 

- Inundabilitat segons POUM 

 

 

02. CALAT 

 
- Calat per a T=500 

 
03. COTES ABSOLUTES 

 
- Cotes absolutes per a T=500 
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ANNEX 05: TRAÇAT, REPLANTEIG I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Dins del conjunt de les obres contemplades en el present projecte d’urbanització del sector 

Rotonda Castelló Nou, no es generen nous vials, simplement es tracta de la consolidació d’un 

sector ja urbanitzat en la seva major part i únicament resten pendents d’executar i/o completar: un 

tram de la vorera del carrer Alt Empordà i un tram de la vorera del carrer Closa dels Frares.  

 

A part, el POUM estableix com a condició per a la materialització de l’aprofitament urbanístic, la 

formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al Parc Natural dels Aiguamolls, 

amb la construcció d’un parell de passos deprimits que donin continuïtat a aquestes xarxes sense 

interrupcions amb les travessies de les carreteres C-260 i GIV-6216.  

 

Per a la formació d’aquests itineraris s’ha considerat la topografia existent i s’ha traçat un nou tram 

de carril bici que enllaça des del pas inferior existent a la C-260 fins al camí del Càmping. Així 

mateix, s’ha desviat part del carril bici existent al carrer Alt Empordà, travessant la zona d’espais 

lliures i anant a buscar el nou carril bici, evitant que convisquin vehicles a motor amb bicicletes i 

vianants. 

 

2. DEFINICIÓ DE L’EIX  

Per definir el traçat d’aquest nou tram de carril bici, s’ha dissenyat un eix corresponent al centre 

del carril. Aquest eix neix a la intersecció amb el pas inferior existent a la C-260 i els PK’s són 

creixents en direcció al camí del Càmping. Finalitza poc abans d’arribar al Mas Feliu.   

 

Pel que fa al desviament de part de l’actual carril bici que discórrer pel Carrer Alt Empordà, també 

s’ha dissenyat un eix corresponent al centre del carril. Aquest eix neix a la intersecció amb el nou 

carril bici, en el seu PK +85,28 i els PK’s són creixents en direcció al carrer Alt Empordà.  

 

3. SECCIÓ TIPUS 

El nou carril bici té una amplada uniforme de 2,50 m, distribuïda en un únic carril però de doble 

sentit de circulació. 

 

 

 

 

Si el carril es troba en desmunt es forma una cuneta de terres a costat i costat d’uns 50 cm 

d’amplada, a excepció dels talussos que es resolen amb mur d’escullera o de formigó armat. Si el 

carril es troba en terraplè, es forma una berma de terres a costat i costat d’uns 40 cm d’amplada. 

En el tram 2 des del PK 75 fins al final es tendirà a ajustar-se a la rasant natural del terreny, 

evitant la formació de bassals i estalviant la formació de cunetes; així mateix, en tot el tram 3 es 

respectarà la rasant natural del terreny. 

 

Pel que fa a les voreres, seran totes d’1 metre d’amplada, inclòs vorada prefabricada de formigó. 

El seu acabat serà amb rajol hidràulic de 20x20cm i 4 cm de gruix. 
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ANNEX 06: CARRIL BICI I PASSOS INFERIORS 

 

1. ANTECEDENTS 

El municipi de Castelló d’Empúries disposa d’una xarxa de carril bici que principalment comunica 

els nuclis poblats de Castelló i Empuriabrava, així com els paratges naturals de la zona, 

especialment el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. No obstant, hi ha trams que el carril bici 

queda interromput. En aquests casos, conviuen vehicles a motor i bicicletes, amb els perills e 

incomoditats que això suposa, tant per conductors com per ciclistes.  

 

La voluntat de l’Ajuntament, és donar continuïtat a aquests carrils bici i ampliar la xarxa ciclable. 

Per això, en el desenvolupament del present Pla de Millora Urbana PMU-15, a part de la pròpia 

urbanització del sector que és mínima, ja que els vials estan executats, es preveu la construcció 

d’un nou tram de carril bici que comuniqui amb l’existent, tal com preveu el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal quan diu en l’apartat d’objectius: 

 

• La formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al Parc Natural dels 

Aiguamolls, amb la construcció d’un parell de passos deprimits que donin continuïtat a 

aquestes xarxes sense interrupcions amb les travessies de les carreteres C-260 a Roses i 

la carretera de Sant Pere. 

 

2. OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte del present annex, inclòs en el projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou 

(PMU-15), és el de definir les obres necessàries per dur a terme l’execució del carril bici i 

especialment dels passos inferiors: un per sota el carrer Closa dels Frares que dóna accés a la 

rotonda de la C-260, i l’altre per sota la carretera GIV-6216 a Sant Pere Pescador. 

 

Es projecten aquests dos passos a base d’un marc de formigó armat prefabricat de secció 

rectangular de 2,50 m de llum i 2,25 m d’alçada lliure. Aquesta és la solució que s’ha cregut més 

adient per aquest tipus d’obra per la seva simplicitat i ser un lloc adequat per una construcció 

d’aquest tipus. 

 

El marc projectat tindria una llargària de 27 metres en un cas i 22 metres a l’altre, amb els 

corresponents accessos en trinxera protegits amb murs de formigó armat.  

 

Pel que fa al carril, es preveu, segons els trams amb dos acabats diferents: formigó o sauló. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Primerament es preveu realitzar els dos passos inferiors . Aquestes obres consisteixen 

essencialment en: 

 

a) Moviment de terres 

b) Obra de fàbrica 

c) Xarxes de serveis 

d) Senyalització durant l’execució de les obres i desviament provisional 

 

3.1 Moviment de terres 

El moviment de terres consisteix primer en l’excavació d’una rasa a la carretera o carrer per la 

ubicació dels marcs.  

 

 Aquesta excavació es podria realitzar per meitats, primer excavar una meitat del vial per poder 

mantenir la circulació viària per l’altra meitat i un cop s’hagués construït la part d’obra de fàbrica 

corresponent es podria obrir al trànsit aquesta part ja construïda i excavar la resta del vial per 

completar la totalitat del pas. No obstant, a petició del Servei de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya, l’excavació tan del carrer Closa dels Frares com de la GIV-6216, es farà en la seva 

totalitat, evidentment primer un vial i després l’altre. I mentre durin les obres s’habilitarà un pas 

alternatiu en cada cas, a través de la parcel·la privada i la zona lliure municipal que limiten amb la 

rotonda de la C-260 i a través dels vials existents a la urbanització, senyalitzant cada itinerari.  

 

Un cop construït cada pas, s’excavaran els accessos per adequar-los a la rasant del carril per 

bicicletes i vianants. La zona d’obres i el desviament del trànsit se senyalitzarà convenientment 

per poder mantenir la deguda seguretat.  
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El moviment de terres a realitzar serà aproximadament de 2.400 m³ en desmunt i 500 m³ en 

terraplè. 

 

3.2 Xarxes de serveis 

Es projecten els corresponents desguassos d’aigües pluvials: 

 

- Pel cas del pas inferior del carrer Closa dels Frares, es preveu una canal prefabricada de 

formigó armat amb reixa interceptora que a través d’una canonada de polietilè corrugat de 

DN 315mm, portarà les aigües a l’estació de bombament existent en les immediacions. 

 

- Pel cas del pas inferior de la GIV-6216, es preveu construir un canal del mateix tipus però 

que desguassarà en escòrrec existent.  

 

A més, en ambdós passos, es preveuen drenatges per la part interior dels estreps del marc i dels 

murs de contenció que abocaran les aigües a nivell de paviment i aquestes seran conduïdes fins  

a la canal de desguàs que aboca al rec.  

 

També es preveu la instal·lació d’enllumenat dins els passos inferiors a base de punts de llum 

tipus industrial, degudament protegits d’accions vandàliques, per a la seguretat dels usuaris del 

pas. Se’n preveuen un a l’entrada i un abans de la sortida de cada pas inferior. 

 

En principi amb la informació que es disposa no es preveu afectar cap altre servei.  

 

3.3 Obra de fàbrica 

Tal com ja s’ha esmentat, consistirà en la construcció d’un marc rectangular de formigó 

prefabricat. Les dimensions del marc són de 2,50 m de llum lliure i de 2,25 m d’alçada lliure. La 

seva allargaria serà de 27 metres en un cas i 22 metres en l’altre. 

 

També es projecten caixons de formigó armat HA-30, en “U” , construïts in situ, que es van 

adaptant a la rasant dels accessos. L’alçada d’aquests murs és de 2,70 m com a màxim a la zona 

de connexió amb el marc prefabricat. 

 

El reomplert de l’excavació, tan dels laterals del caixó, com de la part superior, es farà amb 

formigó en massa. A més, per contrarestar l’esforç de tallant que genera el carrer o carretera, es 

preveu construir una llosa de formigó armat HA-30, damunt el marc prefabricat, de 20cm de 

cantell.  

 

La reposició de l’afermat de la carretera i el vial, es preveu amb aglomerat asfàltic. També es 

preveu la reposició de la glorieta existent que quedarà afectada per les obres.  

 

3.4 Carril bici 

Un cop finalitzats els passos inferiors, es procedirà a completar el traçat del carril bici.  

 

En primer lloc es realitzaran els treballs de moviment de terres que consisteix en l’excavació o 

terraplenat per aconseguir la rasant prevista, tenint en compte que l’acabat, segons els trams serà: 

 

- De formigó: 

• 35 cm Subbase de material seleccionat 

• 15 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

• 16 cm de capa formigó en massa del tipus HP-40. 

• Secció estructural equivalent (segons Taula de ferms): la secció proposada té la 

seva equivalència exacta amb la 5FS1. 

 

- De sauló: 

• 35 cm Subbase de material seleccionat 

• 20 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

• 5cm de base sauló compactat. 

 

En els trams amb sauló, si són en terraplè es preveu una berma a costat i costat de 40cm 

d’amplada aproximadament, i si són en desmunt, es farà una petita cuneta a cada costat de 50 cm 

d’amplada. No obstant, el criteri és adaptar-se al màxim a la rasant natural del terreny existent, 

evitant la formació de bassals. 

 

En els trams de formigó, tots ells en desmunt, es preveu col·locar escullera a costat i costat, per 

protecció i contenció de les terres.  
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Quan el carril bici creui un rec, caldrà disposar les corresponents obres de drenatge per permetre 

el desguàs de les aigües. En aquests creuaments s’ha previst disposar un tram de tub de formigó 

armat classe IV de 600 mm de diàmetre, amb les corresponents embocadures en l’entrada i en la 

sortida.    

 

Seguidament es procedirà a la formació del paquet de ferms i la col·locació de la senyalització 

vertical i horitzontal marcada. 

 

3.5 Senyalització durant les obres 

Per a la realització dels passos inferiors, es té en compte la realització d’un pas provisional o 

desviament durant l’execució de les obres (veure annex número 14). La senyalització horitzontal 

constarà de línies contínues de color groc per canalitzar adequadament el trànsit. 

 

La senyalització vertical constarà de les corresponents senyals de perill i de limitació de velocitat, 

així com d’instal·lació de cartells informatius que indiquin el pas alternatiu o desviament del trànsit. 

 

També es preveu la col·locació de senyalització lluminosa durant la nit. 

 

4. FINQUES AFECTADES 

Les finques afectades pel carril bici, inclòs els passos inferiors, són en gran part de l’Administració. 

La major part són de propietat municipal i hi ha una part  de la Generalitat de Catalunya (Servei de 

Carreteres). En qualsevol cas, es requerirà la seva autorització previ a l’execució de les obres.  

 

Per donar continuïtat al carril bici, un cop creuada la carretera GIV-6216, s’habilitarà carril fins 

arribar a l’anomenat camí del càmping (poc abans del Mas Feliu) que dóna accés al Parc dels 

Aiguamolls. En aquest cas també es preveu utilitzar els terrenys propietat de la Generalitat de 

Catalunya que formen part del domini públic de la carretera. En tot cas, si per habilitar el carril bici 

es requereix l’expropiació de part dels terrenys de titularitat privada que limiten amb aquest àmbit, 

ho gestionarà directament l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.  

 

A part de la superfície necessària per a l’execució de les obres, serà necessària una superfície 

complementaria per a la implantació de l’obra: acopi de material, parc de maquinària, etc. 

5. CÀLCULS ESTRUCTURALS  

El dimensionament i càlculs estructurals s’han realitzat seguint les prescripcions recollides a la 

normativa espanyola vigent:  

 

• IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

• EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

• NCSP-07: Norma de construcciones sismo resistentes  de puentes.  

Per la realització dels càlculs s’ha emprat el programa Autodesk Robot Structural Analysis, 

consistent en un conjunt d’eines avançades, integrades en la tecnologia BIM, per l’anàlisi i el 

disseny d’estructures de tot tipus, que permeten analitzar-ne el comportament i verificar el 

compliment de les exigències de les diferents normatives d’aplicació. Tan mateix s’han realitzat 

comprovacions addicionals necessàries mitjançant fulles de càlcul. 

 

5.1 Materials 

A continuació s’indiquen les característiques dels materials a emprar en la construcció de les 

noves estructures objecte del present projecte.  

 

Formigó 

Pref. Marcs HA-40 fck= 40 MPa 

In-situ 
Murs i lloses HA-30 fck= 30 MPa 

Rebliment  HM-20 fck= 20 MPa 

Acer Passiu Barres corrugades B 500 S fyk= 500 MPa 

 

Els coeficients parcials de seguretat per la resistència s’han adoptat segons l’indicat a la Instrucció 

EHE-08.  

 

Per altre banda, el nivell de control serà estadístic pel formigó i intensiu per l’execució. Pel que 

respecta a l’acer, tot el que s’empri en l’obra disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut (Marca AENOR). 
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5.2 Accions de càlcul 

5.2.1 Pes propi 

Són les produïdes pel pes dels diferents elements estructurals:   

 

- Pes específic del formigó en massa:   23 kN/m3 

- Pes específic del formigó armat i pretesat:  25 kN/m3 

 

5.2.2 Càrregues mortes 

S’ha considerat que el paquet de ferm i el paviment que es recolza sobre els marcs prefabricats té 

un pes específic de 20 kN/m3. 

 

5.2.3 Característiques de les terres i rebliments 

S’ha considerat que tant el terreny existent com els possibles materials de rebliment tenen les 

següents característiques: 

 

Pes específic natural:   � = 19 �� ��⁄  

Angle de fregament intern:   ∅ = 33º 

Cohesió:     = 0 

Angle de fregament amb el mur:  � = 0º 

Angle de repartiment:   45º 

Mòdul de balast:   � = 50.000 �� ��⁄    

Tensió admissible:   ���� = 200 �� ��⁄   

 

Les parets dels marcs i dels murs estaran ben drenades, per tant, no es tindrà en compte  

l’empenta hidrostàtica de les possibles aigües d’infiltració. 

 

Per determinar les empentes de terres es té en compte la indicació de la IAP-11 on s’indica que 

quan l’empenta de terres sigui desfavorable el seu valor no serà inferior a l’empenta hidrostàtica 

d’un fluid de pes específic 5 kN/m3, o el que és el mateix, que el valor del coeficient d’empenta pel 

pes específic sigui de 5 kN/m3 com a mínim. D’aquesta manera s’estableix el valor mínim de 

l’empenta de terres.  

 

Per altra banda s’estableix que l’empenta de terres màxima correspongui al valor del coeficient 

d’empenta al repòs:  

 

�� = 1 − ���� = 1 − ���30 = 0,50 

 

5.2.4 Accions del trànsit de vehicles 

Sobre els marcs de formigó cal considerar les accions de trànsit de vehicles pesants, definides 

segons la vigent instrucció IAP-11. 

 

L’amplada de la calçada en creuar pels marcs prefabricats és de 12m, aquesta es divideix en 3 

carrils virtuals, de 3 metres d’amplada cadascun. 

 

Llavors cal considerar l’acció simultània de les següents càrregues: 

 

Un únic vehicle pesat a cada carril virtual de pes 2Qik segons l’esquema de la figura 5.1, situat 

transversalment dins del carril en la posició més desfavorable, sempre que el seu efecte sigui 

desfavorable per l’element d’estudi. 

 

Una sobrecàrrega uniforme de valor qik, estesa en totes les zones on el seu efecte resulti 

desfavorable, inclús en aquelles ja ocupades per un vehicle pesat. 

 

En la següent taula s’indiquen els valors característics de les càrregues anteriors: 

 

Situació 
Vehicle pesat 

2·Qik (kN) 
Sobrecàrrega uniforme qik (kN/m2) 

Carril virtual 1 2 · 300 9,0 

Carril virtual 2 2 · 200 2,5 

Carril virtual 3 0 2,5 
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Figura 5.1 Disposició del les càrregues 

 

5.2.5 Sobrecàrrega en terraplens 

Per als càlculs de les empentes del terreny sobre elements estructurals es pot adoptar de manera 

simplificada una sobrecàrrega uniforme de 10 kN/m2 equivalent a les accions dels trànsit de 

vehicles. 

5.2.6 Càrregues en zones d’ús de vianants 

La càrrega equivalent per a zones d’ús de vianants segons la IAP-11 és de 5 kN/m2.  

 

5.3 Coeficients de seguretat 

Minoració de la resistència del formigó i de l’acer: 

 

γc = 1,50 

γs = 1,15  

 

 

 

 

Coeficients parcials de seguretat, γf, en funció de la situació de projecte i de l’estat límit objecte de 

comprovació: 

 

Acció  

E.L.U. E.L.S. 

Situació persistent o transitòria 
Situació 

accidental 

Situació 

persistent o 

transitòria Equilibri (EQU) Resistents (STR) EQU i STR 

Est. Desest. Fav. Desf. Fav. Desf. Fav. Desf. 

Permanent 

de valor 

constant 

(G) 

Pes propi 0,9 1,1 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Càrrega 

morta 
0,9 1,1 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Permanent 

de valor 

no 

constant 

(G*) 

Reològiques 1,0 1,35 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Terreny 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fregament 

recolzaments 
1,0 1,35 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Variable 

(Q) 

Sobrecàrrega 

d’ús 
0 1,35 0 1,35 0 1,0 0 1,0 

Accions 

climàtiques 
0 1,5 0 1,5 0 1,0 0 1,0 

Accions de 

l’aigua 
0 1,5 0 1,5 0 1,0 0 1,0 

Accions  accidentals (A)  - - - - 1,0 1,0 - - 

 

 

5.4 Combinacions d’accions 

Per cada element i situació de projecte s’identifiquen les hipòtesis de càrrega crítiques i, per 

cadascuna d’elles, el valor de càlcul de l’efecte de les accions s’obté combinant les accions que 

puguin actuar simultàniament, segons els criteris generals que s’indiquen a l’apartat 6.3 de la IAP-

11. 
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Combinacions per comprovacions en Estat Límit Últim (ELU):  

 

En situació persistent o transitòria: 

 

 �!," · $%,""&'
+  �!,� · $%,�∗

�&'
+ �*,' · +%,' +  �*,, · -.,, · +%,,,&'

 

 

En situació accidental: 

  
 $%,""&'

+  $%,�∗
�&'

+ -',' · +%,' +  -�,, · +%,,,&'
+ 0� 

on, 

Gk,j  valor característic de cada acció permanent. 

G*
K,m  valor característic de cada acció permanent de valor no constant. 

Qk,1  valor característic de l’acció variable dominant. 

Ψ0,i·Qk,i valor de la combinació d’accions variables concurrents amb l’acció variable 

dominant. 

Ψ1,1·Qk,1 valor freqüent de la principal acció variable concurrent amb l’acció accidental.    

Ψ2,i·Qk,i valor casi-permanent de la resta d’accions variables concurrent amb l’acció 

accidental. 

Ad  valor de càlcul de l’acció accidental. 

γG, γQ  coeficients parcials. 

 

Combinacions per comprovacions Estat Límit de Servei (ELS): 

 

Segons l’estat límit de servei a verificar, s’adoptarà un dels tres tipus de combinació d’accions 

indicats a continuació:  

 

Combinació característica (ELS irreversibles): 

 

 �!," · $%,""&'
+  �!,� · $%,�∗

�&'
+ �*,' · +%,' +  �*,, · -.,, · +%,,,&'

 

 

 

 

Combinació freqüent (ELS reversibles): 

 

 �!," · $%,""&'
+  �!,� · $%,�∗

�&'
+ �*,' · -',' · +%,' +  �*,, · -�,, · +%,,,&'

 

 

Combinació quasi-permanent (alguns ELS reversibles i efectes diferits): 

 

 �!," · $%,""&'
+  �!,� · $%,�∗

�&'
+  �*,, · -�,, · +%,,,&'

 

 

Són també d’aplicació les prescripcions indicades per a la combinació d’accions en les 

combinacions per comprovacions ELU. 

 

Els valors dels factors de simultaneïtat seran diferents segons l’acció de que es tracti. S’adoptaran 

els recollits a la taula següent.  

 

ACCIÓ Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega d’ús 

gr1 

Vehicles pesats 0,75 0,75 0 

Sobrecàrrega uniforme 0,4 0,4 0 

Càrrega voreres 0,4 0,4 0 

gr1 0 0 0 

gr3, Vianants 0 0 0 

gr4 0 0 0 

Sobrecàrrega d’ús en passarel·les 0,4 0,4 0 

Vent Fwk 

En situació persistent 0,6 0,2 0 

En construcció 0,8 0 0 

En passarel·les 0,3 0,2 0 

Acció tèrmica Tk  0,6 0,6 0,5 

Acció de l’aigua Wk 
Hidrostàtica 1,0 1,0 1,0 

Hidrodinàmica 1,0 1,0 1,0 

Sobrecàrregues 

de construcció 
      Qc 1,0 0 1,0 
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6. CÀLCUL DELS MARCS PREFABRICATS 

Pel càlcul dels marcs prefabricats es considera una secció tipus on el gruix de capes de ferm per 

sobre el caixó és de 0,90 m i l’amplada de la calçada 12 m.  

 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, es tracta de marcs prefabricats de 2,50 m d’amplada 

interior, 2,25 m d’alçada interior, gruix de parets i llosa superior i inferior 0,20 m. Les dimensions 

de la línia mitjana de l’estructura resulten de 2,70 m d’amplada i 2,45 m d’alçada. Es tracta de 

marcs prefabricats construïts amb formigó armar HA-40 i acer tipus B500S.  

 

6.1 Resum de les accions 

H1: Pes propi del formigó del caixó 

 

H2: Pes del ferm i paviment 

 

 1 = 20 # 0,9 � 18	��/�� 
 

H3: Empenta mínima de terres:  

 

��,�,4 � 5� � 519 � 0,263 

 

6' � 0,263 ∙ 19 ∙ 80,9 ( 0,22 9 � 5�� ��⁄  

6� � 0,263 ∙ 19 ∙ 2,45 � 12,25 �� ��⁄  

 

               Figura 6.1. Empentes de terres mínima sobre el caixó.  

H4: Empenta màxima de terres 

 

�� � 1 � ���� � 1 � ���30 � 0,50 

 

6' � 0,50 ∙ 19 ∙ 80,9 ( 0,22 9 � 9,5 �� ��⁄  

6� � 0,50 ∙ 19 ∙ 2,45 � 23,3 �� ��⁄  

 

H5: Sobrecàrrega de trànsit pesat 

 

Situació 
Vehicle pesat 

2·Qik (kN) 
Sobrecàrrega uniforme qik (kN/m2) 

Carril virtual 1 2 · 300 9,0 

Carril virtual 2 2 · 200 2,5 

Carril virtual 3 0 2,5 

 

Les càrregues puntuals actuen sobre una superfície de 0,4x0,4m i es reparteixen a 45º fins a la 

secció de càlcul de la llosa superior, de manera que la superfície resulta de 2,4x2,4m.  

 

Per determinar la sobre-empenta de terres es considera la càrrega uniforme de 10 kN/m2.  

 

6; � 0,50 ∙ 10 � 5�� ��⁄  

 

La sobrecàrrega interior del caixó, per l’ús de vianants, no es considera ja que el coeficient de 

combinació amb la resta de les accions és 0.  

 

6.2 Combinació d’accions 

COMB 1: Màxima càrrega vertical i mínima empenta de terres 

 

1,35 · (H1 + H2 + H5) + 1,0 · H3 

 

COMB 2: Mínima càrrega vertical i màxima empenta de terres 

 

1,0 · (H1 + H2) + 1,5 · H4 

 

COMB 3: Màxima càrrega vertical i màxima empenta de terres 

 

1,35 · (H1 + H2 + H5) + 1,5 · H4 
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6.3 Model de càlcul 

Per determinar els esforços, tensions i deformacions a que es sotmetran els marcs de formigó s’ha 

modelat una estructura amb elements tipus làmina, de 0,20 m de gruix i formigó HA-40 com el que 

es mostra en la següent figura:  

 

 

Figura 6.2. Model de càlcul dels marcs.  

 

El recolzament de la llosa inferior és sobre un llit elàstic, segons les condicions de Winckler. El 

coeficient de balast considerat és de 50.000 kN/m3.  

 

6.4 Armadura mínima 

Les quanties geomètriques mínimes per a lloses de 0,20 m de cantell segons la EHE-08 són:  

 

0<,�,4 � 12 # 1,81.000 # 1.000 # 200 � 180	��� �⁄  

 

La quantia mecànica mínima és:  

 

0<,�,4 � 0,04 # 1.000 # 150 # 40/1,5500/1,15 � 368	��� �⁄ → 1�10	>?>	20	�. 
 

6.5 Càlcul llosa superior 

Els esforços de flexió màxims en la llosa superior són:  

 

 

 

 

Figura 6.3. Moments flectors màxims. Combinació 1 i combinació 3 (en kNm/m). 
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El moment flector màxim al centre llum de la llosa superior és de 61,7 kNm/m. En la següent taula 

es determina  l’armadura necessària ELU flexió simple:  

 

CÀLCUL DE L'ARMADURA ELU FLEXIÓ SIMPLE 
Esforços   
Moment de càlcul (kNm): 61,70 
Tallant (kN): 0,00 
    
Secció   
Amplada (mm): 1.000,00 
Cantell (mm): 200,00 
Cantell útil (mm):  150,00 
Resistència formigó (MPa): 40,00 
Resistència barres acer (Mpa): 500,00 
    
Armadura a flexió:   
Coeficient µ: 0,103 
Coeficient ω: 0,113 
Coeficient α:  1,000 
Armadura necessària (mm2): 1.043,35 

 

Es proposa disposar 1 ϕ12 cada 20 cm en tota la cara inferior més un reforç ϕ12 cada 20 cm 

en la zona central  per poder resistir el moment màxim; total 1 ϕ12 cada 10 cm.  

 

El moment flector màxim als extrems de la llosa superior és de 49,1 kN/m, i l’armadura necessària:  

 

CÀLCUL DE L'ARMADURA ELU FLEXIÓ SIMPLE 
Esforços   
Moment de càlcul (kNm): 49,10 
Tallant (kN): 0,00 
    
Secció   
Amplada (mm): 1.000,00 
Cantell (mm): 200,00 
Cantell útil (mm):  150,00 
Resistència formigó (MPa): 40,00 
Resistència barres acer (Mpa): 500,00 
    
Armadura a flexió:   
Coeficient µ: 0,082 
Coeficient ω: 0,089 
Coeficient α:  1,000 
Armadura necessària (mm2): 814,48 

Es proposa disposar 1 ϕ12 cada 20 cm en tota la cara superior més un reforç ϕ10 cada 20 cm 

en els extrems de la llosa  per poder resistir el moment màxim. 

 

Pel que fa als esforços tallants: 

 

 

Figura 6.4. Esforç tallant màxim. Combinació 1 = combinació 3 (en kN/m). 

 

Seguint les equacions recollides en la vigent instrucció EHE-08 s’obtindrà l’armadura de reforç a 

tallant necessària.  

 

@ � 1 (A200? � 1 ( A200150 � 2,15 → 2,0	BmaxF 
GH � BI # 12� 4	⁄ ( I # 10� 4	⁄ F # 100201.000 # 150 � 0,00639 

JKL � 0,10 # 2,0 # B100 # 0,00639 # 40F'� # 1.000 # 150 � 88,37	��/� 

J<L � 125,78 � 88,37 � 37,41	��/� 

0N.�O � 37,41 # 10�0,9 # 400 # 150 � 0,693��� ��⁄  
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Disposant cèrcols ϕ8 amb 4 branques per metre lineal (com a mínim), la separació longitudinal 

amb que s’hauran de col·locar és:  

�O � 4 # I # 8�40,693 � 290	�� 

 

Per tant es poden col·locar cèrcols ϕ8 cada 20 cm.  

 

A continuació es verificarà l’ELS de fissuració. El moment flector màxim per a la combinació quasi-

permanent és de 1,25 + 6,36 = 7,61 kNm/m en els extrems i de 3,43 + 10,53 = 14 kNm/m en el 

centre de la llosa.  

 

 

 
Figura 6.5. Moments flectors degut a pes propi i càrregues permanents (combinació quasi-permanent): 

 

 

En les següents taules s’obté l’amplada de fissura:  

 

 

CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA EN SECCIONES RECTANGULARES DE HORMIGÓN ARMADO:

Datos preliminares:
Anchura neta de la sección  b (cm): 100,0
Canto total de la sección  h (cm): 20,0
Recubrimiento de hormigón  c (cm): 3,0
Resistencia característica del hormigón  fck (N/mm2): 40
Momento flector casi-permanente Estado Límite de Fisuración  Mk (mMp): 0,760
Número de barras de armadura dispuestas en toda la anchura de sección:
Número de barras de 6 mm de diámetro: 0,00 6
Número de barras de 8 mm de diámetro: 0,00 8
Número de barras de 10 mm de diámetro: 5,00 10
Número de barras de 12 mm de diámetro: 5,00 12
Número de barras de 16 mm de diámetro: 0,00 16
Número de barras de 20 mm de diámetro: 0,00 20
Número de barras de 25 mm de diámetro: 0,00 25
Diámetro de la armadura mayor (mm): 12
Sección total de las armaduras  A s  (cm2): 9,60
Separación entre barras  s (cm): 10,000

Cálculo de la A c ,e f icaz :
A c,eficaz  (cm2) en el caso de tener s < 15xdiámetros 500,00

Cálculo de la cuantía en la zona eficaz:
Cuantía en la zona eficaz en el caso de tener s < 15xdiámetros 0,019200

Cálculo de las tensiones en la armadura:
Resisténcia media a tracción del hormigón f ctm  (N/mm2): 3,509
Canto útil de la sección  d (cm): 15,40
Tensión en la armadura con el hormigón fisurado bajo la combinación de acciones que provocan el Mk (kp/cm2): 584,17
Tensión en la armadura cuando el hormigón fisurado alcanza una tensión igual a f ctm (kp/cm2): 1.792,12

Cálculo de la separación media de fisuras:
Cálculo de la separación media de fisuras  s m  (mm) en el caso de tener s < 15xdiámetros: 111,25

Alargamiento medio de las armaduras:
Valor de cálculo para el alargamiento medio de las armaduras: -0,00103084
Valor mínimo permitido para el alargamiento medio de las armaduras: 0,00011127
Alargamiento medio de las armaduras: 0,00011127

Abertura característica de fisura w k :
Abertura característica de fisura wk (mm) en el caso de tener s < 15xdiámetros: 0,02
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Donat que l’obertura de fissura màxima obtinguda és de 0,03 mm, superior al màxim admissible 

de 0,30 mm, es compleix amb l’ELS de fissuració. 

 

6.6 Càlcul de les parets laterals 

Els moments flectors màxims que s’obtenen en les parets laterals són:  

 

 
Figura 6.6. Moments flectors en les parets laterals. Combinació 3 (en kNm/m). 

 

En la següent taula s’obté l’armadura necessària:  

 

CÀLCUL DE L'ARMADURA ELU FLEXIÓ SIMPLE 
Esforços   
Moment de càlcul (kNm): 48,55 
Tallant (kN): 0,00 
    
Secció   
Amplada (mm): 1.000,00 
Cantell (mm): 200,00 
Cantell útil (mm):  150,00 
Resistència formigó (MPa): 40,00 
Resistència barres acer (Mpa): 500,00 
    
Armadura a flexió:   
Coeficient µ: 0,081 
Coeficient ω: 0,087 
Coeficient α:  1,000 
Armadura necessària (mm2): 804,67 

 

Es donarà continuïtat a l’armadura de la cara superior de la llosa superior, 1 ϕ12 cada 20 cm més 

un reforç ϕ10 cada 20 cm per poder resistir el moment màxim.  

 

 

CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA EN SECCIONES RECTANGULARES DE HORMIGÓN ARMADO:

Datos preliminares:
Anchura neta de la sección  b (cm): 100,0
Canto total de la sección  h (cm): 20,0
Recubrimiento de hormigón  c (cm): 3,0
Resistencia característica del hormigón  fck (N/mm2): 40
Momento flector casi-permanente Estado Límite de Fisuración  Mk (mMp): 1,400
Número de barras de armadura dispuestas en toda la anchura de sección:
Número de barras de 6 mm de diámetro: 0,00 6
Número de barras de 8 mm de diámetro: 0,00 8
Número de barras de 10 mm de diámetro: 0,00 10
Número de barras de 12 mm de diámetro: 10,00 12
Número de barras de 16 mm de diámetro: 0,00 16
Número de barras de 20 mm de diámetro: 0,00 20
Número de barras de 25 mm de diámetro: 0,00 25
Diámetro de la armadura mayor (mm): 12
Sección total de las armaduras  A s  (cm2): 11,30
Separación entre barras  s (cm): 10,000

Cálculo de la A c ,e f icaz :
A c,eficaz  (cm2) en el caso de tener s < 15xdiámetros 500,00

Cálculo de la cuantía en la zona eficaz:
Cuantía en la zona eficaz en el caso de tener s < 15xdiámetros 0,022600

Cálculo de las tensiones en la armadura:
Resisténcia media a tracción del hormigón f ctm  (N/mm2): 3,509
Canto útil de la sección  d (cm): 15,40
Tensión en la armadura con el hormigón fisurado bajo la combinación de acciones que provocan el Mk (kp/cm2): 914,21
Tensión en la armadura cuando el hormigón fisurado alcanza una tensión igual a f ctm (kp/cm2): 1.522,51

Cálculo de la separación media de fisuras:
Cálculo de la separación media de fisuras  s m  (mm) en el caso de tener s < 15xdiámetros: 106,55

Alargamiento medio de las armaduras:
Valor de cálculo para el alargamiento medio de las armaduras: -0,00016836
Valor mínimo permitido para el alargamiento medio de las armaduras: 0,00017414
Alargamiento medio de las armaduras: 0,00017414

Abertura característica de fisura w k :
Abertura característica de fisura wk (mm) en el caso de tener s < 15xdiámetros: 0,03
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L’esforç tallant màxim obtingut és:  

 

 
Figura 6.7. Esforç tallant de càlcul en les parets laterals (kN/m).  

 

Seguint les equacions recollides en la vigent instrucció EHE-08 s’obtindrà la residència a tallant 

del formigó armat, sense reforç a tallant.  

 

@ � 1 (A200? � 1 ( A200150 � 2,15 → 2,0	BmaxF 
GH � BI # 12� 4	⁄ ( I # 10� 4	⁄ F # 100201.000 # 150 � 0,00639 

JKL � 0,12 # 2,0 # B100 # 0,00639 # 40F'� # 1.000 # 150 � 106,05	��/� 

 

Donat que l’esforç tallant de càlcul (46,74 kN/m) és inferior que el tallant resistent (106,05 kN/m), 

no caldrà disposar armadura de reforç a tallant.  

 

 

6.7 Càlcul de la solera 

Els moments flectors màxims de càlcul obtinguts per la solera són:  

 

 

 

Figura 6.8. Moments flectors en la solera. Combinació 1 i combinació 3 (en kNm/m). 

 

Armadura de la cara superior de la solera (zona central):  

 

CÀLCUL DE L'ARMADURA ELU FLEXIÓ SIMPLE 
Esforços   
Moment de càlcul (kNm): 36,43 
Tallant (kN): 0,00 
    
Secció   
Amplada (mm): 1.000,00 
Cantell (mm): 200,00 
Cantell útil (mm):  150,00 
Resistència formigó (MPa): 40,00 
Resistència barres acer (Mpa): 500,00 
    
Armadura a flexió:   
Coeficient µ: 0,061 
Coeficient ω: 0,064 
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Coeficient α:  1,000 
Armadura necessària (mm2): 592,51 

 

Es disposa la mateixa armadura que la llosa superior per fer el marc simètric i facilitar el procés 

constructiu.  

 

Pel que fa al tallant:  

 

 

Figura 6.9. Esforç tallant en la solera (en kN/m). 

 

Aquest esforç tallant de càlcul, 79,83 kN/m, és inferior a la residència a tallant del formigó, 106,05 

kN/m, obtingut en l’apartat anterior. No obstant, es disposarà el mateix reforç amb cèrcols que en 

la llosa superior per donar simetria al marc i facilitar el procés constructiu.  

 

6.8 Deformacions i tensions transmeses al terreny 

En la següent figura es mostren els desplaçaments verticals màxims, obtinguts segons les 

combinacions d’accions definides en l’anterior apartat 6.2, és a dir, són desplaçaments obtinguts 

aplicant els coeficients de majoració d’accions.  

 

 
Figura 7.10. Desplaçaments verticals màxims, amb accions majorades. 

 

En la llosa superior hi ha un desplaçament vertical màxim de 4,8 mm, que tot i correspondre a 

accions majorades és totalment admissible, pensant també en els efectes de llarg termini; ja que 

correspon a una relació L/520.  

 

Segons les hipòtesis elàstiques de la teoria de Winckler, es poden obtenir les tensions màximes 

transmeses al terreny a partir del desplaçament vertical màxim de la solera (recordar que són 

valors amb accions majorades): 

 

 ���P � � ∙ ���P � 50.000 ∙ 2,7 ∙ 10Q� � 135�� ��⁄ 	R 		 ���� � 200�� ��⁄ 	  
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7. CÀLCUL DELS MURS-ALETES 

Gran part del recorregut del carril bici tindrà una rasant uns 1,8 m per sota la cota del terreny 

natural, i en els entroncaments amb els marcs prefabricats per creuar els vials augmenta aquesta 

distància per encaixar amb els propis marcs.  

 

Per limitar els desmunts que es generen per la construcció del carril bici es proposa disposar murs 

d’escullera, però en els entroncaments amb els dos marcs prefabricats i amb els murs del pas 

inferior existent caldrà construir nous murs (tipus aletes) de formigó armat, tal i com es defineix en 

el document de plànols.  

 

En aquest apartat es dimensiona la secció i armat d’aquest murs en les dues seccions més 

representatives; els murs-aletes en l’entroncament amb el pas inferior existent, on hi ha major 

desnivell de terres i el pas de la carretera més proper, i els murs-aletes d’entroncament amb els 

nous marcs prefabricats.  

 

Les característiques considerares per les terres i els rebliments són les mateixes que les 

utilitzades pel càlcul dels marcs prefabricats.  

 

Pes específic natural:   � � 19 �� ��⁄  

Angle de fregament intern:   ∅ = 33º 

Cohesió:     = 0 

Angle de fregament amb el mur:  � = 0º 

Angle de repartiment:   45º 

Mòdul de balast:   � = 50.000 �� ��⁄    

Tensió admissible:   ���� = 200 �� ��⁄   

 

Les parets dels marcs i dels murs estaran ben drenades, per tant, no es tindrà en compte  

l’empenta hidrostàtica de les possibles aigües d’infiltració. 

 

 

 

 

 

El coeficient d’empenta activa de terres serà:  
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α: angle que forma la paret vertical del trasdós amb l’horitzontal. En el nostre cas concret, α= 90º. 

 

φ’: angle de fregament intern del sòl. En el nostre cas φ’=30º 

 

δ: angle de fregament entre les terres i el formigó. En aquest cas no es considera la component 

vertical de l’empenta de terres, per tant δ = 0. 

 

β: angle d’inclinació del rebliment amb la horitzontal. En el nostre cas, β=0º. 

 

Així doncs: 

 

 
( )
( ) ( )
( ) ( )

333,0

º0º90·sinº0º90sin

º0º30·sinº0º30sin
1º·90sin

º30º90sin
2

2

2

, =










+−
−++

+=hak  

  

El criteri d’empenta mínima de la IAP-11:  

   

 35· mkNka ≥γ  

 

Que en el nostre cas concret: 

 

 33 533,6333,019· mkNmkNka >=⋅=γ  

 

El coeficient d’empenta al repòs és:  

 

50,030sin1'sin1 =−=−= φok  
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I el coeficient d’empenta passiva:  

 

( )
( ) ( )
( ) ( )

0,3

º0º90·sinº0º90sin

º0º30·sinº0º30sin
1º·90sin

º30º90sin
2

2

2

, =










+−
−+−

+=hpk  

 

Segons la instrucció IAP-11, la mobilització de la totalitat de l’empenta passiva requereix que es 

produeixin desplaçaments inadmissibles per l’estructura, per aquest motiu es reduirà aquest valor 

amb un factor de 2,0. D’aquesta manera el coeficient d’empenta passiva reduït serà:  

 

5,1
2

0,3
, ==reduïtpk  

 

7.1 Murs-aletes entroncament amb el pas inferior existent 

En la següent figura es representa un esquema de càlcul dels murs:  

 

Figura 7.1. Esquema de càlcul murs-aletes entroncament pas inferior existent. 

7.1.1 Estabilitat del mur 

Per valorar l’estabilitat del mur es considera l’actuació de l’empenta activa de terres pel costat 

esquerra del mur, i l’empenta passiva (reduïda) pel costat dret.  

 

El valor de les empentes i el moment que provoquen a la base del mur serà: 

 

mkNE a 8,2225,26,119333,0,1 =⋅⋅⋅=  ;  mkNm6,25
2

25,2
8,22 =⋅  

mkNE a 0,1625,219333,0
2

1 2
,2 =⋅⋅⋅=  ;  mkNm0,12

3

25,2
16 =⋅  

mkNE aq 5,725,210333,0, =⋅⋅=   ;  mkNm4,8
2

25,2
5,7 =⋅  

mkNE p 1,7225,2195,1
2

1 2
,3 =⋅⋅⋅=   ;  mkNm1,54

3

25,2
1,72 =⋅  

 

Per altra banda el pes del mur, i el moment respecte l’extrem dret del mur serà: 

 

( ) mkNW 6,551,335,029,13,025 =⋅+⋅⋅⋅=  ;  mkNm2,86
2

1,3
6,55 =⋅  

  

Considerant un coeficient de fregament entre les terres i el formigó de la base del mur de µ=0,6, el 

factor de seguretat al lliscament serà: 

 

29,1
1,725,7168,22

6,556,0 −=
−++

⋅=⋅=
H

N
FSllisc

µ
 

 

Aquest valor negatiu indica que l’empenta passiva compensa les empentes actives, de manera 

que en realitat no s’estarà desenvolupant aquesta empenta i s’assegura l’estabilitat al lliscament.  

 

I el factor de seguretat a la bolcada:  

 

 05,3
4,80,126,25

1,542,86 =
++

+==
zadordesetabili

adorestabilitz
bolc M

M
FS   0,2>   �  Ok. 

q=10 kN/m2
Mur existent

E1E1Eq E3
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7.1.2 Dimensionament de l’armadura 

Per determinar els esforços de càlcul dels alçats del mur, es considera una mènsula de 1,9m 

d’alçada, sotmesa a l’empenta de terres i de la sobrecàrrega de la carretera, considerant el 

coeficient d’empenta al repòs (0,50); de manera que el tallant i moment de càlcul, majorats amb el 

coeficient de 1,50, seran:  

 

mkNVd 3,839,1105,09,1195,0
2

1
9,16,1195,05,1 2 =







 ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=  

mkNM d 0,71
2

9,1
9,1105,0

3

9,1
9,1195,0

2

1

2

9,1
9,16,1195,05,1 2 =







 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=  

 

Tenint en compte que el gruix dels alçats dels mur és de 0,30 m, i que el formigó serà HA-30 amb 

barres corrugades d’acer tipus B500S, l’armadura necessària a flexió per a un moment de càlcul 

de 71 kNm/m serà:  

 

CÀLCUL DE L'ARMADURA ELU FLEXIÓ SIMPLE 
Esforços   
Moment de càlcul (kNm): 71,00 
Tallant (kN): 0,00 
    
Secció   
Amplada (mm): 1.000,00 
Cantell (mm): 300,00 
Cantell útil (mm):  250,00 
Resistència formigó (MPa): 30,00 
Resistència barres acer (Mpa): 500,00 
    
Armadura a flexió:   
Coeficient µ: 0,057 
Coeficient ω: 0,060 
Coeficient α:  1,000 
Armadura necessària (mm2): 690,30 

  

Partint d’una base d’armat de ϕ12 cada 20 cm  que serà l’armat de la resta dels murs, com es 

veurà més endavant, cal reforçar amb un ϕ8 cada 20 cm , de manera que la secció total d’armat 

resulta 816 mm2 > 690,3 mm2.  

 

 

L’armadura mínima geomètrica vertical segons la EHE-08 és:  

 

2
min, 270300000.1

000.1

9,0
mmAvertical

s =⋅⋅=  

 

I la horitzontal, tenint en compte que la longitud dels murs és inferior a 7,5m:  

 

 2
min, 300300000.1

000.1

0,2

2

1
mmA lhoritzonta

s =⋅⋅⋅=   �  ϕ10 cada 20 cm 

 

I la quantia mecànica mínima:  

 

 2
min, 460

15,1

500
5,1

30
250000.104,0

mmAvertical
s =

⋅⋅⋅
=   �  ϕ12 cada 20 cm     

 

Pel que fa a la residència a tallant:  

 

@ � 1 + A200? = 1 + A200250 = 1,894 

 

GH = BI · 12� 4	⁄ ( I # 8� 4	⁄ F # 100201.000 · 250 = 0,00327 

 

JKL = 0,12 · 1,894 · B100 · 0,00327 · 30F'� · 1.000 · 250 = 121,6	��/� 

 

Donat que l’esforç tallant de càlcul (83,3 kN/m) és inferior que el tallant resistent (121,6 kN/m), no 

caldrà disposar armadura de reforç a tallant.  
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7.2 Murs-aletes entroncament amb els nous marcs prefabricats 

En la següent figura es presenta l’esquema de càlcul dels murs-aletes d’entroncament amb els 

nous marcs prefabricats de formigó:  

 

 

Figura 7.2. Esquema de càlcul dels murs-aletes d’entroncament amb els nous marcs prefabricats. 

 

La sobrecàrrega considerada és de 5 kN/m2 en comptes de 10 kN/m2, donat que en aquest cas no 

hi ha l’acció del trànsit de vehicles pesants, i la càrrega equivalent per a zones d’ús de vianants 

segons la IAP-11 és de 5 kN/m2.  

 

Vist l’esquema presentat, on l’alçada de terres pels dos costats dels murs-aletes és la mateixa, i 

tenint en compte els resultats de l’apartat anterior, en aquest cas no cal verificar l’estabilitat al 

lliscament i a la bolcada, ja que hi haurà compensació d’empenta de terres amb la diferència entre 

l’empenta activa i la passiva. 

 

Pel que fa al dimensionament de l’armadura dels alçats del mur, es considera una mènsula  de 

2,45m d’alçada, sotmesa a l’empenta de terres i de la sobrecàrrega, considerant el coeficient 

d’empenta al repòs (0,50); de manera que el tallant i moment de càlcul, majorats amb el coeficient 

de 1,50, seran:  

 

mkNVd 0,5245,255,045,2195,0
2

1
5,1 2 =







 ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=  

mkNM d 2,46
2

45,2
45,255,0

3

45,2
45,2195,0

2

1
5,1 2 =







 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=  

 

Tenint en compte que el gruix dels alçats dels mur és de 0,30 m, i que el formigó serà HA-30 amb 

barres corrugades d’acer tipus B500S, l’armadura necessària a flexió per a un moment de càlcul 

de 46,2 kNm/m serà:  

 

CÀLCUL DE L'ARMADURA ELU FLEXIÓ SIMPLE 
Esforços   
Moment de càlcul (kNm): 46,20 
Tallant (kN): 0,00 
    
Secció   
Amplada (mm): 1.000,00 
Cantell (mm): 300,00 
Cantell útil (mm):  250,00 
Resistència formigó (MPa): 30,00 
Resistència barres acer (Mpa): 500,00 
    
Armadura a flexió:   
Coeficient µ: 0,037 
Coeficient ω: 0,038 
Coeficient α:  1,101 
Armadura necessària (mm2): 485,16 

  

Disposant l’armat base, comentat en l’apartat anterior, ϕ12 cada 20 cm  la secció d’acer resulta de 

565,5 mm2 > 485,16 mm2.  

 

Pel que fa a la residència a tallant:  

 

@ � 1 + A200? = 1 + A200250 = 1,894 

 

GH = BI · 12� 4	⁄ F # 100201.000 · 250 = 0,00226 

 

q=5 kN/m2

E1Eq E3



Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  Annex 6: carril bici - passos inferiors 
 

 

   

18 

 

 

JKL � 0,12 · 1,894 · B100 · 0,00226 · 30F'� · 1.000 · 250 = 107,5	��/� 

 

Donat que l’esforç tallant de càlcul (52,0 kN/m) és inferior que el tallant resistent (107,5 kN/m), no 

caldrà disposar armadura de reforç a tallant.  

 

7.3 Armat de la solera o sabata 

Agafant el màxim moment flector obtingut en els apartats anterior, 71 kNm/m, i tenint en compte 

que en les soleres o sabates dels murs el cantell és de 0,35 m, l’armadura necessària serà:  

 

CÀLCUL DE L'ARMADURA ELU FLEXIÓ SIMPLE 
Esforços   
Moment de càlcul (kNm): 71,00 
Tallant (kN): 0,00 
    
Secció   
Amplada (mm): 1.000,00 
Cantell (mm): 350,00 
Cantell útil (mm):  300,00 
Resistència formigó (MPa): 30,00 
Resistència barres acer (Mpa): 500,00 
    
Armadura a flexió:   
Coeficient µ: 0,039 
Coeficient ω: 0,041 
Coeficient α:  1,000 
Armadura necessària (mm2): 565,80 

 

En aquest cas, disposant ϕ12 cada 20 cm  la secció d’acer resulta suficient; de 565,5 mm2 ≈ 565,8 

mm2.  
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ANNEX 07: PAVIMENTACIÓ 

1. INFORMACIÓ GEOTÈCNICA 
 

L’àmbit que ens ocupa es troba actualment urbanitzat a excepció de les voreres i el carril bici. En tot 

cas, a nivell de geotècnia podem considerar els següents nivells: 

 

i) CAPA SUPERFICIAL: unitat de terreny vegetal en una fondària que establim en uns 

0,25 metres.  

 

ii) CAPA INFERIOR: materials amb fracció llimosa que classifiquem com a sòl tolerable.  

2.- FORMACIÓ D’ESPLANADA 
 

L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment titulada “Secciones de firme y capas estructurales de 

firmes”, explica que s’estableixen tres categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. Aquestes 

categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2 obtingut 

amb l’assaig de càrrega amb placa. Així doncs tenim que: 

 

Esplanada E1: Ev2 ≥ 60 MPa. 

Esplanada E2: Ev2 ≥ 120 MPa. 

Esplanada E3: Ev2 ≥ 300 MPa. 

 

En el nostre cas concret del carril bici i les noves voreres, busquem tenir una esplanada que s’assimili al 

tipus E1, considerant-ne el seu ús final, lliure de trànsit rodat . Per aconseguir-ho, tant en el cas de la 

vorera del Carrer Closa dels Frares, com del carril bici actuarem de la següent manera: 

 

i) En el cas de tenir desmunt: 

 

o Excavació de tota la terra vegetal en un gruix mig de 0,30 metres. 

o Excavació de la resta de desmunt. 

o Subbase de 35cm de material seleccionat 

o Ja podem recolzar directament tot el paquet de ferm sobre la coronació. 

 

ii) En el cas de tenir terraplè:  

 

o Excavació de tota la terra vegetal en un gruix mig de 0,30 metres. 

o Subbase de 35cm de material seleccionat 

o Ja podem recolzar directament tot el paquet de ferm sobre la coronació.  

 

En el cas de la vorera del Carrer Alt Empordà, se suposa que ja tenim una esplanada del tipus E1 i per 

tant, la secció de ferm es recolzarà directament damunt el terreny actual, prèvia anivellació si convé. 

3.- CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 
 

L’estructura del ferm, depèn, entre altres factors, de l’acció del trànsit, fonamentalment del trànsit pesat, 

durant el període de projecte del ferm. Per això, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc de 

la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) en el carril de projecte a l’any de posada en servei.  

 

L’Institut Català del Sòl (Incasol) ha publicat una taula de ferms en sectors urbans on estableix les 

següents categories de trànsit pesat: 

 

Categoria del trànsit pesat: V1 V2 V3 V4 V5 

 

IMDp: 

 

 

IMDp>270 

 

50<IMDp<270 

 

15<IMDp<50 

 

5<IMDp<15 

 

0 

 

 

En el nostre cas concret tindrem un sector comercial – hoteler i simplement estem dissenyant voreres i 

carril bici, per això considerarem que es tracta d’una vialitat corresponent a vials mixtos de vianants i 

trànsit rodat, per tant, es preveu una IMDp menor a 50 vehicles pesats al dia. O sigui: 

 

o Categoria de trànsit pesat segons la taula de l’Incasol:  V5 (IMDp=0).  
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4.- SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERM: 
 

   

VORERES EN LA TOTALITAT DEL SECTOR: 

 

o Tipus de paviment: Vial mixt de vianants i transit rodat (els vehicles a l’entrar dins la parcel·la 

trepitgen les voreres). 

 

o Tipus d’esplanada: E1. 

 

o Vehicles pesants diaris en calçada: V5 (Vial mixt de vianants i transit rodat). 

                                                           

o Instrucció seguida: Taula de ferms de l’Incasol.  

 

o Secció estructural de ferm proposada en voreres: 

• 15 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

• 10 cm de base de formigó en massa del tipus HM-20. 

• 2 cm de base de morter de ciment pòrtland. 

• 4 cm de peces de rajol hidràulic gris de 20x20x4cm. 

 

o Secció estructural equivalent (segons Taula de ferms): la secció proposada té la seva 

equivalència exacta amb la 5RF1. 

 

 

CARRIL MIXT PER A BICI I VIANANTS: 

 

o Tipus de paviment: Vial mixt de vianants i bicicletes 

 

o Tipus d’esplanada: E1. 

 

o Vehicles pesants diaris en calçada: V5  

                                                           

o Instrucció seguida: Taula de ferms de l’Incasol.  

 

o Secció estructural de ferm proposada en vial mixt de vianants i bicicletes: 

 

- Quan l’acabat és de formigó: 

• 15 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

• 16 cm de capa formigó en massa del tipus HP-40. 

• Secció estructural equivalent (segons Taula de ferms): la secció proposada té la seva 

equivalència exacta amb la 5FS1. 

 

- Quan l’acabat és de sauló: 

• 20 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM. 

• 5cm de base sauló compactat. 

 

5.- ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENTACIÓ 
 

La vorada que encintarà les voreres serà del mateix tipus que la que tenim en la resta de carrers de 

l’entorn de l’obra: 

 

o Vorada de formigó prefabricada de mides 100x12/15x25cm, normalitzada amb el nom C5, 

encara que és més conegut el seu nom comercial de T2. 

Val a dir que en el Carrer Alt Empordà la vorada ja està col·locada. 

 

En quant a la rigola, proposem donar continuïtat a la que hi ha al Carrer Empordà, de formigó gris i 

20cm d’amplada. 

 

Els gual, tan de vehicles com de vianants, seran del tipus vorera deprimida, tenint en compte que les 

voreres del sector són estretes (1,00 metre d’amplada). Els trams de rampa per deprimir la vorera seran 

amb un pendent del 12% i es realitzaran amb el mateix tipus de material (rajol hidràulic) 



SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS                                        
  Definició funcional 

de la via urbana 

T
ip

us
 e

sp
la

na
da

 

                                                        
  

  Vehicles pesants diaris  V > 270    Vehicles pe sants 
diaris  270 > V > 50         Vehicles pesants 

diaris  50 > V > 15         
Vehicles 
pesants diaris 
15 > V > 5 

                    
      
      

V1 Accés a zones industrial s 
especials o terminals de càrrega  V2 Sectors residencials de més de 600 

habitatges de més de 600 habitatges   V3 Accés i vialitat principal a sectors 
residencials de 200 a 600 habitatges   V4 

Vialitat secundària de tot 
tipus  d'actuacions 
residencials 

 V5 Vials mixtos de vianants 
i trànsit rodat         

      
      

 Autovies urbanes de gran 
capacitat   Sectors industrials de més de 15 Ha     Sectors industrials de menys de 15 

Ha                       
      
Tipus de paviment                                        

 

E1 

                                                        
  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        

F  S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                      
                                                        

 

E2 

                                                        
Paviment de formigó  1FC2   1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        

S'ha considerat HP-40 
En el cas de considerar HP-35, 
cal incrementar en 2 cm el gruix 

del paviment 

 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        
 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      
                                                        

 

E3 

                                                        
  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      
                                                         
 

E1 

                                                        
            2AC1  2AB1   2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        
            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        
            C 18  B 20  S 25  Ab  13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            
            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            
                                                         
 

E2 

                                                        

A  1AC2  1AF2  1AA2    2AC2  2AB2   2AF2  2AA2   3AC2  3AB2  3AF2  3AA2   4AC2  4AB2  4AA2   5AB2        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        

Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        
  C 22  F 22  Ab  13   C 18  B 20  S 15  Ab  10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            
  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            
                                                         
 

E3 

                                                        
  1AC3  1AF3  1AA3    2AC3  2AB3   2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        
  C 22  F 22  Ab  16   C 21  B 23   50  Ab  13   C 21  B 25                            
                                                         

 

E1 

                                                        
     1LLF1           2LLF1  2LLF1'         3LLB1   3LLF1   3LLF1'      4LLB1      5LLS1   5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  
     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     
                                                         

 

E2 

                                                        
P     1LLF2           2LLF2   2LLF2'         3LLB2   3LLF2   3LLF2'      4LLB2      5LLS2   5RF2  5PS2'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 

 
10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 

Paviment de peces de formigó      F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 15  F 10  S 15  
     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               
                                                         
 

E3 

                                                        
     1LLF3           2LLF3'   2LLF3'         3LLB3   3LLF3   3LLF3'      4LLB3      5LLS1   5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     

                                                         
                                                          
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda     Ab Base asfàltica  S Subbase granular 
                                                          
                           Ai Asfalt - Intermitja C Grava-ciment  R Rajol hidràulic   B Base granular  P Altres 

peces  
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ANNEX 08: SANEJAMENT 

 

 

8.1 XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

 

1. PRELIMINARS 

Les aigües residuals s’eliminen entre el 85% i el 90% de les que usem com aigua potable. Per 

tant, coneixent l’evolució de consums tindrem una informació de primera mà per poder avaluar els 

cabals d’aigües residuals. 

 

La distribució de Qresidual al llarg del dia serà amb un cert decalatge quasi la mateixa que la 

Qabastament. 

 

Cal tenir en compte que diferents organismes plantegen les següents necessitats d’aigua potable: 

 

Consum zona d’equipaments i serveis (oficines i comercials): 0,3 l/seg·Ha. 

Consum habitatges: 220 l/habitant·dia. 

 

La parcel·la contemplada en el projecte forma part d’una nova zona comercial. Així doncs, es 

considera prou raonable escollir el consum indicat per a zona d’equipaments i serveis i adoptar 

aquest mateix valor com a generació d’aigües residuals, i ja estarem en condicions de poder 

trobar el Qmig,res. 

 

Per altre part, el coeficient punta es defineix com la relació de la generació d’aigües residuals 

màxima horària (dins el dia de generació màxima), dividit per la generació horària mitja. O sigui: 

 

resmig

resmàx

màxdia

resmàx

resmig

màxdia
P Q

Q

Q

Q

Q

Q
CCC

,

,

,

,

,

,
21 =⋅=⋅=  

 

La bibliografia especialitzada proposa els següents valors per al coeficient punta: 

 

Tipus de població 
Coeficient 

punta C P 

Nucli urbà molt industrial 4 

Nucli urbà industrial 3 

Nucli urbà residencial 2,4 

Grans ciutats 1,4 
 

Taula 1.- Valors del coeficient punta proposats per la bibliografia especialitzada. 

 

Per la seva part, el llibre “Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales” de Aurelio Hernández 

Muñoz (2007), un referent dins el sanejament, exposa els següents valors del coeficient punta: 

 

CP ≥ 2,4 per a ciutats petites, rústiques i residencials. 

1,8 ≤ CP < 2,4 per a ciutats majors de 100.000 habitants i industrialització mitja. 

1,4 ≤ CP < 1,8 per a ciutats majors de 800.000 habitants i fortament industrialitzades. 

 

En aquest cas es considera raonable usar un coeficient punta de 3,0.  

 

Així doncs, el cabal màxim residual s’obtindrà com: 

 

  Qmàx,res = CP · Qmig,res = 3,0 · Qmig,res 

 

En quant al cabal mínim residual, hi ha alguns autors com Harman, W.G. que proposa adoptar un 

valor de: 

 

  Qmín,res = 0,2 · Qmig,res 

 

En aquest cas, en tractar-se d’una nova xarxa de sanejament separativa on es controlarà 

perfectament que no es connecti cap escomesa de plujanes de les parcel·les amb la xarxa de 

residuals, no és necessari considerar la possibilitat de que el cabal d’aigua de pluja també pugui 

entrar dins la xarxa de residuals, i per tant no cal aplicar cap coeficient de dilució.   
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2. VELOCITAT A LA QUE POT CIRCULAR L’AIGUA RESIDUAL 

 

La velocitat de l’aigua residual ha de fixar-se entre dos valors límits: mínim i màxim. 

 

El mínim ve determinat pel poder de transport de l’aigua, i ha de ser tal que no permeti la 

sedimentació o dipòsit de les matèries que porten en suspensió les aigües residuals.  

 

El valor màxim de la velocitat ve determinat pel poder d’erosió, és a dir, es farà circular  les aigües 

residuals amb una velocitat màxima tal que no puguin produir erosions o desgast en els tubs de 

les clavegueres.  

 

Les normatives relacionades amb el disseny de la xarxa d’aigües residuals vigents a tot l’estat són 

les següents: 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

publicada pel MOPTMA (Ordre de 15 de setembre de 1986). 

 

Norma Tecnológica Española sobre Alcantarillado (NTE-ISA) de 1973. 

 

En cap d’aquestes dues instruccions s’exposa res referent als límits de la velocitat de l’aigua 

residual. 

 

El llibre “Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales” de Aurelio Hernández Muñoz (2007), 

referent dins el sanejament, exposa: 

 

“Con pequeños caudales es necesario generar una velocidad que impida la formación de 

depósitos. En una red unitaria la velocidad, a caudal medio, debe ser superior a 0,6 m/seg, 

velocidad de arrastre de arenas, mientras que en el conducto separativo de aguas negras debe 

ser superior a 0,3 m/seg, velocidad de arrastre de los S.S.”. 

 

“Cuando se admitan velocidades superiores a 3 m/seg a caudal punta, deben protegerse las 

superfícies o zonas afectadas contra la erosión o choque”. 

 

Així doncs, tenint en compte tot l’exposat anteriorment, escollim les següents limitacions per a la 

velocitat mitja de circulació de l’aigua residual: 

 

vmàx,res ≤ 3,0 m/seg (deguda al Qmàx,res). 

vmín,res ≥ 0,3 m/seg (deguda al Qmín,res). 

 

3. CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D’AIGÜES RESIDUALS 

 

En el càlcul hidràulic dels col·lectors d’aigües residuals, s’haurà de verificar que el tub és capaç de 

desguassar el cabal màxim que pot circular per la xarxa amb un resguard com a mínim del 25%, a 

fi d’evitar obstruccions d’objectes usualment tirats a la xarxa. Aquest resguard també és necessari 

per facilitar la circulació de l’aire i mantenir una aireació amb unes condicions aeròbies de la xarxa. 

 

També s’haurà de comprovar que amb el cabal residual màxim Qmàx,res la velocitat de circulació de 

l’aigua no superi els 3,0 m/seg. 

 

I finalment, també caldrà comprovar que amb el cabal residual mínim Qmín,res la velocitat de 

circulació de l’aigua sigui superior als 0,3 m/seg. 

 

Per poder calcular hidràulicament els col·lectors es pot fer ús de la coneguda fórmula de Manning, 

segons la qual: 

 

2/13/2 ···
1

JRA
n

Q h=  

on: 

Q: cabal que pot desaiguar el tub en m3/seg. 

n: coeficient de rugositat de Manning, que val: 

n = 0,009 pels tubs de polietilè. 

A: àrea interior del tub, en m2; Atub = 
4
· 2Dπ

 

Rh  : radi hidràulic del tub, en m; Rh,tub = 
4
D
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J: pendent de la línia d’energia, que podem suposar coincideix amb la pendent geomètrica del tub, 

en m/m. 

 

Tots els tubs de la xarxa d’aigües residuals seran de polietilè corrugat de doble capa i junta H-H 

de diàmetres nominals DN-200mm per a les escomeses i de DN-250mm per a les connexions de 

les escomeses amb el col·lector principal de residuals existent.  

 

4. OBTENCIÓ DEL CABAL DE RESIDUALS GENERAT 

 

Segons el PMU-15, en la zona objecte del projecte es preveu una zona hotelera – comercial - 

industrial de 6.599m2 de superfície edificable: 

 

Segons el que s’ha exposat anteriorment, el cabal mig residual l’obtindrem com: 

 

( )
s

l

m

Ha
m

Has

l
Q residualmig 197,0

000.10

1
599.63,0

2
2

, =⋅⋅
⋅

=  

 

I el cabal punta residual: 

 

 
h

m

h

s

l

m

s

l
QCQ residualmigpresidualpunta

33

,, 12,2
1

600.3

000.1

1
591,0197,00,3 =⋅⋅=⋅=⋅=  

 

Així doncs, l’aportació de cabal punta d’aigües residuals que es preveu pel sector PMU-15 de 

Castelló d’Empúries resulta ser de 2,12 m3/h. 

 

5. ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

 

Les aigües residuals que es generin en el nou sector PMU-15 es connectaran al col·lector 

principal d’aigües residuals que hi ha al carrer Alt Empordà corresponent a la xarxa de sanejament 

d’aigües residual del sector industrial El Pla ja consolidat.  

 

Mitjançant aquest col·lector arribaran a l’estació de bombament d’aquesta xarxa de residuals que 

hi ha al costat del carrer Alt Empordà, a l’alçada del carrer Garrotxa, que permetrà bombejar les 

aigües fins a l’EDAR.  

 

L’estació de bombament es va dimensionar en el seu moment per un cabal de disseny de 40 m3/h, 

i presenta les següent característiques: 

 

- Cota del terreny:  0,00m 
- Cota d’alçada:   0,50m 
- Cota d’arribada del col·lector: -4,50m 
- Cota de sortida del tub:  3,0m  
- Longitud del tub d’impulsió: 800,0m 
- Diàmetre interior del tub: 127,80mm 
- Alçada geomètrica:   3,0 – (-4,5) + 1,45 = 8,95m 
- Pèrdues de càrrega:  4,4007m 
- Alçada manomètrica:  13,35m 

 

Tipus de bombes: 

 

- Marca    KSB (V) 
- Referència SIMOP  PP054-80 
- Referència   BOMBA KRTF100250/74UG249 T380 
- Nombre de bombes  2 
- Potència   7,5 kW 
- Tensió    trifàsica 380V 
- Velocitat de rotació  1.450 Tr/min 
- Secció de pas   100mm 
- Intensitat nominal  17A 
- Tipus de roda   VORTEX 
- Pes del grup   128kg 
- Diàmetre tub impulsió dins EB 100mm (diàmetre interior) 
- Diàmetre tub impulsió fora EB 127,8mm (diàmetre interior) 

 

Pou de bombeig 

 

- Material   Polièster 
- Diàmetre interior  1,30m 
- Alçada del pou   6,0m 
- Referència del pou  RES3/131/60/100 
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6. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT EXISTENT    

 

L’estació de bombament existent va ser dimensionada en el seu moment considerant un cabal de 

disseny de 40 m3/h. L’any 2013 s’hi va sumar un cabal addicional de 3,51 m3/h, provinent del 

sector El Pla Sud i ara es preveu afegir-hi un cabal de 2,12 m3/h .  

 

Es tracta d’un increment de cabal inferior al 5%, però cal veure si l’estació de bombament existent 

ho podria admetre. 

 

El pou de bombeig té un diàmetre interior de 1,30m i una alçada útil superior als 2,5m; això 

suposa un volum útil de funcionament de: 

 

   3
2

32,35,2
4
3,1

mVútil =⋅⋅= π  

 

Per a un cabal de disseny de 43,51 + 2,12 = 45,63 m3/h, el nombre màxim d’arrancades-parades 

en una hora seria: 

 

 78,13
31,3

63,45 ==n  

 

Un valor màxim de 14 arrancades-parades en una hora és totalment acceptable ja que està 

per sota de les 15 vegades que no es recomana superar, concloent d’aquesta manera que 

l’estació de bombament existent podrà servir per poder continuar bombejant les aigües 

residuals fins la EDAR tot i comptar amb la nova aportació del sector El Pla Sud.   

 

8.2 XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

 

Pel drenatge de les aigües plujanes, tan del Carrer Closa dels Frares, com del Carrer Alt 

Empordà, es considera suficient la xarxa d’embornals i col·lectors existents. No obstant, pel que fa 

al traçat del carril bici, per evitar l’estancament d’aigua, especialment en els punts baixos, es 

preveuen dues canals de recollida d’aigües plujanes, tipus prefabricada model Canalfix o similar 

de secció 56x67cm, amb reixa superior de fundació dúctil; una anirà connectada a l’estació de 

bombament existent al nord de l’àmbit, mitjançant col·lector de polietilè corrugat de DN-315mm i 

l’altra al rec d’escorrentia de la carretera de Sant Pere. 

 

Quan el carril bici creui un rec, caldrà disposar les corresponents obres de drenatge per permetre 

el desguàs de les aigües. En aquests creuaments s’ha previst disposar un tram de tub de formigó 

armat classe IV de 600 mm de diàmetre, amb les corresponents embocadures en l’entrada i en la 

sortida, recobert de formigó.    

 

En el document número 2 del present projecte (plànols), s’aporta detall d’aquests 

elements. 

 



 

 

 ANNEX NÚM.9- XARXA D’AIGUA POTABLE  
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ANNEX:  CÀLCUL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 

1.- Període de disseny de la xarxa 

Tenint en compte que les xarxes de sanejament es dissenyen per a la màxima 

aportació prevista, dins un període de validesa de 25 anys, considerem raonable fer-ho 

extensiu a la xarxa d’abastament d’aigua potable del present projecte. 

2.- Dotacions 

Es tracta d’avaluar el cabal d’aigua potable que consumirà  el sector PMU-15 Rotonda 

Castelló Nou, al terme municipal de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).  

Segons indicacions del document urbanístic (Pla de Millora Urbana), cal considerar els 

següents consums, a efectes de càlcul: 

- Habitatges:      630,00 litres / habitatge dia 

- Xarxa de rec:         1,50 litres / m² dia 

- Jardins:     200,00 litres / m² any 

- Neteja de carrers:        1,00 litre / m² dia 

- Hidrants (H-100):  1.000,00 litres / min (2 hores) 

- Industrial, comercial hoteler:       0,30 litres / segon hectàrea  

A més, el Decret 241/1994 de protecció contra incendis aprovat el 26 de juliol de 1994 

per la Generalitat de Catalunya, exposa el següent:

“El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 

hipòtesi de consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats 

durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min”. 

3.- Evolució de la demanda d’aigua al llarg d’un dia 

En el llibre “Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales” de Aurelio Hernández 

Muñoz (2007), es planteja l’evolució del consum d’aigua al llarg del dia en un nucli 

tipus. 
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Es proposa la següent distribució de demanda d’aigua, que considerem prou 

encertada: 

Figura 1.- Evolució del consum d’aigua al llarg d’un dia en un nucli tipus. 

Que si ho passem a un percentatge de cada hora respecte el total horari, obtindrem el 

següent: 

Franja horària del dia: Percentatge demandat (%):

00:00 a 01:00 2,09 

01:00 a 02:00 2,09 

02:00 a 03:00 2,09 

03:00 a 04:00 2,09 

04:00 a 05:00 2,09 

05:00 a 06:00 2,09 

06:00 a 07:00 3,77 

07:00 a 08:00 5,65 

08:00 a 09:00 6,07 

09:00 a 10:00 7,95 

10:00 a 11:00 7,32 

11:00 a 12:00 4,39 

12:00 a 13:00 4,18 

13:00 a 14:00 5,44 

14:00 a 15:00 5,86 

15:00 a 16:00 5,02 

16:00 a 17:00 3,97 

17:00 a 18:00 4,18 
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18:00 a 19:00 4,39 

19:00 a 20:00 4,81 

20:00 a 21:00 3,77 

21:00 a 22:00 4,81 

22:00 a 23:00 3,77 

23:00 a 24:00 2,09 

100,00 

Taula 2.- Distribució de cabals en percentatge del que representa cada hora respecte 

al total del dia. 

4.- Coeficient punta 

El coeficient punta es defineix com la relació del consum màxim horari (dins el dia de 

consum màxim), dividit pel consum horari mig (dins el dia de consum mig). O sigui: 

mig

punta

màxdia

punta

mig

màxdia

P
Q

Q

Q

Q
x

Q

Q
xCCC ===

,

,

21

La bibliografia especialitzada proposa els següents valors per al coeficient punta: 

Tipus de població Coeficient punta CP

Nucli urbà molt industrial 4 

Nucli urbà industrial 3 

Nucli urbà residencial 2,4 

Grans ciutats 1,4 

Taula 3.- Valors del coeficient punta proposats per la bibliografia especialitzada. 

Per la seva part, Aurelio Hernández Muñoz (2007), exposa els següents valors del 

coeficient punta: 

CP � 2,4 per a ciutats petites, rústiques i residencials. 

1,8 � CP < 2,4 per a ciutats majors de 100.000 habitants i industrialització mitja. 
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1,4 � CP < 1,8 per a ciutats majors de 800.000 habitants i fortament industrialitzades. 

Amb tot lo exposat anteriorment, considerem raonable pel nostre cas concret 

considerar el següent: 

o El coeficient C1 que ens relaciona el cabal mig diari del pitjor dia de l’any amb el 

cabal mig de tot l’any serà de: 

732,13
,

1 ===

mig

màxdia

Q

Q
C

   

o El coeficient C2 que ens relaciona el cabal mig horari de la pitjor hora del pitjor 

dia de l’any amb el cabal mig diari del pitjor dia de l’any, vindrà donat per la 

distribució de cabals al llarg d’un dia en el nucli urbà tipus que hem exposat: 

908,1
16,4

95,7

24/100

95,7

,

2
====

màxdia

punta

Q

Q
C

o El coeficient punta CP final, que ens relaciona el cabal mig de la pitjor hora del 

pitjor dia de l’any amb el cabal mig de tot l’any serà: 

305,3908,1732,1
21

==== xxCC
Q

Q
C

mig

punta

P

Aquest valor final que hem obtingut pel coeficient punta es pràcticament de 3,00 , el 

que considerem totalment acceptable. 

5.- Estimació de cabals 

Amb les dotacions que hem fixat i coneixent com s’ordena l’espai, podrem establir el 

valor dels cabals d’aigua que necessitem, tal i com justifiquem en el full de càlcul que 

adjuntem al final de l’annex: 

o Cabal mig al llarg de l’any: Qmig = 0,42 l/seg. 

Annex: Dotació d’aigua potable i estudi de cabals 

5

o Cabal mig diari en el dia de major consum de tot l’any: 

seg

l
xxCQQ migmàxdia 72,0342,0

1,
===

o Cabal punta o cabal mig horari de la hora màxima del dia de major consum de 

tot l’any: 

seg

l
xxCQQ pmigpunta 26,1342,0 ===

6.- Cabal de disseny de la xarxa 

Tal com hem esmentat, el Decret 241/1994 de protecció contra incendis exposa que la 

xarxa d’aigua potable s’haurà de dimensionar perquè en la hipòtesi de consum més 

desfavorable puguin funcionar dos hidrants immediats durant dues hores, essent el 

cabal de cadascun d’ells de 1.000 l/min. 

Per altre part, l’Incasol planteja el dimensionament de les xarxes d’aigua potable amb 

l’ús simultani de dos hidrants més el cabal punta dividit per dos, per ponderar el fet de 

que en l’hora de major consum de tot l’any hi hagi un incendi. 

Així doncs, la xarxa d’abastament s’haurà de dimensionar amb el següent cabal: 

o Cabal d’hidrant: Qhidrants = 2 x 16,67 = 33,33 l/seg. 

o Cabal de disseny de la xarxa: 

seg

lQ
QQ

punta

hidrantsxarxa 96,3363,033,33
2

26,1
33,33

2
=+=+=+=

                    

7.- Volum total d’aigua anual demandat 

La demanda d’aigua al llarg de tot l’any es preveu de: 

any

m

l

m

any

dies

dia

seg

seg

l
V anydemanda

33

2008,
245.13

1000

1
·

1

365
·

1

86400
·42,0 ==
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 ANNEX NÚM.10- XARXA ELÈCTRICA  
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Ref. Sol·licitud: NSCRGI- 9028968-1    
Tipus Sol·licitud: NOU SUBMINISTRAMENT  ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL 
   MONTNEGRE, 84 

17190- SALT 
     
     

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació a la sol·licitud de NOU
SUBMINISTRAMENT que heu formulat, per una potència de 250 kW a ALT EMPORDA, BON PREU, CASTELLO D’EMPURIES, 
17486, ALT EMPORDA, (GI), amb l’objecte de comunicar-los les condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei 
sol·licitat. 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de Condicions Tècniques,
on us informem dels treballs que són necessaris per atendre el subministrament, diferenciant entre els corresponents a reforços o 
adequació de la xarxa de distribució existent en servei, si és que són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió
de la xarxa de distribució. 

De manera serparada, en un segon document els aportem la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions que són 
necessàries realitzar per tal de fer possible el mencionat subminsitrament: 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions tècniques i econòmiques al 
sol·licitant que vostè representa.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al telèfon del nostre Servei d’Assistència Tècnica 902.534100, o a la 
nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, on podrà obtenir més informació amb relació a la tramitació d’aquest procés i 
legislació aplicable. 

Atentament,

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

17 de març de 2017 

Montnegre, 84 
17190 - Salt 

MR_S50O – NSCRGI- 9028968 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

I - Punt de connexió a la xarxa de distribució 

El punt de connexió és el lloc de la xarxa de distribució més pròxim al consum amb capacitat per atendre un nou 
subministrament o l’ampliació d’un ja existent. 

Una cop analitzada la vostre sol·licitud, el punt de connexió que reuneix els requisits reglamentaris de qualitat, seguretat i 
viabilitat física és el següent: 

- ALT EMPORDÀ, CASTELLÓ D’EMPURIES 

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1. Treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, de 
conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de les xarxes, per 
raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en: 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del sol·licitant: 

- Treballs d'adequació: Xarxa BT  

- Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent: 

- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 

- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació i que són a càrrec del sol·licitant.

2. Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa. 

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir entre el punt de connexió i el punt de consum. 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada, o
per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les instal·lacions següents: 

- NECESSITAT DE CT,XARXA BT 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execució a una empresa instal·ladora. Un 
cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, han de cedir-se a aquesta 
empresa Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment a la seva operació i manteniment.
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL 
SOL·LICITANT. 

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, abans del seu visat al Col·legi Oficial corresponent, signat, per a la seva revisió
per part dels nostres Serveis Tècnics. Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions reflexades a les “Normes 
Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç” de FECSA Endesa, aprovades per la
DGEMiSI amb la Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006.

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col·legi Oficial corresponent i a obtenir tots els permisos oficials i particulars
necessaris. 

- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, que al llarg de la
realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells aspectes que vagin sorgint.
Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així com les fites d’execució que es concretaran en la:  

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i el Promotor. 

- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la previsió de les 
diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran fora de la simple visualització
”in situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la qualitat de les instal·lacions: assaigs, etc.

- El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i finalització previstes,
perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en servei. 

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la distribuïdora. 

Si les instal·lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformació, cal tenir en compte que els seus quadres de baixa
tensió han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestió dels comptadors segons Normes Endesa FNZ001 (10 ª 
ed.), FNL002 (3 ª ed.), FNZ002 (3 ª ed.) o FNL001 (5 ª ed.), segons correspongui. Aquests quadres han d’incorporar fusibles de 
protecció del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt mascle / femella) previst per a la connexió de l’esmenta’t
concentrador.

Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal, es procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial tenint en compte els següents aspectes que es relacionant a continuació i que venen condicionats per 
l’aplicatiu telemàtic de l’Administració :  

a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja Tensió que 
l’alimenten.

b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves línies 
d’alimentació.

Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la documentació que es relaciona a 
continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència d’EDE ( referència de la sol·licitud) , aportant els 4 
tipus de documents que es descriuen a continuació en format pdf : 

1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions aplicables amb 
el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer diferent del que hagi redactat el 
projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels béns i drets afectats per a cadascun dels organismes i empreses 
de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de que la instal·lació complirà la legislació aplicable. 

2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb un mínim de 
dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis. 

3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra. 

4. Altres : 

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun tipus de 
pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que 
estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació econòmica per 
la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.

4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut procedir a fer 
algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments 
efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa distribuïdora, per 
a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents (llicències, 
taxes....).

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :

- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un arquitecte 
degudament acreditat.. 
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- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en xarxes 
subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 agost 
1993).

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser aportats pel 
sol·licitant) 

- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves d’aïllament 
acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta execució de les instal·lacions 
conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la 
instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació 
(Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada concedida l’Autorització de Posada en 
Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i ajust dels equips i complimentats els protocols 
corresponents, havent d’estar present el responsable de la construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment 
de donar tensió a les instal·lacions. 

Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS 
AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT  quan el promotor executi les rases i   Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part dels treballs. 

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de Endesa Distribución
Eléctrica S.L. Unipersonal en una obra compartida es donarà només en les circumstàncies que s’indiquen:

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat del promotor i 
de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal·lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que s’executa el treball
en rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el 
promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat pel propietari del polígon, 
junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de Govern. En obres d’actuació municipal ser
suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà qui elaborarà 
l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

- Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al 
coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització. 
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PRESSUPOST

A continuació es detalla la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions que són necessàries realitzar a fi i efecte de fer possible 
aquest subministrament: 

1. Treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de distribució en
servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuïdora, en la seva condició de 
propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, el seu cost a càrrec del 
sol·licitant. En el vostre cas en concret: 

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs d’adequació o reforma d’instal·lacions en servei, a realitzar per Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de: 

Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels materials 
utilitzats en el entroncament: 

7.867,95 € 

 (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions d’extensió amb la xarxa existen, serà realitzada a càrrec 
d’aquesta empresa distribuïdora. 

2. Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa. 

Al plec de condicions tècniques l’informàvem de la necessitat de construir determinades instal·lacions d’extensió que no 
afecten a la xarxa en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en aquest apartat 2 a 
l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o bé a qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada, que haurà de dur a terme la instal·lació d’acord al Plec de Condicions Tècniques, a les normes tècniques i de 
seguretat reglamentàries, ja les establertes per l'Empresa Distribuïdora aprovades per l'Administració competent.. 

En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el pressupost és el 
següent:

- Pressupost de les noves instal·lacions d’extensió: 42.166,39 € 

Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pugueu adoptar la decisió que us resulti més convenient, us 
adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant l’execució de les instal·lacions d’extensió de la xarxa de 
distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada en servei.

Aquest pressupost d’extensió no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis substancials a la 
solució tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,
que puguin sorgir durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 

No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora possible l’inici dels treballs
per manca de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser realitzades pel sol·licitant.

El termini estimat d’execució material dels treballs serà de 60 dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i autoritzacions 
administratives necessàries, i confirmada per la vostre part la disponibilitat de les vostres instal·lacions receptores (Dispositiu
General de Protecció) per a la seva connexió a la xarxa. 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions de la xarxa
de distribució que són necessàries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal l’execució de les instal·lacions de nova extensió de 
xarxa (apartat 2). 

Tantmateix, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per proporcionar el subministrament, impostos inclosos, que 
haureu de satisfer a la nostra empresa es el que l’indiquem a continuació: 

- Pressupost de nova extensió de xarxa: 42.166,39 € 

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 7.867,95 € 

- Suma parcial: 50.034,34 €

- I.V.A. en vigor (21 %)1: 10.507,21 € 

- Total import a pagar per SOL·LICITANT2: 60.541,55 €

Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la vostra comoditat us preguem ens ho comuniqueu a través del nostre Servei 
d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través 

                                                     
1

Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix,
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
2

No inclou drets per supervisió d’instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora
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del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud núm NSCRGI 9028968 i que l'opció triada ha estat la “A”. En
aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l’import indicat, que inclou la 
possibilitat d’establir un acord de pagament per fites. 

b) Encarregar la construcció de les instal·lacions d’extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa legalment autoritzada, 
diferent d’aquesta distribuïdora.

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal haurà de dur 
a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar les infraestructures 
realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent els drets de supervisió baremats per 
l’Ordre ITC 3519/2009 de 28 de desembre, el import dels quals és de: 

Drets de Supervisió:      862,95  €

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una empresa 
instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal és el que us indiquem a 
continuació:

- Drets de Supervisió: 862,95 € 

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 7.867,95 € 

- Suma parcial: 8.730,90 €

- I.V.A. en vigor (21 %)3:  1.833,49 € 

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 10.564,39 €

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l’import esmentat, 10.564,39 € per 
mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100 2931 91 0200132942, fent constar al justificant la referència a la 
sol·licitud Nº NSCRGI 9028968 així com que l'opció triada ha estat la "B", enviant-lo al correu electrònic 
Solicitudes.NNSS@endesa.es, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a qui s'ha d'emetre la factura, amb 
antelació suficient per a la consecució dels permisos necessaris i l'execució dels treballs. 

Haureu de reservar en el vostre immoble un local de 14 metres quadrats útils amb accés directe des de via pública, 
tancat i adaptat, la destinació única del qual sigui la ubicació d’un centre de transformació. Les seves característiques 
constructives són les definides en el plànol que s’adjunta. No obstant, restem a la vostra disposició per supervisar la seva 
construcció, així com per aclarir els dubtes que poguessin sorgir-vos al respecte. 

Si per qualsevol circumstància aliena a Endesa davant imprevistos que poguessin sorgir durant els tràmits previs a l’inici 
de les obres o durant la seva execució, decidíssiu renunciar al subministrament, us tornaríem l’import que haguéssiu 
pagat un cop deduïts de l’esmentat import els costos en què hagués incorregut Endesa fins el moment de la renuncia. 

El cost de la infraestructura necessària de portar la xarxa d’extensió fins un altre emplaçament més allunyat d’aquest límit 
de propietat haurà de ser assumit pel vostè, atenent als costos de construcció que corresponguin, els quals en el cas de 
donar-se aquesta situació, seran objecte d’una oferta complementària. 

Forma de pagament
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A COMPTE: ES59-2100 2931 91 0200132942 

INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRGI -  09028968 
BON PREU, S.A.    NIF NÚM. A08665838 

Si volen un altre titular de pagament ens han d’entregar firmat el document d’ Autorització adjunt a la present oferta.
Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correo electrònic: 

SOLICITUDES.NNSS@endesa.es

                                                     
3

Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix,
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
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PRESUPUESTO
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDIO TECNICO Nº EPV9M 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página
00044/001/9028968 17/03/2017 01 

Nombre o Razón social del Cliente DNI / CIF  Teléfono
BON PREU, S.A                             A08665838 932541515         
Dirección del Cliente 
CR C-17 KM 80             08509 LES MASIES VOLTREGA BARCELONA                    
Dirección del suministro
ALT EMPORDA, BON PREU, CASTELLO, 17486, ALT EMPORDA, (GI)                        
Subsector de actividad 
COMERCIOS                      

DESGLOSE 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
1    CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIOS                                           5,36 5,36 

1    LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C                                                 5,36 5,36 

1    RÓTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA                                       4,64 4,64 

1    SEÑAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGÜE)                                     1,88 1,88 

3    CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36kV/25A                                              36,08 108,24 

1    ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO                                      1.256,75 1.256,75 

1    OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO                                     2.469,36 2.469,36 

3    COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED                                        4,86 14,58 

2    COLOCACION PLACA INDICATIVA EN HIERROS                                      3,44 6,88 

1    CT SUPERFICIE ENTRE 250 KVA Y 1000 KVA 1 TRAFO                              5.299,88 5.299,88 

7    ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA                                      36,03 252,21 

65    M.L.CABLE  EN ZANJA 0,3X0,5 M                                               24,09 1.565,85 

1    MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE UP EN CD (NORMA GLOBAL)         930,85 930,85 

2    MONTAJE DE UCI/RGDAT EN CELDA EN CD                                         246,96 493,92 

1 PROGRAMACION DE BD REMOTA TELECONTROL Y CENTRO DE 
CONTROL (NORMA ENDESA)

208,97 208,97 

1    COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS                                        607,90 607,90 

4    CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL                                               45,38 181,52 

3    CATA LOCALIZACION SERVICIOS                                                 99,47 298,41 

10    CANALIZ. TIPO B                                                             1.276,70 1.276,70 

6 ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO 
(PROFUNDIDAD 1M)

28,46 170,76 

10 SUPL DE ANCHURA CIRC O TUBO(M.LINEAL).( ACER, ASFLT U HORMIG)  
1 P 1 5M

36,66 366,60 

7,5  REPOSICIÓN PAVIMENTO EN                                                     56,91 426,82 

2    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   149,98 299,96 

20    TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2                                                  5,64 112,80 

16    TENDIDO SIMPLE MT                                                           5,64 90,24 

20    TENDIDO BAJO TUBO MT                                                        12,82 256,40 

2    TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT                                               87,42 174,84 

2    EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT                                   558,12 1.116,24 

2    CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT HASTA 15 M        179,20 358,40 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 
DE TABLET

Endesa Endesa 

 SUMA Y SIGUE.....:          18.362,33 

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000

PRESUPUESTO
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDIO TECNICO Nº EPV9M 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página
00044/001/9028968 17/03/2017 02 

Nombre o Razón social del Cliente DNI / CIF  Teléfono
BON PREU, S.A                             A08665838 932541515         
Dirección del Cliente 
CR C-17 KM 80             08509 LES MASIES VOLTREGA BARCELONA                    
Dirección del suministro
ALT EMPORDA, BON PREU, CASTELLO, 17486, ALT EMPORDA, (GI)                        
Subsector de actividad 
COMERCIOS                      

DESGLOSE 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRABAJOS EN 

RED MT BT
Endesa Endesa 

2 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN 
CAMBIO DE TECNOLOGÍA)

Endesa Endesa 

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT        Endesa Endesa 

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA       Endesa Endesa 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-SUPLEMENTO ESPERA ENTREGA Y 
DEVOLUCION DESCARGO

Endesa Endesa 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD

Endesa Endesa 

20    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al                                                1,63 32,60 

93    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al                                                2,51 233,43 

1    CUADRO ESP. BT SALIDAS EN PARA                                              1.214,64 1.214,64 

25    CABLE CU DESNUDO 50 mm2                                                     3,47 86,75 

40    CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 mm2                                               3,73 149,20 

1    TRAFO 400 kVA/25 B2                                                         5.215,38 5.215,38 

1    EDIF. PREF. PARA CT SUPERF. 36                                              5.922,00 5.922,00 

1    CELD MOT 2L+1P 36 630/20 NO EX                                              8.186,91 8.186,91 

36    CABLE 150 AL 18/30 SUBT. P/AL                                               4,41 158,76 

108    CABLE 240 AL 18/30 SUBT. P/AL                                               5,62 606,96 

6    EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240                                              67,47 404,82 

6    TERM IN MON FRIO 18/30 150-240                                              32,76 196,56 

3    CONEC ENCHU ACO 400A 18/30 150                                              224,37 224,37 

3    CONEC ENCHU REC 400A 18/30 150                                              116,30 348,90 

1    ARMARIO TELE UP8_GIOVANNI                                                   756,00 756,00 

2    DETECTOR PASO RGDAT_GIOVANNI                                                163,80 327,60 

1    CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI                                              32,08 32,08 

3    CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI                                              21,07 63,21 

1    LEGALITZACIÓ                                                                504,80 504,80 

1    ENGINYERIA I PROJECTE                                                       1.500,00 1.500,00 

1    PERMISOS OFICIALS                                                           2.168,04 2.168,04 

1    TELECONTROL                                                                 3.339,00 3.339,00 

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   50.034,34 

PRESUPUESTO TOTAL:  
50.034,34

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000

PRESUPUESTO
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDIO TECNICO Nº EPV9P 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página
00044/001/9028968 17/03/2017 01 

Nombre o Razón social del Cliente DNI / CIF  Teléfono
BON PREU, S.A                             A08665838 932541515         
Dirección del Cliente 
CR C-17 KM 80             08509 LES MASIES VOLTREGA BARCELONA                    
Dirección del suministro
ALT EMPORDA, BON PREU, CASTELLO, 17486, ALT EMPORDA, (GI)                        
Subsector de actividad 
COMERCIOS                      

DESGLOSE 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
1    RÓTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA                                       4,64 4,64 

1    MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE UP EN CD (NORMA GLOBAL)         930,85 930,85 

2    MONTAJE DE UCI/RGDAT EN CELDA EN CD                                         246,96 493,92 

1 PROGRAMACION DE BD REMOTA TELECONTROL Y CENTRO DE 
CONTROL (NORMA ENDESA)

208,97 208,97 

1    COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS                                        607,90 607,90 

2    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   149,98 299,96 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 
DE TABLET

Endesa Endesa 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRABAJOS EN 
RED MT BT

Endesa Endesa 

2 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN 
CAMBIO DE TECNOLOGÍA)

Endesa Endesa 

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT        Endesa Endesa 

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA       Endesa Endesa 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-SUPLEMENTO ESPERA ENTREGA Y 
DEVOLUCION DESCARGO

Endesa Endesa 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD

Endesa Endesa 

6    EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240                                              67,47 404,82 

1    ARMARIO TELE UP8_GIOVANNI                                                   756,00 756,00 

2    DETECTOR PASO RGDAT_GIOVANNI                                                163,80 327,60 

1    CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI                                              32,08 32,08 

3    CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI                                              21,07 63,21 

1    LEGALITZACIÓ                                                                399,00 399,00 

1    TELECONTROL                                                                 3.339,00 3.339,00 

7.867,95

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO 

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)

.................................................................................................................................... con 
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre 

empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio 
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................,
municipio de ………………………………… 

Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ............................... 

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con 
CIF............................ y  domicilio social en ................................, municipio de 
......................................... 

Persona de contacto: .................................................................................. 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ......................... 

A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U:

La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar 
correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el 
suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,  

Dirección del suministro................................................................. 
Municipio: .............................................................. 
Potencia: ...........kW. 

Petición de suministro nº: .................................... 

Importe a Pagar…………………………………… 

Fecha de la autorización: ..................................... 

Firma del administrador/apoderado empresa principal 
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NOVA ESTESA 2C AL240 18/30kVNOVA ESTESA 2C AL240 18/30kV

TALLAR LÍNIA I REALITZARTALLAR LÍNIA I REALITZAR
EMPALMAMENTS AL240EMPALMAMENTS AL240

NOVES SORTIDES RV-240ALNOVES SORTIDES RV-240AL
FINS A CGP-9 630AFINS A CGP-9 630A

NOU CT PREFABRICAT 400kVANOU CT PREFABRICAT 400kVA

NNSSNNSS
250kW250kW

BTBT

Obra:Obra:

Nº Plànol:Nº Plànol:

Escala:Escala:

Tècnic:Tècnic:

Sol.licitant:Sol.licitant:

Nº Sol.licitud:Nº Sol.licitud:

Nº Treball:Nº Treball:

Data: Data: 

AJUNTAMENTAJUNTAMENT A.C.A.A.C.A. GASGAS TIC ELÈCTRICTIC ELÈCTRIC

AFECTACIONSAFECTACIONS

PARTICULARPARTICULAR RENFERENFE ADIFADIF TELEFONICATELEFONICA

GENERALITATGENERALITAT DIPUTACIÓDIPUTACIÓ CTRES. ESTATCTRES. ESTAT AENAAENA AUTOPISTESAUTOPISTES PEINPEIN ALTRESALTRES

T.M. CASTELLÓ D'EMPURIEST.M. CASTELLÓ D'EMPURIES

XX

ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT B.T. A 400VESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT B.T. A 400V

ALT EMPORDÀ, BON PREU (LMT_"EMPURIES" A 25kV)ALT EMPORDÀ, BON PREU (LMT_"EMPURIES" A 25kV)

MARÇ-2017MARÇ-2017

- - -- - -

90289689028968

BON PREU S.A.BON PREU S.A.

T.M. DE CASTELLÓ D'EMPÚRIEST.M. DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

J. PUIGREDONJ. PUIGREDON
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1/10001/1000

AVANTPROJECTEAVANTPROJECTE

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA LÍNIA AÈRIA TRENADA 

LÍNIA AÈRIA CONVENCIONALLÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL

LÍNIA SUBTERRÀNIALÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓCAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETACADIRETA

EMPALMAMENTEMPALMAMENT

AMB TORNAPUNTESAMB TORNAPUNTES
SUPORT DE FUSTA SUPORT DE FUSTA 

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTSPUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATSSUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESAESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENTTREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEID'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXATREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENTXARXA EXISTENT

XARXA RETENSARXARXA RETENSAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-)(-)

XARXA RETIRARXARXA RETIRAR

T.M.F. (EQUIP MULTIFUNCIÓ)T.M.F. (EQUIP MULTIFUNCIÓ)
NOTA: Tota la canalització amb c.s.NOTA: Tota la canalització amb c.s.
3x1x240+1x150 mm3x1x240+1x150 mm22 Al 0,6/1 kV. Al 0,6/1 kV.

N.M.N.M.

OBSERVACIONS:OBSERVACIONS:

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.

*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots
els permisos necessaris.els permisos necessaris.

*El client aportarà i instal.larà espai en línia de façana, preparat per la ubicació de nou C.D. de*El client aportarà i instal.larà espai en línia de façana, preparat per la ubicació de nou C.D. de
superfície amb accés directe 24h.superfície amb accés directe 24h.

OBSERVACIONS:OBSERVACIONS:

*El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a*El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a
C.S.+C.G.P. i equip de comptatge, segons normativa.C.S.+C.G.P. i equip de comptatge, segons normativa.

*El client aportarà i instal.larà C.G.P.-9-BUC juntament amb equip de comptatge dins de nínxol segons*El client aportarà i instal.larà C.G.P.-9-BUC juntament amb equip de comptatge dins de nínxol segons
normativa vigent.normativa vigent.

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.

*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots
els permisos necessaris.els permisos necessaris.
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ANNEX 11: ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

 

1.- Preliminars bàsics a la xarxa d’enllumenat públic 

 

L’enllumenat exterior sorgeix de la necessitat humana de perllongar les activitats urbanes durant la 

nit, quan la llum solar ha desaparegut. París fou la primera ciutat en disposar d’un incipient servei 

d’enllumenat, a la segona meitat del segle XVII, amb més de 5.000 lots d’oli sospesats per cordes 

i centrats al carrer, amb la finalitat principal de millorar la seguretat nocturna. 

 

En la dècada de 1830 varen començar ha instal·lar-se xarxes alimentades amb gas (gas ciutat) 

com a font energètica dels lots, el qual va obligar a disposar columnes de fundició per a suportar 

les lluminàries i possibilitar l’escomesa de gas. 

 

La instal·lació de làmpades elèctriques d’incandescència en substitució de la de gas no es va 

produir fins a la segona dècada del segle XX. A partir de 1950, las làmpades d’incandescència van 

deixar pas a las de descàrrega de vapor de mercuri, vapor de sodi i de iodurs metàl·lics. 

 

La funció predominant de l’enllumenat s’inscriu als requeriments de totes les activitats que es 

desenvolupen durant la nit en l’espai públic: seguretat per a tots els tipus de mobilitat, també de 

les persones i béns mobles i immobles, i un major confort en l’ús nocturn de la ciutat per part dels 

ciutadans. 

 

2.- Distribució de lluminàries 

 

La distribució de lluminàries en funció de l’amplada de la via (A) i de l’alçada de la lluminària (H) és 

recomana que sigui la següent: 

  A < H → Distribució unilateral. 

  H < A < 1,5·H → Distribució bilateral al portell. 

  A > 1,5·H → Distribució bilateral enfrontada. 

 

En el nostre cas, la distribució serà unilateral seguint la tipologia de la instal·lació existent. 

 

 

 

 

3.- Tipus de làmpada 

 

Les làmpades es projectaran amb llums de vapor de sodi amb preferència sobre vapor de mercuri 

pel seu major rendiment, i perquè la seva distribució espectral monocromàtica afecta molt menys a 

la contaminació.  

 

Si es desitja llum blanca, aquesta només es podrà instal·lar en els casos que ho permetin els 

reglaments sobre protecció del medi nocturn. Per aquests casos es considera l’opció del vapor de 

mercuri amb halogenurs metàl·lics, sempre que el seu funcionament permeti reduir el nivell 

lumínic a mitja nit. 

 

Es recomana la opció d’introduir el sistema led però en tot cas, aquesta serà una decisió municipal 

ja que la xarxa finalment la recepciona i la manté l’Ajuntament. 

 

 

4.- Normativa 

 

És d’aplicació el “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior” que va entrar en vigor l’ 1 d’abril de 2009. Intenta cercar un 

estalvi energètic i una reducció en les emissions de gasos d’efecte hivernacle sense afectar al 

dinamisme de l’activitat econòmica. 

 

 

5.- Compliment del Reglament d’enllumenat  

 

Per la redacció i càlculs del projecte s’han tingut en compte les prescripcions i recomanacions del 

nou Reglament d’enllumenat “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior”, no obstant, convé saber que no es tracta d’una nova 

urbanització, sinó que es tracta de la consolidació d’una urbanització existent, amb lo qual el criteri 

ha estat seguir amb el sistema, distribució i tipologia de lluminàries de la xarxa existent.  
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i) Distribució de lluminàries 

 

Els carrers que tenim en el nostre projecte tenen les següents dimensions: 

� Amplada total: 12,70 metres 

� Proposem seguir amb la distribució del tram de carrer ja urbanitzat: un punt 

de llum de H = 10,0 metres en distribució unilateral. Al ser A = 1,3·H, 

pràcticament complim la recomanació fixada en l’anterior apartat de ser A < 

H. 

 

ii) Tipus de làmpada 

 

Pel nostre projecte hem escollit làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), donat que tenen 

un major rendiment front el vapor de mercuri i una distribució monocromàtica menys contaminant. 

Aquestes làmpades seran de 150 watts. 

 

Com hem dit, es pot contemplar la opció d’introduir el sistema led, en tot cas, serà una decisió 

municipal. 

 

 

6.- Solució proposada en l’enllumenat de la urbanització PMU-15 

 

Els punts de llum a usar seran els següents: 

 

o Carrer Alt Empordà: punts de llum col·locats en distribució unilateral, en una 

mateixa vorera. Estaran composats per una columna troncocònica de 10,00 metres 

d’alçada d’acer galvanitzat en calent. La lluminària serà del tipus QSA-10 de 

Carandini o similar, d’alumini injectat, amb làmpada de 150 watts de VSAP. La seva 

separació serà de 35 metres. 

 

o Carrer Closa dels Frares: es preveu un únic punt de llum per completar la xarxa 

existent. Estarà composat per una columna troncocònica de 10,00 metres d’alçada 

d’acer galvanitzat en calent. La lluminària serà del tipus QSA-10 de Carandini o 

similar, d’alumini injectat, amb làmpada de 150 watts de VSAP. 

 

o Zona de pícnic i gimnàstica a l’aire lliure: encara que segurament és un espai per 

gaudir-ne amb la llum del dia, es preveu instal·lar-hi un punt de llum central 

composat per una columna troncocònica de 6 m d’alçada i lluminària model SCL 

versió VB de Carandini o similar, d’alumini injectat, amb sistema led equivalent a 

150watts. 

 

o Carril bici: no es preveu il·luminar tot el recorregut del carril bici, sobretot per evitar 

una il·luminació i contaminació lumínica excessiva, ja que ens trobem limitant amb 

un entorn natural protegit com és el Parc Natural dels Aiguamolls de  l’Empordà. 

Únicament i per un tema de seguretat, es preveu la il·luminació dels passos 

inferiors, amb la instal·lació de quatre lluminàries tipus industrial antivandàliques 

amb sistema de leds equivalent a 100 watts. 

 

 

Des del quadre existent a la cantonada dels carrers  Alt Empordà i Garrotxa, es substituirà la línia 

que il·lumina els punts de llum existents i es col·locarà una nova línia de secció 4x10mm² que 

alimentarà els punts de llum existents i els nous del Carrer Alt Empordà i Carrer Closa dels Frares, 

inclòs la zona de pícnic i gimnàstica a l’aire lliure.  

Pel que fa a l’alimentació dels punts de llum del carril bici, s’allargarà la línia existent que il·lumina 

els punts de llum propers a la rotonda. 

 

L’alimentació dels punts de llum des del quadre es fa amb conductor de coure del tipus RV 0,6/1 

KV, o sigui amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de PVC, soterrat en el terreny i dins un tub 

de PEAD de 63 mm. de diàmetre, als trams sota la vorera, i col·locat en canalització soterrada i 

formigonada en els trams de calçada. En concret, ens referim a línies de quatre cables 

(tetrapolars: tres fases i el neutre) que en el nostre cas seran de 4x10 mm2 i 4x6 mm2. Mentre que 

el cable que puja per la columna fins la lluminària serà de 3x1,5 mm2.  

 

Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe 

amb el terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció, que a la vegada es connectarà als 

elements metàl·lics dels bàculs i/o columnes, i a les plaques de terra ubicades al pou d’aquestes 

columnes. 
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7. Potències instal·lades 

 

Les potències instal·lades, sense considerar les existents són les següents: 

 

Carrer  Núm. 

lluminàries 

Potència unitària (W)  Potència total (W)  

C/ Alt Empordà 3 150 450 

C/ Closa dels F. 1 150  150 

Espai lliure 1 150 150 

Carril bici 4 100  400 

                                                                                          Total:   1.150 watts 

 

 

8.- Intensitat admesa als conductors 

 

Segons la vigent Instrucció, la intensitat màxima admissible en un conductor, s’obté de la Taula I 

“Intensidades máximas admisibles en cables de cobre con instalación enterrada”,  per a cables de 

coure amb tensió nominal d’aïllament 1.000 V, i tipus d’aïllament (R), aplicant posteriorment els 

coeficients correctors pertinents. 

 

Tenim tres possibles configuracions, segons el tram de què es tracti: 

 

a) conductor directament soterrat amb altres línies a la mateixa rasa. 

b) conductor directament soterrat sense altres línies a la mateixa rasa. 

c) conductor soterrat entubat. 

 

En el nostre cas, sempre escollirem el conductor soterrat entubat. 

 

Pel que fa a intensitat màxima admissible es refereix, el més desfavorable dels casos és el tercer, 

en què a les intensitats obtingudes de la taula, se li aplica un coeficient de 0,8. Per tant, les 

intensitats màximes admissibles en els conductors són: 

 

 

 

Secció (mm2) Intensitat taula (A) Coeficient Intensitat admissible 

6 66 0,8 52,8 

10 88 0,8 70,4 

16 115 0,8 92 

25 150 0,8 120 

 

 

9.- Càlcul de línies d’enllumenat 

 

Per al càlcul de la secció dels conductors, s’ha seguit tot el que hi ha especificat en el Reglament 

Electrotècnic de B.T. i Instruccions Complementàries, considerant-se bàsicament les taules i 

factors de correcció que allí figuren. 

 

Les dades generals de partida són: 

 

 Tensió nominal: 380/220V, 50 Hz 

 Factor de potència (cos ϕ) 0,95 

 Conductivitat del coure (ρ) 56 Ω/mm2 x m 

 Conductivitat de l’alumini (ρ) 38 Ω/mm2 x m 

 

Els procediments de càlcul de les intensitats nominals i caigudes de tensió dels circuits s’indiquen 

en els fulls següents. 

 

S’ha tingut en consideració que des de l’origen de la instal·lació al punt de consum, la caiguda de 

tensió fos inferior al 3% al tractar-se de línies d’enllumenat. 

 

Malgrat que el Reglament la fixa en un 3%, la caiguda de tensió màxima hauria de ser de 2,7% en 

les instal·lacions de doble flux per permetre possibles ampliacions futures, i del 2,4% en les de 

reducció de tensió en capçalera per garantir, a més, el correcte funcionament de l’estabilitzador. 

 

A continuació s’adjunta el càlcul de la línia principal. 
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 ANNEX NÚM.12- XARXA DE TELECOMUNICACIONS  



                                                                                                    Passeig d’Olot, 34-38 17006 GIRONA 
  

 Referència/V:                                                                         GESDIP, S.A.U. 

                                                                                                Ctra.C-17 km.48,74 

 Referència/N:   PG23375                                                       08550 BALENYÀ 

                                                                                                (BARCELONA) 

 N/Unitat: Planta Externa Catalunya                                        

                                                                                                 Data: 29 de març  de 2017   

Assumpte:  Castelló d’Empúries. Urb.Sector Rotonda Castelló (PMU-15) i Bonpreu 

Benvolguts Senyors, 

De conformitat amb la petició de variació d'instal·lacions rebuda mitjançant escrit de data 09/03/2017, he 
d'informar-los que el projecte corresponent per poder atendre la seva petició, s’elaborarà de forma 
coordinada amb els seus representants. 

Pel que fa a l'execució i finançament de l'obra a realitzar, els treballs d'obra civil relacionats amb la 
construcció de la infraestructura subterrània de telecomunicacions seran assumits per Vostès, incloent la 
sol·licitud de les llicències que siguin necessàries i la informació sobre altres serveis existents en la zona. 
Per garantir el mínim de qualitat exigible hauran de fer servir material homologat per Telefónica, que podran 
obtenir dels subministradors que us relacionem en el full annex. 

Telefónica de España per la seva banda es farà càrrec dels treballs de desmuntatge dels cables afectats i 
posterior soterrament dels mateixos cables, utilitzant per això la infraestructura canalitzada aportada que 
passarà a ser objecte d'un dret d'ús a favor de la nostra empresa, sempre que prèviament s'hagi acceptat 
sense objeccions la citada infraestructura. Els treballs de soterrament no es duran a efecte fins que no 
estigui convenientment assegurada la continuïtat i qualitat en la prestació del servei i es disposi prèviament 
dels permisos atorgats a Telefónica de España pels propietaris dels immobles afectats per a la utilització de 
les infraestructures interiors que s’hi hagin construït. 

Els comuniquem que, si transcorren 30 dies sense que rebem les seves notícies, considerarem que han 
desistit de la seva sol·licitud i cancel·larem l’expedient. 

Amb la finalitat de que puguem iniciar els citats treballs, és preceptiva l'acceptació d'aquest acord. Per això 
ens l’haurien de remetre signat i segellat. El present acord té una vigència de 18 mesos a partir de la data 
de la seva signatura, quedant sense efecte si les obres de construcció de la infraestructura no han 
començat passat aquest termini. 

Esperant la seva resposta, els saluda atentament,
        

                                                                                                 
           

        
         Francisco Ridao Rodríguez 

    Cap de Planta Externa Catalunya 
                

CONFORMITAT DEL SOL.LICITANT                                      

EMPRESA: GESDIP, S.A. 
NIF: A08785826 
Sr. Josep Font Fabregó 
DNI: 36.502.077-L 
CÀRREC:  

            (signatura i segell) 

ER-0413/1/98



2c. PVC 125 mm - 61 m

2c
. 

PVC
 

110

 
mm

 
-

 
50

 
m

2c. PVC 110 mm - 51 m

2c. PVC 110 mm - 39 m 2c. PVC 110 mm - 38 m

2c. PVC 110 mm - 37 m

4c. PVC 110  mm  - 35  m

C. S. 23 m

C.
 S.

 15
 m

CASTELLO D'EMPURIES

2c PVC 63mm
4c PVC 63mm

Plantilla pedestal   
Arq M
Arq DM
Arq D

4c
 P

V
C

 6
3m

m

4c
 P

V
C

 6
3m

m

4c
 P

V
C

 6
3m

m

4c
 P

V
C

 6
3m

m

4c PVC 63mm

Arq DM

Arq DM

Arq DM

Arq DM

Arq DM

Plantilla pedestal   

Interceptar conductos

Conexión Bonpreu



 

 

 ANNEX NÚM.13- PLA D’OBRES  



ANNEX NÚMERO 13: PLA D'OBRES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 13.228,33

DESVIAMENT PROVISIONAL DE TRÀNSIT 30.000,00

PASSOS INFERIORS 107.770,92

CARRIL BICI - VIANANTS 41.520,15

XARXA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 14.317,93

XARXA DE SANEJAMENT D'AIGÜES PLUJANES 2.286,29

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I REG 9.298,06

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 10.014,25

XARXA ELÈCTRICA 50.034,34

ENLLUMENAT PÚBLIC 13.312,84

OBRES DE DRENATGE 2.705,14

SERVEIS AFECTATS 15.000,00

PAVIMENTS 10.753,44

SENYALITZACIÓ 2.480,75

MOBILIARI URBÀ - ZONA DE JOCS 9.571,76

JARDINERIA 1.296,56

GESTIÓ DE RESIDUS 12.882,15

CONTROL DE QUALITAT inclòs

SEGURETAT I SALUT 8.218,96

TOTAL  354.691,87

TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES: 3 MESOS

% CERTIFICACIONS MENSUALS D'OBRES

% CERTIFICACIÓ TOTAL ACUMULADA

50,71%

MES 1 MES 2 MES 3ACTIVITAT IMPORTS

100,00%

15,66%

84,34%

33,63%

50,71%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANNEX NÚM.14- DESVIAMENT DEL TRÀNSIT  
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ANNEX 14: DESVIAMENT DEL TRÀNSIT 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Es defineix com a desviament provisional i senyalització durant l’execució de les obres, el conjunt 

d’obres accessòries, mesures i precaucions que el Contractista està obligat a realitzar i adoptar 

durant l’execució de les obres per mantenir la circulació en condicions de seguretat. 

 

Durant aquest període el Contractista tindrà en compte lo previst en el present annex i en la norma 

de carreteres 8.3-IC sobre senyalització d’obres. 

 

2. DESVIAMENT PROVISIONAL 

En el present projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló nou (PMU-15), a Castelló 

d’Empúries, es preveu el tall puntual de la carretera GIV-6216, durant els treballs d’execució del 

caixó soterrat que conformarà el pas inferior (carril bici i vianants) per sota la mateixa carretera en 

el PK 6+600, així com el tall puntual del carrer Closa dels Frares, durant els treballs d’execució del 

caixó soterrat que conformarà el pas inferior del mateix vial mixt (vianants i bicicletes). 

 

Pel que fa al tall de la carretera GIV-6216: 

 

Inicialment es preveu tallar la carretera durant 5 dies i sempre fora de la temporada turística, ja 

que es tracta d’una carretera molt transitada els mesos d’estiu (de juny a setembre), mentre que la 

resta de l’any l’afluència de vehicles és bastant més baixa. 

 

Per gestionar el trànsit degut al tall puntual de la carretera, segons consulta feta al Servei de 

Carreteres de la Generalitat de Catalunya, es preveu el desviament provisional dels  vehicles a 

través d’un vial que s’habilitarà provisionalment. Aquest vial comunicarà el Carrer Alt Empordà 

amb la carretera GIV-6216 en el PK 6+600 aproximadament. A partir d’aquest punt s’utilitzaran els 

vials existents. 

 

El paquet de ferms que es preveu per aquest vial provisional , és:  

 

- 25 cm de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

- Reg d’emprimació C60 BF IMP 

- 5cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC22 SURF B50/70 S 

 

Es desestima la opció d’habilitar un sol carril de la carretera GIV-6216 i gestionar el sentit del 

trànsit a través d’un operari o d’un semàfor que doni pas alternatiu en una i l’altra direcció de la 

marxa, ja que es considera que aquest sistema podria generar cues i dificultar el normal 

funcionament de la rotonda de la C-260, degut a la proximitat de la mateixa amb la zona de treball. 

 

Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a enderrocar el vial provisional i si correspon, es 

realitzaran els treballs de reposició del paviment malmès dels vials de la urbanització, degut a la 

major afluència de trànsit. 

 

Pel que fa al tall del carrer Closa dels Frares: 

 

Inicialment es preveu tallar el carrer 5 dies i sempre fora de la temporada turística, ja que es tracta 

d’un carrer molt transitat els mesos d’estiu (de juny a setembre), mentre que la resta de l’any 

l’afluència de vehicles és bastant més baixa. 

 

Per gestionar el trànsit procedent de Sant Pere Pescador, degut al tall intermitent del carrer, de 

competència municipal, es preveu el desviament provisional dels vehicles a través dels vials 

existents, a la zona industrial “El Pla”. Es proposen dos itineraris molt similars que es poden veure 

gràficament en el plànol adjunt al punt 6. 

 

• Itinerari 1: camí veïnal, carrer del Rec Madral, carrer Gironès, carrer Alt Empordà, carrer de 
la Closa dels Frares.  
 

• Itinerari 2: camí veïnal, carrer del Rec Madral, carrer Pla de l’Estany, carrer Alt Empordà, 
carrer de la Closa dels Frares. 
 

Per gestionar el trànsit procedent de la C-260, degut al tall intermitent del carrer, de competència 

municipal, es preveu el desviament provisional dels vehicles a través d’aquests mateixos itineraris, 

o bé utilitzant els vials d’accés a la urbanització residencial Castelló Nou des de la C-260. 

 



Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  Annex 14: desviament del trànsit 
 

 

   

2 

 

 

• Itinerari 3: Vial de servei, carrer de la Paborderia, carrer Arrabassades / Castelló Nou i 

finalment carrer Closa dels Frares. 

 

3. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE LES OBRES 

El contractista col·locarà la senyalització i abalisament de les obres amb la situació i 

característiques que s’indiquen en aquest annex i en tot cas, ho detallarà en el Pla de Seguretat i 

Salut. Així mateix serà responsable del seu manteniment durant el període d’execució de les 

obres. 

4. SENYALS D’INDICACIÓ 

 

Pel tall de la GIV-6216: 

 

Pels vehicles que circulin per la GIV-6216, en direcció Castelló d’Empúries, es col·locarà 1 senyal 

del tipus TS-210 (cartell croquis), a la mateixa GIV-6216, en el punt quilomètric 6+150 

aproximadament, per indicar del tall de la carretera i el desviament provisional que cal seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pels vehicles que circulin per la C-260, es col·locaran 2 senyals del tipus TS-210 (cartell croquis), 

un al punt quilomètric 35+650 pels vehicles que provenen de Figueres i volen agafar la GIV-6216, i 

l’altre al punt quilomètric 35+825 pels vehicles que provenen de Roses i volen agafar la GIV-6216.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, pels vehicles que arribin a la rotonda procedents de Castelló d’Empúries i vulguin dirigir-se 

a Sant Pere Pescador per la GIV-6216 , també es col·locarà un senyal, just al costat de 

l’encreuament, tipus TS-220 (presenyalització de direccions). 

 

 

 

 

 

 

Pel tall del carrer de la Closa dels Frares: 

 

Just abans de la sortida de la rotonda que dóna accés al carrer, s’instal·laran unes balles de 

seguretat mòbils, metàl·liques, de color groc o similar, per impedir el pas de vehicles. A la mateixa 

balla s’hi col·locarà una senyal tipus TS-860 (panell genèric amb la inscripció que s’indica): 

 

 

 

 

 

 

 

A part, en els diferents punts d’encreuament de l’itinerari a seguir durant el desviament provisional 

per la zona industrial “El Pla”, tot i considerar-se un itinerari senzill, per tal d’evitar confusions, es 

col·locaran senyals del tipus TS-220 (presenyalització de direccions) i si convé es marcarà una 

senyal d’STOP. 

DESVIAMENT 
A CASTELLÓ 

C-260 
ROSES 

FIGUERES 

DESVIAMENT 
A SANT 
PERE P. 

FIGUERES 

CASTELLÓ  
D’EMPÚRIES 

 DESVIAMENT 
A SANT 
PERE P. 

ROSES 

CASTELLÓ  
D’EMPÚRIES 

 

SANT PERE 

TALL DE TRÀNSIT 
DESVIAMENT PROVISIONAL 
PER LA ZONA INDUSTRIAL 

“EL PLA” 



Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  Annex 14: desviament del trànsit 
 

 

   

3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com hem dit, tota aquesta senyalització s’instal·larà pels dies que la carretera GIV-6216 o el 

carrer Closa dels Frares quedin tallats, no obstant, durant les obres d’urbanització del PMU-15 

incloses en el present projecte, es preveu tenir permanentment instal·lades senyals del tipus TP-

18, en els vials que limiten amb l’àmbit de les obres (carretera GIV-6216, carrer Alt Empordà i 

carrer de la Closa dels Frares). 

 

5. PLÀNOLS 

 

A continuació s’adjunta un plànol esquemàtic marcant els recorreguts alternatius i el vial 

provisional pel desviament de trànsit durant l’execució dels passos inferiors. 

 

 

6. PRESSUPOST 

En el pressupost del projecte s’ha previst una partida alçada que inclou tots els treballs i materials 

necessaris pel correcta desviament del trànsit. 
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ANNEX NÚMERO 15:  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ 

 

1.   INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres  

d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15) a Castelló d’Empúries.  

 

Els sòls compresos dins l’àmbit del projecte  limiten a ponent, a través del carrer de l’Alt Empordà, 

amb el Pitch&Putt de Castelló, a llevant amb la nova traça de la carretera de Sant Pere Pescador i al 

nord amb l’entrada al barri de Castelló Nou. L’àmbit del projecte té forma triangular d’uns 15.000 m².  

 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’inclouen en el present Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, tots els criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats, així 

com els elements per valorar-ne l’aplicació. 

 

El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de 

l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en: 

 

� Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

� Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

� Gestionar, tractar o valoritzar els residus generats en la present obra segons l’indicat en el 

“Catàleg de Residus de Catalunya” així com al “Catàleg Europeu de Residus”. 

2.   DADES GENERALS 
 

2.1.  Definicions 

 

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (Art. 2), a més a més de les incloses en l’article 3 de 

la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus: 

 

Residu de construcció i d’enderrocs . Qualsevol substància u objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o del que tingui 

intenció o obligació de despendre. 

 

Residu especial . Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial . Tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert. Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 

altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 

contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicar la salut humana. La 

lixivialitat total i la seva ecotoxicitat, així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser 

insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 

superficials o subterrànies. 

 

Productor de residus de construcció i demolició. 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició.  La persona física o jurídica que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 

consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 

demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 

consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

2.2.  Àmbit d’aplicació 

 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció, excepte (segons 

l’article 3, apartat a) les terres i pedres no contaminades que seran reutilitzades en la mateixa obra, i 

el sobrant serà utilitzat en altres distintes acreditant-ne el seu destí a reutilització. 
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La resta dels residus, seran portats a dipòsit controlat o planta de reciclatge per a la seva disposició 

o valorització. 

3.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres necessàries per a la urbanització del sector, inclouen les següents activitats: 

 

Enderrocs:  enderrocs d’elements existents de vialitat, senyalització, 

estructures i serveis. 

Moviments de terres: excavació de rases de serveis 

 excavació en desmunt i/o terraplè per formació d’itinerari de 

carril bici (inclou 2 passos inferiors) 

 formació caixa de paviment carril bici 

 formació base de paviment voreres 

Estructures: caixó prefabricat de formigó i murs laterals per formació 

d’itinerari de carril bici (2 passos inferiors)   

Paviments:   paviment de vorera de panot hidràulic 

     paviment de formigó (carril bici) 

     paviment de sauló (carril bici) 

Xarxes de serveis:  xarxa de sanejament: residuals i pluvials 

xarxa d’abastament d’aigua potable 

     xarxa elèctrica 

     xarxa d’enllumenat 

     xarxa de telecomunicacions 

     desviament de la xarxa de gas 

Altres:    enjardinament, mobiliari urbà i senyalització 

   

 

Totes aquestes activitats són potencialment productores de residus, per això el contractista haurà  

de gestionar adequadament la seva gestió per tal que siguin mínims, amb la reutilització en obra, el 

seu reciclatge i, si és el cas, la gestió com residus sobrants o no aprofitables a l’abocador autoritzat. 

4.  ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS  
 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en 

el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició i reduir-ne la seva 

producció durant la fase de projecte, de programació d’obra i d’execució d’obra. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzar-los al mateix emplaçament. 
x  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus. 
x  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar. 
x  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. x  

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

x  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. x  

8 

S’ha tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, preveure 

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 

una vegada finalitzada la seva vida útil. 

x  

9 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 

producció. 

x  

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti 

amb els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de 

Residus. 

5.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 

considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
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� L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

� La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

� La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció 

en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 

de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que 

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys 

opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 

directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 

fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.  

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 

que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per a una correcta classificació en origen dels residus generats cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 

s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible 

un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 

l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 

naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 

components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts.  

 

Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

� Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus en 

els següents grups: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat, metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró, pneumàtics, bateries, fluorescents, olis, etc.. 

 

� Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugi ser finalment transmès a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 

� El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 

mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

� La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu 

petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

� Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir.
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Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Es realitzarà el seguiment visual i documentalment dels residus tal i com indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

� Fitxa d’acceptació (FA):  Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

� Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

� Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 

de residus. 

� Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

� Justificant de recepció (JRR ): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 

al productor o posseïdor del residu. 

 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de 

gestió de residus dintre de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar: 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

El RD 105/2008, marca que s’ha de preveure la separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada cadascuna superi les quantitats que 
s’indiquen a continuació: 

Formigó. (80 T) 
Maons, teules, ceràmics. (40 T) 
Metall. (2 T) 
Fusta (1 T) 
Vidre (1 T) 
Plàstic (0,5 T) 
Paper i cartró (0,5 T) 
 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

Especials La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

-No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

-El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un 
lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 
tal d’evitar vessaments accidentals. 

-Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin 
de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

-Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, 
etc. 

-Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

-Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 
residus especials. 

Inerts � Contenidors per inerts 
barrejats 

� Contenidor per inerts 
Ceràmica 

� Contenidor o zona d’aplec 
per les terres que van a 
abocador 

� Contenidor per inerts 
Formigó 

� Contenidor per altres inerts 

No especials � Contenidor per metall 

� Contenidor per plàstic 

� Contenidor per residus no 
especials barrejats 

� Contenidor per fusta 

� Contenidor per paper i 
cartró 

 

Inerts + No especials Inerts + no especials: Contenidor amb inerts i no especials 
barrejats. (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, 
derivar a un gestor que faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts de la pròpia 
obra 

� Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar 
a abocador 

Kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que 
l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament , 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

Kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 

Inerts 

 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els 
dipòsits de terres i runes) 

 

 No especials barrejats  

  

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-
guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... 
(codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest 
símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i 
cartró Plàstic Cables 

elèctrics 

     

Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). 
Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-
los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos: 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents, tot i que no s’ha realitzat cap estimació  de les quantitats que podrien generar-se’n: 

� (160601) Bateries de plom 

� (150110) Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per 
aquestes 

� (200121) Tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 
� (200119) Fitosanitaris, pesticides, insecticides, plaguicides 
� (160603) Piles que contenen mercuri 
� (030104) Fusta laminada, encolada o tractada 
� (160113) Líquids de fre usats 
� (130206) Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
� (200113) Dissolvents 
� (200127) Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, anticorrosius, 

desencofrant 
� (160507) Productes químics inorgànics que contenen substàncies perilloses 
� (160508) Productes químics orgànics que contenen substàncies perilloses 
� (180103 i 180104) Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona 

d’obres. 
 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en 

la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada 

en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. A 

continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 

es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 

correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa 

adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, 

transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients. 

  

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 

diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 

seva manipulació. Els productes químics inorgànics que contenen substancies perilloses, 

fitosanitaris, pesticides..., necessiten una fitxa de seguretat  per a la seva gestió. 
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i 

procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta, de mides 10x10 cm mínim, dels envasos o 

contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

 

Etiquetatge com a residu de cada bidó: 

� Productor 
� Direcció i telèfon del productor 
� Data d’envasament 
� Denominació del residu 
� Codi CER 
� Pictogrames 

 

Etiquetatge ADR de cada bidó: 

� Etiquetes de perill segons l’ADR depenent de la perillositat del residu (10 cm x 10 cm mínim) 
� Perillositat del residu 
� Envasos de més de 450 L portaran les etiquetes de perill ambdós costats. 

 

Condicions de la càrrega: 

� Bidons ben tancats 
� Sistemes de tancament en bon estat 
� Absència de deformacions 
� Palets en bones condicions 
� Bidons homologats ADR 
� Correcte retractilat 
� Absència de vessaments 

 

Documentació a portar al vehicle: 

 

a) Residu no ADR  

� Full de seguiment 
� Albarà de transport 
� ITV  
� Autorització de transport de residus 

 

b) Residus ADR 

� Full de seguiment 
� Albarà de transport 
� ITV 
� Certificat ADR Conductor (vehicles de PMA > 3500 kg) 

 
� Certificat ADR vehicle (cisternes 
� Instruccions escrites 
� Llista de comprovacions (cisternes) no obligatori 

 

En general: 

� El codi d’identificació els residus 
� El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
� La data d’envasament 
� La naturalesa dels riscs que presenten els residus 
 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

6.  TIPOLOGIA DE RESIDUS I GESTIÓ FORA DE L’OBRA 
 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de Catalunya 

(http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes) ofereix informació referent a les 

diferents instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta via permet 

obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí.  

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra, la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) i el tipus de gestor requerit, així com una 

proposta d’aquest.  

 

El CER, en vigor des de l’u de gener de 2002, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos i tòxics contaminants (especials). Aquest catàleg es 

pot consultar al següent enllaç: http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/cer/jr-42000.asp. 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 

el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 

coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 

del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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Taula. Fitxa resum de la classificació per tipus dels residus que poden generar-se a l’obra, 

d’acord amb la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer; i de la gestió dels residus fora de l’obra. 

Núm. 
TIPUS / 

DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU 

ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM 
(CER) 

CODI  

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat 

Class. (*) 

NE ES 

1 
Fusta laminada, 
encolada o 
tractada 

Preparació  
d’encofrats, 
residus diversos 

030104 V61 

T21 
T22 
T33 
T13 

INCINERACIONS 
ECOLÒGIQUES, 
SL 

 X 

2 

Olis sintètics de 
motor, de 
transmissió mec. 
i lubricants 

Manteniment de 
maquinaria 

130206 V22 
T21 
T22 

INCINERACIONS 
ECOLÒGIQUES, 
SL 

 X 

3 
Envasos de 
paper i cartró 

Embalatges 
diversos 

150101 

V11 
V51 
V85 
V61 

T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

4 
Envasos de 
plàstic 

Embalatges 
diversos 

150102 
V12 
V51 
V61 

T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

5 Envasos de fusta 
Embalatges 
diversos 

150103 
V15 
V51 
V61 

T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

6 
Envasos 
metàl· lics 

Embalatges 
diversos 

150104 
V41 
V51 

T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

7 Envasos mixtos 
Embalatges 
diversos 

150106 
V11 
V51 
V61 

T21 
T12 

DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

8 

Envasos que 
contenen restes 
de substàncies 
perilloses o 
estan 
contaminades 
per aquestes 

Pots de pintura, 
olis, substàncies 
plaguicides 

150110 V51 
T13 
T21 
T36 

INCINERACIONS 
ECOLÒGIQUES, 
SL 

 X 

9 
Pneumàtics fora 
d’ús 

Manteniment de 
maquinaria 

160103 
V52 
V61 

T36 
T21 
T12 

DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

10 
Líquids de fre 
usats 

Manteniment de 
maquinaria 

160113 V21 T21 
INCINERACIONS 
ECOLÒGIQUES, 
SL 

 X 

11 Formigó 
Enderrocs, restes 
d’execució 
(fonaments) 

170101 V71 
T11 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

12 
Teules i 
materials 
ceràmics 

Enderrocs, 
residus 
d’execució 

170103 
V71 
V84 

T11 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

Núm. 
TIPUS / 

DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU 

ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM 
(CER) 

CODI  

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat 

Class. (*) 

NE ES 

13 

Mescles de 
formigó, maons, 
teules i material 
ceràmic 

Enderrocs, 
residus en 
general 

170107 V71 
T12 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

14 
Mescles 
bituminoses sens 
quitrà d’hulla 

Enderrocs, 
residus en 
general 

170302 V71 T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

15 
Terres, sorres, 
pedres 

Moviment de 
terres 

170504 
V71 
V84 

T11 
T12 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

16 Ferro i acer 
Restes de ferralla 
(fonaments) 

170405 V41  
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA, SL  

X  

17 Fusta 
Arbres, pals 
tanques, etc. 

170201 
V15 
V61 

 
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA, SL  

X  

18 Plàstic Tubs aigua, etc. 170203 V12 T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

19 
Draps de neteja 
bruts, roba bruta, 
absorbents bruts 

Residus generals 200110  
V13 
V61 

T21 
T12 

DIPÒSIT 
CONTROLAT DE 
VILADAMAT  

X  

 

Gestors de residus proposats: 

En aquest Estudi de gestió de residus es proposen una sèrie de gestors per a cada tipus de residu 

previst, però aquest pot ser escollit pel contractista. Una vegada seleccionat el gestor més adequat, 

inclòs o no en la llista d’ aquest Estudi de gestió de residus, el contractista ha d’incloure en el seu 

Pla de gestió de residus , la informació de cada gestor de residus, i transportista dels residus, en 

taules independents per a cada tipus de residus. 

 

A continuació trobem les fitxes dels gestors de residus proposats en aquest Estudi: 
 

Nom del gestor: PLANTA DE RECICLATGE DE FORTIÀ  

Codi de gestor E-1193.10 

Operacions autoritzades T12, T15 

Adreça física Polígon Industrial 3, parc. 196 (17469) Fortià 

Localització (UTM ETRS89) X:501554 // Y:4674969 

Nom del titular CEMENTOS MIQUEL, S.L. 

Adreça del titular Ctra. N-II Km 2,5 (17771) Santa Llogaia D’Àlguema 

Telèfon 972368922 

E-mail --- 
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Nom del gestor: DIPÒSIT CONTROLAT DE PERALADA  

Codi de gestor E-1157.10 

Operacions autoritzades runes 

Adreça física Pol. Ind. 9 Paratge Puig d’en Guil, parcel·la 17 

17491 Peralada 

Localització (UTM ETRS89) X:503833 // Y:4683807 

Nom del titular UTE GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Adreça del titular C. Nàpol, 222 de Barcelona (08013) 

Telèfon 934147488 

E-mail --- 

 

 

Nom del gestor: FERRALLA I METALLS VILAMALLA,  SL 

Codi de gestor E-1334.12 

Operacions autoritzades T62, V11, V12, V14, V15, V41 

Adreça física Pol. Ind. Empordà Internacional. C. Olot, 33  (17469) 

Vilamalla 

Localització X:499174 // Y:4674937 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 972525210 

E-mail administracio@femevi.com 

 

 

Nom del gestor: INCINERACION S ECOLÒGIQUES, SL 

Codi de gestor E-1102.09 

Operacions autoritzades T62, T21 

Adreça física Camí de la Riera, S/N (17421) Riudarenes 

Localització X:476033 // Y:4629545 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 625379894 

E-mail isabel@incineracionsecologiques.com 

 

Aquestes fitxes deuran ser actualitzades en cada fase d’obra que generi residus de construcció i 

demolicions i seran entregades a la Direcció de l’obra para la seva conformitat. 

 
7.  ESTIMACIÓ DE VOLUMS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 

OBRA 

 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

� Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

� Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

� Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

La següent taula resumeix l’estimació de la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar 

contemplades en el present projecte i que es preveu que siguin lliurats a un gestor autoritzat,  

classificats segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). S’ha realitzat una estimació 

aproximada dels residus procedents d’envasos i embalatges i es realitzarà un control dels volums 

dels residus al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  

 

RESIDUS D’OBRA NOVA 

Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de enderrocs, moviment de 
terres, xarxes de serveis i carril bici 

Especial,  
No Especial M3 Residu T Residu 

170101 (formigó) No Especial 2,2 419,38 

170101 (formigó) No Especial 46,58 111,80 

170101 (formigó) No Especial 2,43 5,83 

170107 (maons, teules i material ceràmic)  No especial 283,97 440,15 

170405 (ferro i acer) No Especial 5,70 9,10 

170302 (mescles bituminoses) No Especial 4,56 10,94 

170302 (mescles bituminoses No Especial 16,87 40,48 

170201 (fusta – vegetació) No especial 28,8 36,28 

170504 (terres) No especial 3.809,92 5.714,88 

Total per tipologies    

 Especial 0 0 

 No Especial 4.201,03 6.788,84 

TOTAL  4.201,03 6.788,84 
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S’ha considerat que no tots els residus generats hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que  

les terres obtingudes en l’excavació de rases podran ser utilitzades en el replè de rases, sempre que 

tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres. 

Així mateix, les terres procedents de les excavacions de desmunt en formació del traçat del carril 

bici, es podran utilitzar, si es justifica la seva validesa, per a treballs de terraplenat. 

 

8.  PLÀNOLS 

 

El contractista elaborarà un plànol on quedi definit l’espai destinat a la gestió de residus i la seva 

organització. Aquest plànol haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa. 

 

9.   PLEC DE CONDICIONS  

 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. El 

Plec de Condicions inclou els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus. 

 

10.  PRESSUPOST 

 

El pressupost del present estudi de gestió de residus inclou els costos de classificació i disposició 

controlada dels diferents tipus de residus generats a l’obra, així com els derivats de la carrega i 

transport de residus a l’abocador controlat i els cànons del mateix abocador. En alguns casos però, 

aquests costos ja estan inclosos en les partides d’obra del projecte i per tant queden exclosos del 

pressupost del present estudi. 

 

El pressupost d’execució material destinat a la gestió de residus ascendeix a TRETZE MIL DOS-

CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (13.222,43 €). 

 

El cost estimat per la gestió de residus generats per les obres projectades anirà a càrrec del 

contractista íntegrament. 

 

11.  DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1  MEMÒRIA 

2  PLEC DE CONDICIONS 

3  PRESSUPOST 

 

 

   Castelló d’Empúries, a abril de 20167 

   L’autor del projecte: 

    

Jordi Quera i Miró 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 6.513) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 
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1.   DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

Identificació de les obres 

 

Les obres contemplades en el present estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

corresponen al Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15) a Castelló 

d’Empúries (Alt Empordà). 

 

Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició comprèn el 

conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista com a 

document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, 

Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a emprar per 

a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l’execució i 

implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la 

classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu 

reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control 

que hauran de controlar el transport al mono dipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb la 

identificació dels  transportistes i gestors autoritzats. 

 

Documents que defineixen l’Estudi de Gestió de Residus 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre 

‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, l'Estudi 

de Gestió de Residus de la construcció i demolicions haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per a gestionar els 

residus i procediments per tal de reduir-los, reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de l’obra, 

contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descripció i identificació dels residus que es generaran a l’obra, la seva avaluació i 

codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; 

les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats.  

 

Plec: Defineix les prescripcions tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i que 

regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus 

de construcció i demolició dintre de l’obra; així com les normes legals i reglamentaries aplicables. 

 

Plànols: On es senyalitzen les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels 

contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 

residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.).  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra  que hagin estat definits 

o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

 

2.   DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als 

efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus 

continguts: 

 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes 

de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 

residus. 

4.  Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives 

als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència 

dels factors ambientals al treball, tot relacionat amb la fase de producció de residus de 

construcció i demolició. 

 

 

Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 

 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

 

� La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 
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� La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

� El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, les obligacions i 

competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la construcció i demolicions són: 

 
1 Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

� L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció 

que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 

Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

� Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

� Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que 

es generin en l’obra. 

� Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor 

dels residus (contractista). 

� Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels 

residus dintre de l’obra. 

� Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars 

del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de 

construcció generats dintre de l’obra. 

� Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 

2 Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 

instal·lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris 

establerts en aquest R.D. 

 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor) 

 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti 

la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició 

els treballadors per compte aliè. 

 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions són: 

 
1 El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 

demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del 

RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de 

Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor.  

 

2 Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 

3 En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni 

per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 

documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

 

 

Coordinador de Seguretat i Salut en obra 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Les Competències del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matèria de Seguretat i Salut en la 

Gestió de Residus són: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
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� En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

� En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

 

2 Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, 

per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 

construcció: 

� El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

� L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les 

separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

� La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

� El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 

l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

� La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

� La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

� L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles. 

 

3 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 

fase de producció i gestió dels residus. 

 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i 

separació dels residus les persones autoritzades.  

 

 

Director d'Obra 

 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

 

Les competències del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus són: 

 
1 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

 

2 Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del 

Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les 

obres. 

 

3 Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

4 Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció 

i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a 

una instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus 

autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

 

5 Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 

residus que siguin preceptius. 

 

6 Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 

 

 

 



Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)                                                                                                                                                                                                                                                                 Annex 15: gestió de residus 
 

 4

3.   NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, que 

pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 
� ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats. 

� LLEI 6/1993 , de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

� DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

� DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

� DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

� DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

� DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

� DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

� DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

� DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

� LLEI 15/2003 , de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

� LLEI 16/2003 , de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus 

i del cànon sobre la deposició de residu. 

� REAL DECRETO 833/1988 , de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

� ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

� REAL DECRETO 108/1991 , de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

� REAL DECRETO 952/1997 , de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

� LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

� REAL DECRETO 1481/2001 , de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

� ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

� REAL DECRETO 679/2006 , de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

� REAL DECRETO 105/2008 , de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 

Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

 

� DOCUMENT Nº 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

� Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

� La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, 

totes elles al moment de l’oferta. 

 

 

4.   DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Càrrega i transport: 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, 

material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants, runes i 

de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 

dipositaran o es reutilitzaran. 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi 
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d'evitar alteracions perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

 

Transport a l’obra: 

Es defineix com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix, entre dos punts de la 

mateixa obra i lloc d’ús, o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l’Obra. 

Aquesta partida d’obra no està prevista com de gestió de residus, sinó que està inclosa en cada 

partida d’obra d’excavació en esbrossades, terres  vegetals, desmunts, rebaix i rases,  dintre del 

Pressupost de Execució Material de Projecte. 

 

Transport a centre de reciclatge, a mono dipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 

transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat o FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui el 

lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s'ha abocat. 

 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El 

Contractista organitzarà i modificarà les vagades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per 

tal de garantir aquesta classificació. 

 

Classificació dels residus: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:  

 

Formigó 17 01 01 160 T 

Maó 17 01 03 80 T 

Metall  17 04 07 4 T 

Fusta  17 02 01 2 T 

Vidre 17 02 02 2 T 

Plàstic 17 02 03 1 T 

Paper i cartró 15 01 01 1 T 

 

Els residus separats en les fraccions establertes s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra 

per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

 

5.   CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

Càrrega i transport de terres i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte i el que determini el gestor corresponent 

del dipòsit de residus autoritzat. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 
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Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

6.   CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de 

Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 

part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 

demolició, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que es 

calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són 

estimatius i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 

seu Pla de Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’Estudi de Gestió 

de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d’anar incorporat 

al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

 

   Castelló d’Empúries, a abril de 20167 

   L’autor del projecte: 

    

Jordi Quera i Miró 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 6.513) 
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PRESSUPOST GENERAL 
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Pressupost de la gestió de residus

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 13.222,43

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 13.222,43

21 % IVA SOBRE 13.222,43............................................................................................... 2.776,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 15.999,14

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quinze mil nou-cents noranta-nou euros amb catorze centims



 

 

 ANNEX NÚM.16- PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
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ANNEX 16: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

1.- Assajos material seleccionat  

 

Es preveu utilitzar material seleccionat procedent de la mateixa obra per a la formació de la 

subbase del carril bici.  

 

- L’empresa de control de qualitat haurà de realitzar els següents assajos en una mostra 

aleatòria abans de l’aprovació del material per part de la Direcció Facultativa i en una 

mostra més en fase d’execució: 

 

CONTROL QUALITAT SUBBASE CAR RIL BICI 

Assaig  Normativa  Mostres  Unitats  

Próctor Modificat UNE 103501 1 1x1=1 

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 1 1x1=1 

Límit líquid del sòl UNE 103103 1 1x1=1 

Índex de plasticitat UNE 103104 1 1x1=1 

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 1 1x1=1 

Índex blau de metilè (si no compleix) UNE-EN 933-9 1 1x1=1 

Coeficient de “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 1x1=1 

Coeficient de neteja UNE 146130 1 1x1=1 

 

 

CONTROL COMPACTACIÓ SUBBASE CARRIL BICI  

Assaig  Normativa  Mostres  Unitats  

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 3017 1 1 

 

 

2.- Assajos al tot-ú artificial 

 

- L’empresa constructora farà una proposta sobre el tot-ú artificial que vol usar en el 

rebliment de les rases i en la formació de la base dels paviments. Haurà de certificar que 

aquest tot-ú artificial compleix els diferents paràmetres que fixa el PG3. 

 

 

 

 

- L’empresa de control de qualitat realitzarà diferents assajos de densitat-humitat “in situ” per 

mètodes nuclears a la capa de tot-ú artifical de les voreres i el carril bici. 

 

 

CONTROL QUALITAT TOT-Ú ARTIFICIAL BASE CARRIL BICI  

Assaig  Normativa  Mostres  Unitats  

Próctor Modificat UNE 103501 1 1x1=1 

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 1 1x1=1 

Límit líquid del sòl UNE 103103 1 1x1=1 

Índex de plasticitat UNE 103104 1 1x1=1 

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 1 1x1=1 

Índex blau de metilè (si no compleix) UNE-EN 933-9 1 1x1=1 

Coeficient de “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 1x1=1 

Coeficient de neteja UNE 146130 1 1x1=1 

 Índex de llenques UNE-EN 933-3 1 1x1=2 

Percentatge de partícules triturades UNE-EN 933-5 2 1x1=2 

 

 

CONTROL COMPACTACIÓ TOT -Ú ARTIFICIAL  

Assaig  Normativa  Carrer  Unitats  

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) UNE 103501 Alt Empordà 1 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) UNE 103501 Closa dels Frares 1 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) UNE 103501 Carril bici 2+2 

 

 

3.- Assajos al formigó en massa 

 

- L’empresa constructora haurà de certificar que el formigó usat en la formació de la base de 
la vorera, és efectivament del tipus HM-20.  
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4.- Assajos al formigó HP-40 per a paviment 

 

- L’empresa de control de qualitat realitzarà diferents provetes en el formigó del paviment de 

formigó del carril bici: 

 

CONTROL COMPACTACIÓ TOT -Ú 

Assaig  Normativa  Carrer  Unitats  

Sèrie 4 provetes ruptura 

compressió 

UNE 83313 Carril bici 2 

 

 

5.- Assajos altres elements de la pavimentació 

 

- L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions 

facilitades pel fabricant del panot gris convencional de vorera, de  mides 20x20x4cm.  

 

- L’empresa de control de qualitat agafarà dues mostres aleatòries dels panots per aplicar-hi 

el següent assaig: 

 

CONTROL QUALITAT PECES BUIXARDADES DE LA VORERA  

Assaig  Normativa  Mostres  Unitats  

Resistència desgast carborundum UNE 127023/99 2 2x1=2 

 

- L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions 

facilitades pel fabricant de la vorada de formigó tipus T2 (100x12/15x25cm).  

 

 

6.- Xarxes de serveis 

 

- L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions 

facilitades pel fabricant dels tubs que s’usaran en les diferents xarxes de serveis, així com 

elements prefabricats, vàlvules i peces especials. 

- L’empresa constructora farà una proposta sobre les terres de la pròpia obra o de préstec 

que vol usar en el rebliment de les rases i es justificarà la seva validesa. Així mateix amb la  

sorra que embolcalla els tubs. 

 

- L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions 

facilitades pel fabricant de les columnes i lluminàries de la xarxa d’enllumenat. Així mateix 

entregarà el certificat de l’empresa ICICT o ECA conforme han fet la inspecció de la xarxa 

d’enllumenat i l’han trobat satisfactòria.  

 

- L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa el certificat segons el qual la 

companyia accepta quedar-se i fer-se càrrec de la nova xarxa elèctrica. Així mateix amb la 

xarxa de telecomunicacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANNEX NÚM.17- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
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MEMÒRIA 

 

1- INTRODUCCIÓ 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar 

els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de 

facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del 

Contractista. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els 

derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les  instal·lacions 

preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

 

 

2- PROMOTOR 

 

Promotor: GESDIP S.A.U. 

Adreça: Carrer d'Hipòlit Lázaro, 19 

Població: Barcelona (08025) 

 

 

3- AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor de l’estudi:  Jordi Quera i Miró 

Titulació:   Enginyer de camins, canals i ports 

 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:   Girona 

 

 

4- DADES DEL PROJECTE 

 

4.1- Autor del projecte 

 

Autor del projecte:  Jordi Quera i Miró 

Titulació:   Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:   Girona 

 

4.2- Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte: 

 

Coordinador S i S:  Jordi Quera i Miró 

Titulació:   Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:   Girona 

 

4.3- Tipologia de l’obra: 

 

Urbanització del sector PMU-15 de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). 

 

4.4- Situació 

 

Emplaçament: zona rotonda Castelló Nou (Carrer Alt Empordà – Carrer Closa dels Frares) 

 

4.5- Termini d’execució: 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
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4.6- Mà d’obra prevista: 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

 

 

5- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1- Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els contractistes 

procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 

l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir el 

pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

5.2- Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

 

Per part del Contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 

la canalització provisional per l’interior de l’obra. 

 

5.3- Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

 

 

 

5.4- Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Pels treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 

(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

 

 

6- TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 

de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació 

per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

 

7- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
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residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 

patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 

projecte, els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la fixació dels valors límit TLV 

(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 

salut. El TVL s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 

40 h/setmana. 

 

 

8- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

� Treballs previs 

� Enderrocs 

� Moviments de terres 

� Instal·lacions - serveis 

� Estructura – Pavimentació 

� Acabats 

 

9- RISCS 

TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
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ESTRUCTURA - PAVIMENTACIÓ 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

INSTAL·LACIONS - SERVEIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

RISC DE DANYS A TERCERS 

Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 

fonamentalment per a circulació de vehicles.  

 

Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  tant de terres 

com d'altres materials, per carreteres públiques. 

 

 

10- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONAL 

Proteccions individuals 

Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 

Guants d'ús general 

Guants de soldador 

Guants aïllants de l'electricitat 

Botes d'aigua 

Botes de seguretat de lona 

Botes de seguretat de cuir 

Botes aïllants de l'electricitat 

Granotes de treball 

Ulleres contra impactes i antipols 

Pantalla de soldador 
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Caretes antipols 

Protectors auditius 

Cinturó de seguretat de subjecció 

Roba reflectant 

 

Proteccions col·lectives 

Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 

Tanques de limitació i protecció 

Senyals de trànsit 

Senyals de seguretat 

Cinta de abalisament 

Límits de desplaçament de vehicles 

Abalisament lluminós 

Extintors 

Interruptors diferencials 

Preses de terra 

Regs 

 

 

11- FORMACIÓ 

  

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 

riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de 

fer servir. 

 

Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 

 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 

 

 

12- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 

consumit). 

Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   l'Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

que es repetirà en el període d'un any. 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats 

per al més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els telèfons i 

adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport 

dels possible accidentats als Centres d'assistència. 

 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom 

o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada 

per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, temòmetre clínic, caixa de guants 

esterilitzats i torniquet. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, 

estisores, pinces, guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 

el material utilitzat o caducat. 

 

Danys a tercers 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 

carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 

requereix. 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 

col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 

 

Instal·lacions Salut i benestar 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
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Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 

treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si 

no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 

calefacció i un contenidor per a deixalles. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

Pla de seguretat i Salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als 

seus mitjans i mètodes d'execució.     

 

Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció 

facultativa. 

 

13- NORMATIVA APLICABLE 

 

  Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 

   - Estatut dels treballadors. 

 

   - Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles". 

 

   - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

  "Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" 

Transposición de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad   

inclusión Estudio de Seguridad i Higiene en  proyectos edificación i obres publicas. 

 

   - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

    "Prevención de riesgos laborales". 

 

 Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

   - RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

       "Reglamento de los Servicios de Prevención". 

 

   - RD 780/1998 de 30 de abril (BOE: 1/05/98) 

"Reglamento de los Servicios de Prevención".que se modifica el Real Decreto 39/1997 

de 19 de enero por el que se aprobó “el Reglamento de los servicios de Prevención”. 

 

   - O. de 9 de marzo de 1971  (BOE: 16 i 17/03/71) 

    "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo" 

  Corrección de errores :BOE: 06/04/71 Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogan  algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD  

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

   - O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 

    Aprobación del modelo de Llibro de Incidencias en obres de construcció. 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 

trabajo". 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo". 

 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. 

 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971). 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual". 

 

- RD 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE: 28/11/92) 

"Regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 
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- RD 159/1995 de 3 de febrer (BOE: 08/03/95) 

"Es modifica el Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre , por el que se regula las 

condiciones para la comercialitzación  y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

 

   - O. de 20 de febrer de 1997 (DOG: 06/03/97) 

Es modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 

vez el Real Decreto 1407/1992, 20 de novembre, relativo a las condiciones para la 

comercialitzación y libre circulación intra comunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo" 

 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

 "Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción" 

    Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

     O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

     Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

dispone la inscripcion de el registro y publicación del clectivo general del sector de la 

construcción. (BOE: 04/06/98) 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

 "Reglamento general sobre Seguridad e Higiene" 

 

 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

"Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 

su cumplimiento y tramitación" 

 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores". 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización". 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo". 

 

- O. De 8 de abril de 1991 (BOE: 11/04/91) 

“Aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de 

seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas 

de protección, usados”. 

 

- RD 56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95) 

"Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones 

de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas”. 

 

- RD 212/2002 de 22 de febrero (BOE: 01/03/02) 

"Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre”. 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo". 

 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

"Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado". 

 

- O. de 31 de agosto de 1987  
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 "Instrucción de Carreteras 8.3-IC: Señalización de Obras". 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

 "Reglamento de aparatos elevadores para obras". 

 Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

"Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 

elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras" 

 Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

 

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

 "Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 

 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

"Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 

de amianto" 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

"Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo" 

 

-   O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

  07/09/70; 08/09/70; 09/09/70). 

 "Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica" 

 Corrección de errores: BOE: 17/10/70. 

 

- O. de 22 de marzo de 1972 (BOE: 31/03/72) 

 "Modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la Construcción, vidrio y 

cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías profesionales 

de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A 

Y 7.A, sección 10”. 

 

 - O. de 28 de julio de 1972 (BOE: 10/10/72) 

"Establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de terrazos, en la sección 

séptima del anexo II de la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Ceràmica”. 

 

- O. de 27 de julio de 1973 (BOE: 31/08/73) 

"Modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio”. 

 

- RD 614/2001 de 8 de junio  (BOE: 21/08/01) 

"Disposiciones mínimas para la protección de salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo Eléctrico”. 

 

- RD 842/2002 de 2 de agosto  (BOE: 18/09/02) 

"Se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. (Vigente a partir de 18 de 

septiembre de 2003). 

 

 

  

    -  Instrucciones Técnicas Complementarias. 

   

- Resolución de 4 de noviembre de 1988, por la cual se establece un certificado sobre 

cumplimiento de las distancias reglamentarias de las obras y construcciones de las 

líneas eléctricas. DOG 30 de noviembre de 1988. 

 

- RD 842/2002 de2 de agosto  (BOE: 18/09/02) 

"Se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. (Vigente a partir de 18 de 

septiembre de 2003). 

 

-  Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28/11/68) . 

-  Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de novembre por el que se 

aprueba el  Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (BOE: 

08/03/69). 

 

 - RD 555/1986 de 21 de febrero  (BOE: 21/03/86) 

"Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad i Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificación i obras públicas”. i la s modificación  en el Real Decreto 

84/1990 de 19a de enero). 

  

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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I qualsevol altre normativa existent i vigent, que sigui obligatòria o no, que pugui esser 

aplicable. 

 

 

Castelló d’Empúries, a abril de 2017     

L’autor del projecte,        

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 6.513   
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PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

1- Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 

• Estatut dels Treballadors 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 

15/6/52) 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 

9/9/70) 

• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los 

niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 

doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 

fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 

determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, 

de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en 

obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 

noviembre de 1995. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  BOE 1 

de mayo de 1998 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 

12 de junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector 

de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 

1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 

29/5/74) 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de 

setembre de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

DOGC 30 de novembre de 1988. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 

1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 

2002. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 

MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos 

de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  
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• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 

consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  BOE 

12 de junio de 1997. 

• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 

la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 

General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 

1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-

IC: Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 

modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener). 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

 

2- Senyalització i tancament de l’obra 

 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 

protegides des de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 

dins de l’obra. 

 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per 

evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la 

sortida de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 

qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 

necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 

pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 

d’advertència que calguin. 

 

 

3- Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

• Senyals normalitzades de trànsit 

• Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

• Fita de senyalització 

• Cordó de abalisament reflectant 

• Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 v 

• Equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 v 
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• Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 

• Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

• Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

• Detector d’instal·lacions soterrades 

• Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 

 

SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 

 

• Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 

V 

 

MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 

• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 

 

 

4- Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals 

en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i 

passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 

compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 

d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 

pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 

treballador. 

 

 

5- Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut 

dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació 

i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 

subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i 

utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

 

6- Riscos i mesures de protecció 

 

6.1- Riscos 

• Despreniments 

• Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

• Bolcada per accidents de vehicles i màquines 

• Atropellaments  per màquines o vehicles 

• Atrapaments i atrapaments per màquines 

• Explosions 

• Talls i cops 

• Soroll 

• Vibracions 

• Projecció de partícules als ulls 

• Pols i gasos 

• Interferències amb línies elèctriques en tensió 

• Caiguda d’objectes i materials  

• Ferides punxants als peus i les mans 

• Esquitxos de formigó als ulls 

• Dermatosi per ciment 

• Erosions i contusions en manipulació 

• Electrocucions 

• Topades i bolcades 

• Per utilització de productes bituminosos 

• Cremades 

• Radiacions de soldadures 

• Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 

o produeixen electricitat a l’obra  

• Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

• Irrupció d’aigua 
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6.2- Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 

detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans 

auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 

així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions 

d’emergència. 

 

 

6.3- Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 

Treball (MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 

les seves respectives prestacions. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 

especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 

finalització d’aquest. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 

durada prevista o data de lliurament. 

 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 

màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 

reposició al moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 

transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 

robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

6.4- Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

 

• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 

essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 

verticalitat. 

 

• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 

eficaç. 

 

• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 

• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d’acord amb la seva funció protectora. 

 

• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 

força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 

màxima de 24 V. 

 

• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

 

• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, 

atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 

• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament 

de pols. 
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7- Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 

higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a 

cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

8- Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 

consumit. 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

 

9- Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball.  

 

 

10- Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 

seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

 

 

 

Castelló d’Empúries, a abril de 2017     

L’autor del projecte,        

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 6.513   
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PRESSUPOST GENERAL 
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Estudi de seguretat i salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 8.218,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 8.218,96

21 % IVA SOBRE 8.218,96................................................................................................. 1.725,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 9.944,94

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

nou mil nou-cents quaranta-quatre euros amb noranta-quatre centims
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1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

1.1. OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, 

criteris i normes que regiran la construcció del Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou, al terme 

municipal de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). 

 

1.1.2 Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin 

explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte i, 

en el seu cas, el Contracte d’obres, per simple referència a ells a l’esmentat Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars.  

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix 

per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser  menys restrictives a l’establert en 

disposicions legals vigents. 

 

1.1.3 Disposicions Generals 

 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els següents 

documents: 

 

• Generals 

  

 Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de maig. 

 

  Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’obres de l’Estat. Clàusules 7, 19 i 20.- 

Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de Desembre de 1970, s’exceptua el que 

hagi sigut modificat per el reglament que és cita a continuació. 

 

 Reglament General de Contractació de l’Estat.- Decret 3410/1975, del Ministeri de Hisenda de 25 de 

Novembre de 1975. 

  

 

 

• Seguretat i Salut en el Treball. 

  

                Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques, i disposicions complementàries. 

Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951. 

  

 Reglamentació i Ordre en vigor sobre Seguretat i Salut en el Treball en la construcció i obres públiques. 

 

• Obra Civil. 

 

O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº 67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització de les 

obres. 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 

 

 Instrucció del Formigó Estructural EHE de desembre de 1.998. 

 

Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 

 

Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de l’habitatge de 17 de 

Gener de 1963. 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per  O.M. de 6 

de Febrer de 1976. 

 

 Manual de control de fabricación i puesta en obra de mezclas bituminosas, del MOPU Dirección General 

de Carreteras 1.978. 

 

 Instrucció 6.1.I.C. 1975.- “Firmes Flexibles”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 

 

 Instrucció 6.2.I.C 1975.- “Firmes Rígidos” aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 

 

Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de Juliol de 1967, 

11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 

 

 Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 

 

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació de 

Obres Públiques. 
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Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 

 

Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de: Blocs”. Ordre del Ministeri 

de l’Habitatge  de 27 de Juliol de 1974. 

 

 Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-EME.- “Estructures de fusta: Encofrats”. Ordre del Ministeri de 

l’Habitatge  de 27 de Setembre de 1975. 

 

• Sanejament 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. Aprovació 

per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de setembre. 

 

 Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges i 

drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 18 d’Abril de 1977. 

 

 Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 

 

• Abastament d'Aigua. 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  Tuberías de Abastecimiento de Agua, Ministerio de 

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (M.O.P.T.M.A), de 1.994. 

  

• Xarxes d'Energia Elèctrica 

 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria de 20 de 

Setembre de 1973. 

 

 Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 

 

Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre. 

 

 Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport de energia elèctrica d’alta tensió en els 

serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol) 

  

 

 

 

Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, annexes el 

vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’Indústria i Energia de 19 de 

Desembre de 1977. 

 

 Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic per a baixa 

tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de 1977. 

 

 Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra” Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 

 

 Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa Tensió”. Ordre del 

Ministeri de l’Habitatge  de 13 d’Abril de 1974.  

 

 En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden 

relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els 

treballs necessaris per realitzar-les. 

 

1.2. CONDICIONS GENERALS 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

1.2.1. Documents del Projecte 

 

El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;  Document núm. 2 - 

Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives Generals i Particulars i, Document  núm. 4 - 

Pressupost. El contingut d'aquests  documents es detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els 

Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que 

això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de 

considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans. 
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Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el 

Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en 

els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han prescrit 

en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats 

d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

1.2.2. Direcció d’obra 

 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran 

ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al 

Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre de 

Ordenances” d’Obra. 

 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció 

d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de 

les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar  Direcció d’Obra, les funcions 

o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat 

designada per l’esmentat Entitat. 

 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a 

les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

 

 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament 

autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió. 

 

 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de 

materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del 

Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els 

problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata, per 

la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària 

necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els documents del 

contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les 

normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal compliment de les 

funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

1.2.3. Organització i Representació del Contractista 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que 

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb 

independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa 

persona. 

 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a 

“Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i l’experiència 

professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i 

no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 
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Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de 

l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, 

que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació 

tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 

d’aquesta. 

 

 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que 

assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació 

posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les 

seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió 

d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

 

1.2.4.- Documents a lliurar al Contractista. 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista poden 

tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

 

1.2.4.1.- Documents contractuals. 

 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i  les Administracions 

Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà 

constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els 

altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot 

l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica 

expressament en els Plecs de Licitació. 

 

1.2.4.2.- Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s’exigeixi en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de 

maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment  

 

 

a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a 

complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la 

consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

 

 

1.2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en 

qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant 

a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar 

la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, 

fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades, 

conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte 

els treballs necessaris. 

 

 

1.2.6.- Obligacions i Drets del Contractista. 

 

1.2.6.1. Obligacions Generals  corresponent al Contractista. 

 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 
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e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 

Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents 

d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 

definitiva. 

 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

j) Executar el document As Built a la finalització de l’obra. 

 

1.2.6.2. Verificació dels documents del projecte. 

 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 

per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 

 

1.2.6.3. Pla de seguretat i salut. 

 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

 

1.2.6.4. Oficina en l’obra 

 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder 

estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 

Facultativa: 

 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti la 

Direcció Facultativa. 

- La llicencia d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El llibre d’Incidències. 

 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

-  La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en 

ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 
 
1.2.6.5. Presència del constructor a l’obra  

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 

treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició 

per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la 

comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

1.2.6.6. Treballs no estipulats expressament. 

 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara 

quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu 

esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos 

habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte amb 

consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a més del 

20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

1.2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el Constructor; per part 

seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al 

peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  Constructor, haurà 

de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si 

aquest ho sol·licités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 

aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
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1.2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre 

econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 

disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la 

seva responsabilitat, si ho considera  oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual 

podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 

reclamacions. 

 

1.2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les 

obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article precedent, però 

sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 

1.2.6.10. Faltes del personal 

 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que 

aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en 

el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 

Contractista general de l’obra. 

 

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 

 

1.3.1.1. Plànols 

 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà 

la Propietat al Contractista. 

 

 

1.3.1.2. Plànols complementaris. 

 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, necessaris per 

definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en 

aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

 

 
1.3.1.3. Interpretació dels plànols 

 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, abans de 

quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en 

els plànols. 

 

1.3.1.4. Confrontació de plànols i mides. 

 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut facilitats, i 

haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols 

prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i serà 

responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

 

1.3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà 

d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit en aquests 

últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin manifestament 

indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums 

tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contratista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra 

omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts  i 

correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contratista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’Obra per 

la seva aprovació i posterior execució i abonament. 



Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà) 
 

 
 
 Cap. 1.- Plec de Condicions Tècniques Generals. Full 8 de 14 

 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, o pel 

Contratista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

 

1.3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat 

material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà 

exactament la que sigui d’aplicació. 

 

 

1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es 

preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 

elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 

comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 

 

 

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 

obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de 

detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i 

mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

1.6. MATERIALS 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 

obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos 

imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència. 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 

pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar 

altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per 

l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es 

proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 

qualitat. 

 

1.7.  DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per al 

desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord 

amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que 

comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin 

obres definitives.  

Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, 

en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per 

tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la 

circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la 

propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos 

en bones condicions de circulació. 
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La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

 

1.8. ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les 

despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat 

material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material 

a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu 

del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin 

susceptibles de ser reciclats. 

 

En cas de sol·licitar-se, el contractista estarà obligat a presentar els corresponents albarans de vertit. 

 

 

1.9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de 

Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot 

cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a 

les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del 

Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

 

 

1.10. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu 

de reclamació econòmica per part del Contractista.  

 

 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, 

construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 

contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats 

es consideren incloses en els preus del  

 

contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat 

d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el 

possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

 

 

1.11. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible 

executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques 

o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres 

per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 

acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 

paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus 

del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

 

 

1.12. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de 

serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la 

substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 

l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la 

posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 

d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses 

en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

 

1.13. DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant 

la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 

considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, 

consideri necessari modificar. 
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Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació 

d'aquestes instal·lacions.  

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del 

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

 

1.14. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels 

treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els 

accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En 

conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent 

sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per 

incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

 

 

1.15. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en 

cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de 

recepció. 

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a 

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, 

anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida pressupostària existent prèvia 

justificació de la mateixa. 

 

La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es refereixi la 

present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no pagades en tant 

s’acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat els contracta la 

Propietat, independentment del projecte, es suposarà que aquestes no s’inclouen a l’oferta del Contractista. 

 

 

1.15.1 Definició 

 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la 

confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, 

Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 

- Qualitat de matèries primeres. 

 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

1.15.2. Programa de Control de Qualitat. 

 

1.15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i realitzarà els assaigs, i en 

donarà facilitats necessàries. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el 

subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat  

 

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o 

unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la  Direcció d’Obra. 

 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

1.15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols. 

 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb 

instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament 

l’especificat en els plànols i Plecs dePrescripcions del Projecte. 
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1.15.2.3. Control de materials i serveis comprats. 

 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i 

serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb els 

requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i 

certificats dels assaigs realitzats. 

 

1.15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport. 

 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions 

pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i 

components utilitzats en l’Obra. 

 

1.15.2.5. Procés especials. 

 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal 

qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i 

Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

 

1.15.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista. 

 

El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per que la 

Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció 

d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que 

realitzin la Direcció d’Obra. 

 

1.15.2.7. Gestió de la documentació. 

 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que s’aconsegueixi 

una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de 

Qualitat. 

 

 

1.15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 

 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o 

fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents: 

 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Fabricació de  tubs. 

- Col·locació de tubs en rases. 

- Rebliments i compactacions. 

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

- Construcció de Pous de Registre. 

- Formigons en General - Col·locació i cura 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Acers en general. 

- Obres de fàbrica. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin aplicables: 

 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de 

totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d’obra. 

 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així 

com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 
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Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el 

P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

 

1.15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència  de les obligacions que contreu en compliment dels 

Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte. 

 

 
1.15.5. Nivell de Control de Qualitat. 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 

realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el 

número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es 

prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control adient de 

la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals 

ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 

1.15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip 

necessari per l’execució d’aquest control. 

 

 

1.16. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant  

en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament 

dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

1.16.1. Ordre dels treballs. 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en que, per 

circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

 

 

1.17. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINI 

 

1.17.1. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

 

Quan per motiu imprevist o per qualsevol accident, s’hagi d’ampliar el projecte, no s’interrompran els treballs, 

continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte 

Reformat. 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les obres disposi 

per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de 

moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord 

amb el que es convingui. 

 

1.17.2. Pròrroga per causa de força major. 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o 

tingués que suspendre-les, o no li fos possible finalitzar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga 

proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d’Obra. Per això, el 

Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs 

i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta 

causa sol·licita. 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a causa la 

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se 

li haguessin proporcionat. 

 

1.18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament 

hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció 

d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

 

1.18.1. Obres ocultes. 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols 

previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la 

Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts.  
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Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i 

irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

1.18.2. Treballs defectuosos. 

 

El Costructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones 

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs 

contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.  

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a 

la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ 

obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els 

treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, 

ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de 

l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i 

tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i 

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

1.18.3. Vicis ocults. 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 

executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o 

no,  

que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l'Enginyer Superior. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas 

contrari  a càrrec de la Propietat. 

 

1.19. PREUS UNITARIS 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per 

obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els 

preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra 

 

d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els 

següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, 

manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de 

mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions 

normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats 

d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les 

unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 

2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per 

executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el 

preu unitari corresponent. 

 
 

1.20. PARTIDES ALÇADES 

 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de 

preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els 

treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir 

dels preus unitaris de la Justificació de Preus o bancs de preus vigents a la zona d’obra. 

 

 

1.21. RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

 

Neteja final de les obres. 

 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de 

l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc.,  

 

que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 

l’obra executada en perfecte estat. 
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Recepció de les obres 

 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà 

un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes,  

 

es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, 

tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en 

el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per les 

diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les  

 

instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà 

d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 

tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

 

Termini de garantia 

 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, abalisament, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 

l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 

de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

 

1.22. CONSERVACIÓ DE LES OBRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, 

i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 

L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 

auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". 

 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 

despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El 

Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents 

a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 

Gestió de residus de construcció i demolició: 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació segons la Llista Europea de Residus 

publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, o les seves modificacions posteriors. 

 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part 

d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

 

Certificació dels mitjans utilitzats: 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat, els certificats dels 

contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i 

homologades per la comunitat de Catalunya. 

 

Neteja de les obres: 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i el seu entorn, tant de runa com de materials sobrants, retirar 

les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures 

que siguin apropiades per tal que l’obra presenti un bon aspecte. 

 

 

1.23. DOCUMENT AS BUILT 

Al finalitzar l’obra, el contractista estarà obligat a l’execució del document as built on es recullin totes 

característiques i estat de l’obra executada. Aquest document serà entregat a la propietat un cop examinada la 

seva correcció per la Direcció facultativa de les Obres. Un cop aprovat, s’entregaran 4 còpies, 3 per la propietat i 1 

per la Direcció Facultativa de les obres.  

 

Els documents d’aquests document seran: Memòria, plànols (inclòs l’aixecament topogràfic parcial i final d’obra), 

reportatge fotogràfic, relació de contractistes, control de qualitat, i tots els annexos rellevants que puguin sorgir 

durant l’execució de les obres.    
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CAPÍTOL 2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

 

 

2.1. MATERIALS BÀSICS 

 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i compliran les 

especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i les seves 

modificacions posteriors per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i 

Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec. 

 

 

2.2. PREUS UNITARIS 

 

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per  a cada unitat d'obra 

cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs 

auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta 

execució de la unitat contractada. 

 

 

2.3.   ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

 

Definició 

 

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots els 

arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 

Aquestes operacions inclouen l'excavació, càrrega i transport interior dels primers 30 centímetres (30 cm) de terra 

vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Excavació dels materials objecte d'esbrossada. 

- Retirada i transport a abocador o lloc d’ús dels materials objecte d'esbrossada. 

 

Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els 

corresponents documents del Projecte. 

 

 

 

Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni la Direcció 

Facultativa de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 

 

Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que els que s'hagin de 

tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit per 

carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves rames i troncs 

progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en el seu lloc, 

s'haguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 

particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres. 

 

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats fins a una 

profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

 

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un diàmetre 

superior a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplè, no a menys de 

cinquanta centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

 

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 

l'esplanada. 

 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i finalment 

s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o llençats. La longitud dels 

trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans de procedir a tallar els arbres, el 

Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serà al seu càrrec qualsevol tipus de despesa 

que ocasioni aquest concepte. 

 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a 

les obres. 

 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus, 

fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi aprovat el 

desplaçament. 

 

La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a continuació: 
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Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que ordeni el 

Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als 

llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

Es complirà, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (article 300). 

 

L’amidament i abonament 

L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, messurats en planta sobre plànol  

 

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat 

anterior. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direcció de les obres, 

amb un radi màxim de 3km, amb la finalitat que siguin emprades per a la formació de zones verdes.  

 

 

2.4. ENDERROCAMENTS 

 

Definició.  

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició o retirada de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució de la mateixa. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica). 

- Escarificació, demolició i  fressats de ferm (calçades, voravies, etc.) 

- Retirada dels materials resultants a abocadors  al seu lloc d'utilització o al més definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les  presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen la resta de 

documents del Projecte. 

 

Execució de les obres.  Enderrocament o excavació de materials. 

Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, 

ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 

així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells. 

 

Amidament i abonament. 

La demolició del paviment s'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada, indistintament del gruix de 

paviment enderrocat. Les vorades, de qualsevol tipus, es mesuraran per metres lineals (ml) realment enderrocats, 

incloent sempre la demolició de la base de formigó, indistintament del gruix d’aquesta. El tall de paviment s'amidarà per 

metres lineals (ml) tallats, indistintament del gruix de paviment tallat. El fressat de paviments s’abonarà per centímetres 

per metres cuadrats. La direcció facultativa de les obres podrà ordenar quantes operacions siguin necessàries per a 

determinar el gruix de paviment a fressar, aquestes feines, així com els desplaçaments necessaris dels equips de 

fressat es consideren inclosos en el preu unitari, indistintament de les fases necessàries que l’obra pugui necessitar. La 

retirada de elements d’iluminació es realitzarà indistintament la tipologia d’aquests, serà abonat per unitats retirades. La 

direcció facultativa podrà escollir la destinació d’aquest elements, ja sigui abocador o lloc de nova utilització. Dintre del 

preu unitari es considera inclós, en cas de considerar-ho necessari la Direcció Facultativa,  la retirada a abocador del 

cable de interconnexió de bàculs, columnes, projectors o pilones. Tots ells s’abonaran segons els preus del Quadre de 

Preus núm. 1. 

 

El preus corresponents inclouen, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització dels materials i 

mà d'obra necessària per la seva execució. 

 

Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran les ruptures de canonades de 

qualsevol tipus. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible utilització o 

d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 

 

 

2.5. EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de 

les obres i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de les zones de desmunt, com també  

la seva repassada i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar l'esplanada refinada, 

compactada i totalment preparada per a iniciar la col·locació de la subbase granular estaran inclosos en el preu unitari 

de l'excavació. Si l'explanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres 

podrà ordenar una excavació addicional en subrasant, la qual serà mesurada i abonada al mateix preu definit per a 

totes les excavacions. 
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Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 

d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran inclosos en els 

preus d'excavació. 

 

La direcció facultativa classificarà el material procedent de l’excavació amb l’ajuda dels assajos de caracterització. 

En funció del resultat obtingut, la DF podrà ordenar l’acopi temporal, la utilització per terraplenats o el transport a 

abocador de cada material excavat indistintament dels volums estimats inicialment, sense que això supossi cap 

increment en el preu de les partides afectades. 

 

L’excavació de terra vegetal serà tractada igual que l’excavació anterior. Aquesta excavació s’abonarà tenint en 

compte el marcat a l’esbrossada de terreny. 

 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a càrrec del 

contractiste.  

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, i col·locats sobre camió, amidats dels perfils 

cubicats dels plànols del projecte. 

 

No són abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 

aquest projecte. 

 

Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a 

aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

Advertiments sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica en els articles anteriors, i d'altres on es detalla la forma d'execució de les excavacions, 

caldrà tenir en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atenir sempre als plànols i a les instruccions del Director. En 

el cas que l'excavació a executar no estigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments necessaris abans de 

procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments de seccions no previstos 

en el Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el  Contractista executés menor volum d'excavació que el 

que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum 

realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot els que resultin dels 

esllavissaments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap 

quantitat addicional. en cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'haurà 

d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, als efectes de valoració del Pressupost, figuri en 

els Pressupostos Parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 

auxiliars i complementaris com són: 

 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, 

utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs 

produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu, càrrega de materials. 

 

A part de les específicacions concretes d’aquest plec sobre de la terra vegetal, tot l’aplicat en aquest capítol, s’aplicarà 

també a l’excavació de terra vegetal. 

 

Transport interior  

 

S’entén com a transport interior del material excavat a aquell realitzat sobre camió en l’interior d‘obra amb un mínim de 

distància de 100 metres i un màxim de 3000 metres. Distàncies menors no seran comptabilitzades com a transport ja 

que es consideren incloses dintre del presu d’excavació. El preu inclou la descàrrega i l’acopi temporal del material al 

lloc que designi ladirecció facultativa de les obres.  

 

Transport a abocador  

 

S’entén com a transport a abocador del material excavat a aquell realitzat sobre camió fins a l’abocador de residus 

necessari, indistintament de la distància de localització del mateix. El preu inclou la descàrrega i tost els cànons 

d’abocament i manteniment necessaris.  

 

Excavació per a localització de serveis  

 

S’entén com a excavació per a localització de serveis, la totalitat dels treballs estrictament manuals necessaris per a la 

localització acurada de serveis existents. La partida inclou l’excavació de terres fins a la identificació del servei, l’acopi a 

la vora del mateix, i el rebliment i compactació amb el propi material. Les reparacions de ruptures de serveis existents, 

grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a càrrec del contractiste. L’amidament es realitzarà per metres cùbics 

realment excavats manualment, indistintament del número o tamany de les cates.  
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2.6. TERRAPLENS 

 

Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrossos procedents d'excavació o préstecs. Els materials per 

formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3., utilitzant-se com a mínim terreny adequat en zones de 

vials. 

 

L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel facultatiu encarregat en funció de les 

característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director que només 

la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys al mateix grau 

que amb l'equip proposat pel Director Facultatiu. 

 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans 

disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació del 100% P.M. Els materials de cada tongada 

seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se 

convenientment amb els mitjans adequats. En cas de requerir-ho, la direcció facultativa podrà ordenar l’estesa de 

tongades en gruixos de fins a 25 cm de gruix.  

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions 

exigides, i per tant sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu encarregat. La pèrdua de rendiment o 

enderreriment de les feines per aquest motiu no supossarà cap increment del preu del terraplenat. Quan la tongada 

subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Les recompactacions necessàries per 

l’aparició de pluges o humitats exagerades no seran abonades.  

 

Amidament i abonament. 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3), segons perfils teòrics de projecte. 

 

El material a utilitzar serà, en algun cas, el que provingui de l'excavació del traçat; en aquests casos el preu del 

rebliment inclou la càrrega, el transport, l'estesa, la humectació, la compactació i l'anivellament. 

 

En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavació, càrrega, transport, estesa, 

humectació, compactació, anivellament i cànon de préstecs corresponents. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavació de 

l’obra. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades zones exteriors de vials, amb la finalitat 

d'obtenir materials de terraplenats. 

 

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments localitzats (article 332) o pedraplens (article 331) s'executaran 

d'acord amb el P.G.3., però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors  

 

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè inclourà el 

cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, compactació, anivellament i 

la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

 

El preu inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent. 

 

El Contractista haurà  de localitzar les zones de préstecs per  obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, i 

abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstecs a 

fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

El material d’aportació serà mínim amb caracterització d’adequat o seleccionat segons la capa i indicacions del PG3. 

 

 

2.7. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a 

l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les 

rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els  plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general 

de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran els 

mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés en els 

preus d'excavació 

 

Amidament i abonament. 

 

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols 

del Projecte, i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del Projecte per tal de poder 

executar l'obra. 
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El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i el transport de les terres a 

l'abocador o lloc d’aplec, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució 

de sobreexcavacions per tal d'evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran 

objecte d'abonament.  

 

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de tots els materials, la maquinària 

i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de 

desguàs, per evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i recolçaments que es necessitin; el 

transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; les possibles indemnitzacions i la reparació 

de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència  que aquests s'hagin 

contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per tal de no fer malbé les 

instal·lacions, contemplant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, 

gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir 

sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. La reparació de serveis, grafiats o no,  

per execució d’aquesta partida anirà a càrrec del contractista. 

 

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en els terraplens (apartat 2.4). El 

Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que 

aquests treballs puguin ser objecte de sobrecost. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no seran abonables els treballs d'excavació i transport dels 

materials de préstec esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit en el 

Quadre de Preus núm.1. 

 

 

2.8. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

Definició. 

 

És un element resistent de formigó prefabricat que col·locat sobre una base adequada de formigó, delimita una 

calçada o una vorera. 

 

Procedència. 

 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 

 

Característiques generals. 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin aprovades 

per la Direcció d'Obra. 

Les vorades seran de formigó prefabricat tipus T-3 (100 x 14/17 x 28), a les rotondes s’empraran els tipus ICS ( 60 x 

37 x 24) i BR-1 (30 x 20) 

 

Normes de qualitat.  

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular dimantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 

tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2). 

 

Desgast per fregament: 

 

- Recorregut:  mil metres (1.000 m.) 

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

- Abrasiu:   Carburundum un gram per centímetre quadrat  

    (1 gr./cm2) (per via humida) 

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

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

 

Recepció. 

 

Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les 

característiques generals amb unes toleràncies de més ò menys un centímetre (+ 1 cm). 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari de resistència 

característica 150 Kp/cm2. 
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2.9. RIGOLES 

 

Definició 

 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa 

de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència 

 

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 

centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclosa en la seva geometria la base de suport 

necessària. 

 

 

2.10. LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT PER PAVIMENTACIÓ VORERES 

 

Definició. 

Les llosetes de morter comprimit són rajoles d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos 

particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric de ciment i àrid més gruixut, que 

constitueix el dors. 

 

Procedència. 

Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals. 

Si no es defineixen als plànols el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de costat i quatre 

centímetres (0,04 m) de gruix. 

 

Constitució. 

Està constituïda per una capa superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m) de gruix i una cara inferior de base 

de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m). 

 

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland i sorra natural; en canvi les de color es faran amb 

ciment Portland i sorra natural a la seva capa base i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de 

desgast. El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, inclòs el morter sec 1:4 d'assentament 

necessari per la seva col·locació, i exclòs el formigó de base necessari de resistència característica 150 Kp/cm2 (base 

de la vorera) que s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1 . La beurada de ciment que serveix de 

vorada entre totes les rajoles es considera inclòs en el preu d'aquest panot. 

 

 

2.12. SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals. 

 

Els materials a utilitzar en sotabases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de 

pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres 

matèries estranyes. 

 

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 500). 

 

Abans de col·locar la sotabase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i 

compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactació serà com a mínim del 100% del 

Proctor Modificat, amb una corba granulomètrica S-2. 

 

El percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes d'acord amb els assaigs del Laboratori 

homologat que s'encarregui del Control de Qualitat de l'Obra,  i es comprovaran els pendents transversals de la 

plataforma. 

 

Amidament i abonament. 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del projecte. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla 

distància, humectació i la resta d'operacions necessàries per deixar completament acabada la unitat. 
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2.13. BASE GRANULAR 

 

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la capa de base granular 

es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sotabase i 

s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sotabase seran els 

correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

La compactació serà com a mínim del 100% del Próctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-2. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del 

projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància, humectació i la resta d'operacions 

necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

   

2.14. REGS D'IMPRIMACIÓ 

 

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament a 

l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents: Preparació de la 

superfície existent i aplicació del lligant bituminós,  

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb una dosificació de lligant 1,2 

kg/m2. 

 

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les 

especificacions del PG-3. 

 

Amidament i abonament 

 

El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

2.15. REG D'ADHERÈNCIA 

  

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a 

l'estesa sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. En la seva execució s'inclou la preparació de la superfície 

existent i l'aplicació de lligant bituminós. 

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant de 0,6 

kg/m2. 

 

Amidament i abonament. 

 

El regs d'adherència s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

 

2.16. PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, amb 

especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els 

assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de la base seran els correctes i es 

comprovaran els pendents transversals. 

 

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat, 

característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de 

firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el Manual de Control de 

Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 . 

 

Execució. 

 

Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de les obres la fórmula de treball per la seva 

aprovació. 

 

Amidament i abonament. 

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i amb el 

gruix definit als plànols del Projecte i la densitat teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3. 

 

 

2.17. FORMIGONS 

 

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència característica a compressió a 28 díes: 

 

- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 



 
Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  
 

 
 
 Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra. Full 9 de 41 

 
Tots els formigons compliran el EHE-98, considerat com a definició de resistència característica la d'aquesta 

instrucció. 

 

Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles vibrants. 

 

Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un minut (1') i inferior al minut i 

mig (1'30"), de manera que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada mescla. 

 

A més de les prescripcions del EHE-98, es tindran en compte les següents: 

 

La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 cm) ni 

distribuir-lo amb pala a gran distància. 

Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó, sense l'autorització 

del Director d'Obra. 

 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. 

Per al formigonatge en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions del EHE-98. 

 

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

 

El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es 

mogui horitzontalment mentre estigui submergit en el formigó. 

 

Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i de 

cocons. 

 

En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la EHE-98. 

 

La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que compleixin les prescripcions de 

la EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

 

Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs d'arpillera 

humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics. 

 

Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per aconseguir una bona unió del 

formigó fresc amb el que està endurit. 

 

 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera humida. Com a mínim, durant els 

set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació o 

cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals s'hauran de mantenir constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus (20°) a la del formigó per evitar la 

formació d'esquerdes produïdes per refredament brusc. 

 

També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules superficials impermeables, amb 

l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu. 

 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que 

sigui necessari aplicar en aquests paraments lliscats, els quals no podran ser, en cap cas, executats sense 

l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a càrrec del Contractista. 

 

La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent: 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m).    

 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les quals es trencaran als set (7) o vint-i-

vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de 

formigó utilitzades en voltes i soleres. 

 

En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per tal de trencar 

cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la mitjana dels resultats, 

descartant les dues (2) extremes. 

 

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a 

les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor que l'especificada, per a aquesta 

data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la resistència d'aquest també fos menor que 

l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos major que la de l'assaig, 

es podrà acceptar l'obra en el cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una càrrega superior a 

un cinquanta per cent (50%) de la del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, la qual haurà de ser 

admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta per cent (80%) de les resistències 

especificades, l'obra haurà de ser enderrocada. 
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En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estiguessin compreses entre un 

vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, 

després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en l'apartat corresponent, metàl·lics o 

d'un altre material idoni segons el parer del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques hauran de tenir la resistència i 

rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin moviments locals de més de cinc 

mil·límetres (0,005 m). 

 

Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, resalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0,005m). 

 

Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per facilitar l'encofratge, no hauran 

de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran, especialment el fons, deixant 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la humitat del reg o de l'aigua del 

formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonatge. 

 

Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa perquè, un cop desencofrada i 

carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa de 1:300 de la llum. 

 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofratge, el comportament i resultat dels quals serà sancionat per 

la pràctica, i caldrà justificar l'eficàcia d'aquelles que es proposin i que per la seva novetat no tinguin aquestes 

garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per metres cúbics (m3) realment 

col·locats. 

 

El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan es tracti de formigons de 

paviments. Els preus inclouen els materials dels encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la 

col·locació. 

 

 

Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de formigons, al seu preu 

corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics (m3) realment col·locats, i incloent-hi 

totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra, llevat de les armadures i la seva col·locació, que 

s'abonaran per quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els cindris, l'execució de junts, les operacions de cura i 

altres operacions necessàries per a l'execució del formigonatge, a criteri de la Direcció Facultativa, es consideraran 

incloses en els preus dels formigons. 

 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat amb les condicions dels plànols que 

figuren en el Projecte o ordres escrites pel Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos 

d'obra de fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta autorització. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats en els plànols de seccions tipus, 

caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva execució pel Director Facultatiu, per escrit i fent constar de manera 

explícita les dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a 

l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no s'hi trobin definides. 

 

 

2.18. TUBS PREFABRICATS DE FORMIGÓ. 

 

Tubs prefabricats de formigó en massa 

 

Es considera, a fi i efecte de la seva definició en aquest Plec, els diàmetres de 300, 400, 500, 600 i 800 mm. de 

diàmetre interior. 

 

Definició 

 

Els tubs de formigó en massa es definiran per la càrrega de trencament a l’assaig de tres aretes, que equival a l’acció 

de les càrregues exteriors que hauran de resistir. Per al càlcul de les càrregues equivalent a una determinades 

condicions reals de treball, s’adopta el mètode americà definit en el “Concrete Pipe Handbook” amb les hipòtesis 

següents: 

 

- Les empentes es calculen pel cas de sòls de tipus sorra. 

- El replè de les rases es suposa amb compactació lleugera. 

- El factor de suport serà 1,5 per a suports granulars i 2,2 per a solera de formigó a 120º. 

- El coeficient de seguretat entre les condicions de treball i les de trencament serà 1,5. 
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S’estableix com a normalització de càrregues de trencament a l’assaig de tres arestes, la que hom troba a la Norma 

ASTM C 14.81. 

 

Especificacions de projecte dels tubs 

 

Els tubs de formigó en massa per a col·lectors hauran de complir, com a mínim, les especificacions de la Norma 

ASTM C 14.81. 

 

- Dosificació mínima de formigó: 350 Kg/m3. 

- No s’estableix una resistència característica mínima del formigó. El fabricant haurà d’indicar, abans 

del subministrament, la resistència necessària per tal d’assegurar, amb els gruixos adoptats per ell, 

les càrregues de trencament exigides a l’assaig de tres arestes, així com la resta dels condicionants 

(absorció i estanquitat). 

- Característiques físiques i dimensionals dels tubs de formigó en massa per a les tres classes 

contemplades a la Norma ASTM C 14M.82. 

 

                  Classe 1                         Classe 2                        Classe 3  

 

 Ø intern Gruix de Tensió Gruix de Tensió Gruix de Tensió 

 intern paret mín. mín. paret mín. mín. paret mín. mín. 

 (mm) (mm) (kn/m) (mm) (kn/m) (mm) (kn/m) 

 

 400 34 30,0 44 40,0 50 44,0 

 500 42 34,0 55 47,0 61 53,5 

 600 54 38,0 75 52,5 85 64,0 

 800 92 45,5 111 63,5 111 70,5 

 

- Els tubs s’uniran mitjançant juntes elàstiques que mantinguin l’estanquitat tant per a la pressió interna 

produïda per possibles embussos com a l’exterior deguda a les aigües freàtiques, haurà de permetre 

igualment un mínim de desviació angular. 

 

El detall del projecte del junt, tant l’extrem dels tubs com la goma, es considera una obligació del fabricant, si bé el 

Contractista exigirà garanties sobre el funcionament de la canonada. 

 

Es consideren exigències mínimes les establertes a la Norma ASTM C-443 que haurà de completar-se per tal de 

definir el junt completament. En el projecte del junt haurà d’analitzar-se especialment: 

 

- Que asseguri l’estanquitat 

- Que mantingui l’estanquitat sense deformar-se com per alterar-se sota el pes del tub. 

 

- Que resisteixi l’agressivitat de les aigües residuals domèstiques i industrials. S’haurà de facilitar la informació 

sobre els límits d’agressivitat admissibles. 

- Com s’indica en el proper apartat, s’exigirà una estanquitat total. No s’admetran doncs, els tubs en els que es 

produeixin degotims. Si el sistema de producció pot donar lloc a porositat que ocasioni degotim a la zona de la 

campana, comprovat a les proves d’estanquitat, el contractista exigirà que ens pinti amb pintura epoxi que 

s’adhereixi al formigó, tant a l’interior de la campana com la longitud necessària fora d’aquesta per tal 

d’assegurar l’estanquitat. Aquesta pintura serà també exigida per millorar les condicions d’assentament de la 

goma, quan el sistema de fabricació impliqui  irregularitats en aquesta zona que siguin motiu de pèrdues 

d’estanquitat a l’assaig de pressió. 

 

Resultats de les proves 

Els tubs de formigó en massa hauran de complir les condicions següents: 

 

- Proves de resistència mecànica (R1, R2): 

 

Els tubs hauran de resistir la càrrega de trencament definida per a cada tipus en els apartats anteriors. Per tal de 

comprovar-ho es realitzaran dos tipus de proves: 

R1: Prova no destructiva. Es sotmetrà el tub al 80% de la càrrega de trencament teòrica. 

R2: Prova destructiva: s’arribarà a la càrrega de trencament. 

 

Els assaigs es realitzaran segons el mètode indicat a la Norma ASTM C497-81. 

 

- Prova de pressió hidràulica: 

 

P: La prova de pressió hidràulica té com a objecte comprovar l’estanquitat dels tubs i de les unions. Es realitzarà 

sobre una sèrie de tubs acopiats tal i com quedaran a l’obra i sobre un mínim de 3 tubs. 

 Es mantindrà una pressió de 0,7 kg/m2 durant un temps mínim de 10 minuts, i no es produiran degotims ni per 

les juntes ni per les parets del tub. S’admetran taques d’humitat si no produeixen degotims. La prova es 

realitzarà segons les Normes ASTM C 14-81 i C 489-81. 

 

- Prova d’absorció (A): 

 

A: Es realitzarà la prova d’absorció del formigó de les parets del tub, segons el mètode A de la norma ASTM C 

497-81, sent el màxim admissible el 9%, tal i com s’assenyala a la Norma. 

  

Criteris d’acceptació o rebuig. 

 

Seran rebutjats tots els tubs en els que s’apreciïn directament defectes com: 
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- Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses. 

- Defectes amb desviacions, pastat o vibrat del formigó. 

 

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepció. Es farà un control estadístic a 

base de mostres aleatòries en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre de tubs a assajar 

serà el 2% del total de cada lot, amb un mínim de 3 per lot, de manera que, per poder rebre el lot, hauran de ser 

satisfactoris tots els assaigs. Si un (i només 1) no ho fos, es podrà repetir l’assaig en dos nous tubs del mateix lot. Si 

aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjarà. 

 

Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica P no fossin satisfactoris, el fabricant podrà 

proposar a la direcció de les obres la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment aquells que 

assoleixin resultats correctes. 

 

Si a la prova de pressió es produeix degotim resoluble pintant adequadament l’interior del tub, el fabricant podrà 

proposar-la al seu càrrec i repetir les proves de pressió que, si amb aquestes noves condicions, donen resultats 

favorables, poden implicar l’exigència de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment del preu. 

 

L’assaig R2 es realitzarà en un nombre de tubs comprès entre un màxim del 2 per mil del total de tubs del lot i un 

mínim d’un tub a trencar a la primera recepció.  

 

Després s’establirà el nombre d’aquests assaigs segons els resultats de l’assaig R1. 

 

Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s’utilitzaran per realitzar l’assaig d’absorció A. 

 

Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. El Contractista farà els assaigs en laboratoris 

especialitzats sobre el 2% del nombre d’unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la Norma ASTM 

C443 com a mínim) siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l’assaig sobre dues noves 

unitats del lot per cada resultat defectuós, acceptant-se el lot únicament sis tots els nous assaigs són satisfactoris. 

  

Els mitjans per realitzar les proves, registres, les connexions i peces per substituir els tubs s’ajustaran als apartats 

que en parlen, corresponents a tubs de formigó armat. 

 

Tubs prefabricats de formigó armat. Definició 

 

Els tubs de formigó armat per a col·lectors compliran les especificacions de tipus C de les diferents classes de la 

Norma ASTM C 76-82, classes definides per a la càrrega que produeix una esquerda de 0,3 mm (Q1) i per a la 

darrera càrrega de trencament (Q2), expressades en Newton per ml i mm de diàmetre (N/mxmm). La dosificació 

mínima del formigó serà de 350 kg/m3. 

 

 

Les dades de disseny mínimes per a cada classe són les següents, excepte per a les canonades emprades a les 

empentes hidràuliques, que s’especifiquen posteriorment. 

 

Classe IV: Q1 = 10,0 T 

   Q2 = 15,0 T 

 

 Resistència del formigó: 276 kg/cm2 

 

 Ø Gruix Armadura circular 

 nominal Paret interna externa 

 (mm) (mm)  (cm2/ml) (cm2/ml) 

 300 50 1,5 - 

 400 59 2,4 - 

 500 67 5,0 - 

 600 75 5,7 - 

 800 92 5,5 4,0 

 

Classe IV: Q1 = 14,0 T 

 Q2 = 17,5 T 

 

 Resistència del formigó: 414 kg/cm2 

 

 Ø Gruix  Armadura circular 

 nominal paret interna  externa 

 (mm) (mm) (cm2/ml)  (cm2/ml) 

 1000 115 12,0  73,0 

 1200 125 15,5  73,0 

 1500 170 14,8  73,0 

 1600 180 16,8  73,0 

 1800 185 23,5  73,0 

 2000 215 26,3  73,0 

 

Les canonades de formigó armat emprades a les empentes hidràuliques seran de les següents 

característiques: 

 

Classe IV: Q1 = 14,0 T 

 Q2 = 17,5 T 
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 Resistència del formigó: 450 kg/cm2 

 

 Ø Gruix  Armadura circular 

 nominal Paret interna  externa 

 (mm) (mm) (cm2/ml)  (cm2/ml) 

 1000 170 15,0  12,0 

 1500 170 16,5  13,0 

 1600 180 18,5  14,0 

 2000 215 28,4  21,0 

 

Posició de l’armadura 

 

- Les armadures es situaran de manera que el recobriment mínim sigui 25 mm en ambdues cares. 

- La separació màxima entre centres d’espires serà de 10 cm. 

- L’armadura longitudinal serà, com a mínim, el 20% de la principal. El fabricant adoptarà la disposició i quantia 

que garanteixi la rigidesa de la gàbia d’armadura. 

- L’armadura longitudinal quedarà compresa dins de les distàncies als paraments indicats per a l’armadura 

principal, pel que s’haurà d’estudiar la disposició perquè ambdues armadures quedin situades dins de la 

franja establerta. haurà de lligar-se a la principal per tal d’assegurar la rigidesa del conjunt. 

- Tant l’armadura principal com la longitudinal es continuaran o perllongaran en els endolls per tal d’assegurar 

la seva resistència. 

- Hauran de projectar-se separadors o altres elements que mantinguin l’armadura dins de la franja 

normalitzada i que no estiguin exposats a corrossions. 

- Les unions de les armadures hauran d’ajustar-se a les especificacions de l’EHE, Instrucció d’aplicació en tot 

allò que no es concreti en aquest Plec. 

- Les toleràncies de dimensions dels tubs (diàmetre, longitud, gruix) i en la situació de les armadures, seran les 

indicades a la Norma ASTM C76-82. S’adoptaran els criteris de rebuig i acceptació d’aquesta mateixa norma. 

les gàbies d’armadures hauran de fabricar-se amb la mateixa precisió. La tolerància màxima de diàmetre 

entre generatrius serà de 2 mm., més o menys, i es rebutjaran totes les que presentin desviacions superiors. 

- Els tubs s’uniran mitjançant juntes elàstiques que proporcionin estanquitat, tant a la precisió interior produïda 

per embussos com a l’exterior originada per les aigües freàtiques. permetran igualment una desviació 

angular. 

 

Preferentment s’utilitzaran juntes de campana i endoll. En el cas de que la direcció de les obres accepti les juntes a 

mitja canya, el junt de goma haurà de quedar situat a la meitat del gruix de les parets del tub. És a dir, els gruixos de 

mascle i femella de cargol seran sensiblement iguals. 

El detall del projecte del junt, extrems del tub i goma es considera una tasca del fabricant, si bé l’administració 

exigirà garanties del bon funcionament del tub. Les exigències mínimes són altes de la Norma ASTM C443 que 

haurà de completar-se per tal de definir completament el junt. 

 

En el projecte del junt haurà d’analitzar-se especialment: 

- Que asseguri l’estanquitat 

- Que el pes del tub no produeixi deformacions que puguin alterar les condicions d’estanquitat. 

- Que la goma mantingui les seves característiques en la situació d’alternança aire-aigua a que està sotmesa. 

- Que resisteixi l’agressivitat de les aigües residuals domèstiques o barreja de domèstiques i industrials. Es 

facilitarà dels límits d’agressivitat admissibles. 

- Els tubs tindran la longitud estimada convenientment pel fabricant, si bé es recomana una màxima de 5 m. 

- S’exigirà una estanquitat i no s’admetran tubs en els que es produeixin degotims. Si el sistema de fabricació pot 

donar porositat que sigui motiu de degotim a la zona de la campana, comprovat als assaigs d’estanquitat, la 

direcció de les obres exigirà que es pinti l’interior de la campana i una longitud de tub suficient amb pintura epoxi 

que s’adhereixi al formigó i asseguri l’estanquitat. Aquesta pintura també podrà ser exigida per millorar les 

condicions d’assentament de la goma quan el sistema de fabricació doni lloc a irregularitats a la zona de 

contacte que donin origen a pèrdues d’estanquitat a l’assaig de pressió. 

 

Resultats de les proves 

Els tubs de formigó armat fabricats segons les especificacions mínimes de l’apartat anterior, hauran de complir les 

condicions de la Norma ASTM C76-82 

 

- Proves de resistència mecànica (R1, R2): 

R1: No es produirà fisuració (o en tot cas les fissures tindran un gruix més petit de 0,25 mm) amb una càrrega, a 

l’assaig de 3 arestes, igual al Q1 en Newton  per ml de tub i mm de diàmetre (N/m x mm) per a cada classe. 

R2: No es trencarà amb una càrrega igual a Q2 en newton per ml de tub i mm de diàmetre (N/m x mm) per a cada 

classe. 

 

Els assaigs es realitzaran segons el mètode indicat a la Norma ASTM C497-83. 

 

- Prova de pressió hidràulica: 

 

P: La prova de pressió hidràulica té com a objecte comprovar l’estanquitat dels tubs i de les unions. Es realitzarà 

sobre una sèrie de tubs acoblats tal i com quedaran a l’obra i sobre un mínim de 3 tubs. 

 

Es mantindrà una pressió de 1 kg/m2 durant un temps mínim de 20 minuts, i no es produiran degotims ni per les juntes 

ni per les parets del tub. S’admetran taques d’humitat si no produeixen degotims. 

 

- Prova d’absorció (A): 

 

A: Es realitzarà la prova d’absorció del formigó de les parets del tub, segons el mètode A de la norma ASTM C 

497-83, sent el màxim admissible el 6% del pes en sec (en lloc del 9% admès a la Norma ASTM C76-82). 
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Les proves es realitzaran amb provetes del tub que s’escolliran perquè siguin representatives de les parts del tub 

que, per raons de fabricació, puguin ser diferents. En qualsevol cas, i com a mínim, una del cos i una de la 

campana. 

  

Criteris d’acceptació o rebuig 

 

Seran rebutjats tots els tubs en els que s’apreciïn directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada iguals o més grans de 0,25 mm en una longitud igual o més gran que 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses. 

- Danys produïts per cops o altres causes que posin en perill l’estanquitat o la protecció de les armadures. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat del formigó. 

 

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepció. Es farà un control estadístic a 

base de mostres aleatòries en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre de tubs a assajar 

serà el 2% del total de cada lot, amb un mínim de 3 per lot, de manera que, per poder rebre el lot, hauran de ser 

satisfactoris tots els assaigs. Si un (i només 1) no ho fos, es podrà repetit l’assaig en dos nous tubs del mateix lot. Si 

aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjarà. 

 

Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica P no fossin satisfactoris, el fabricant podrà 

proposar a la direcció de les obres la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment aquells que 

assoleixin resultats correctes. 

 

Si a la prova de pressió es produeix degotim resoluble pintant adequadament l’interior del tub, el fabricant podrà 

proposar-la al seu càrrec i repetir les proves de pressió que, si amb aquestes noves condicions, donen resultats 

favorables, poden implicar l’exigència de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment del preu. 

 

L’assaig R2 es realitzarà en un nombre de tubs comprès entre un màxim del 2 per mil del total de tubs del lot i un 

mínim d’un tub a trencar a la primera recepció. Després s’establirà el nombre d’aquests assaigs segons els 

resultats de l’assaig R1. 

 

Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s’utilitzaran per realitzar l’assaig d’absorció A. 

 

Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. El Contractista farà els assaigs en laboratoris 

especialitzats sobre el 2% del nombre d’unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la Norma ASTM 

C443 com a mínim) siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l’assaig sobre dues noves 

unitats del lot per cada resultat defectuós. acceptant-se el lot únicament sis tots els nous assaigs són satisfactoris. 

 

 

 

Mitjans per a la realització de les proves 

 

El fabricant posseirà a disposició de la direcció de les obres, i sense càrrec, els equips necessaris per a les proves, així 

com el personal necessari per al seu bon funcionament i ús els tubs. Les despeses derivades dels assaigs són a 

càrrec del fabricant amb excepció del personal que la direcció de les obres designi per a aquests treballs, i del personal 

establert per a la vigilància del procés de fabricació o les despeses derivades de contractes de la direcció amb 

laboratoris o empreses del ram. 

 

Canonades de formigó armat amb camisa de xapa 

 

Definició 

 

El tub de formigó armat amb camisa de xapa incorporada, està constituït per un tub intermedi de xapa d’acer, amb 

doble revestiment de formigó armat. 

 

El junt és soldat a l’arc elèctric. Els elements del junt estan constituïts per dos broquets cònics, un femella i l’altre 

mascle. 

 

Es fabriquen per conformació en premsa hidràulica, de tal forma que s’acoplen amb precisió, facilitant el seu endoll i 

centrat, permetent executar la soldadura del junt a les millors condicions. 

 

Segons les condicions de l’obra i el diàmetre de la canonada, aquesta soldadura es pot efectuar per l’exterior o per 

l’interior del tub. 

 

Un cop efectuada la soldadura, es protegeix el junt amb un anell de formigó exterior i morter de segellat interior, 

modelats “in situ”, que estableixen la continuïtat del revestiment. 

 

Les peces especials seran de xapa d’acer amb protecció epoxídica i posterior recobriment de formigó. 

 

Concepció del tub 

 

Les canonades en servei estan sotmeses a les sol·licitacions següents: 

 

- La pressió interior 

- Les càrregues fixes (pes del tub, pes del fluid que conté, càrregues de reblert o del terraplè, sobrecàrregues 

fixes i empenyiment lateral de les terres) 

- Les sobrecàrregues  mòbils (combois, etc.) 
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Llevat prescripcions especials, la canonada està concebuda per resistir els esforços combinats de la pressió 

màxima de treball, de les càrregues exteriors fixes i de les eventuals càrregues mòbils. Els tubs resten marcats amb 

la pressió de timbre (nominal) corresponent. 

 

El càlcul dels tubs es realitza conforme a les normes i usos vigents, tinguts en compte en els processos de 

fabricació. 

 

Els materials 

 

Àrids 

 

Els àrids que entren en la composició del formigó poden ser de còdol, procedents de matxaca, o barreja d’ambdós. 

En tots els casos són acuradament rentats, classificats i dosificats, segons una granulometria que permeti l’obtenció 

de formigons de resistència i compactitat òptimes. 

 

Aquests àrids satisfaran les normes del “Instituto Eduardo Torroja” de la Construcció i del Ciment, i a la Instrucció 

per al Projecte i l’Execució d’Obres de Formigó Pretensat del Ministerio de Obras Públicas (EP-92). 

 

La qualitat de la sorra té una importància particular pel que fa a la impermeabilitat del formigó. 

 

Conglomerats hidràulics 

 

Llevat prescripcions especials, el ciment serà putzolàmic conforme al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a la Recepció de Ciments del “Ministerio de Obras Públicas”. 

 

Està terminantment prohibit l’ús additius tals que, per la seva naturalesa, puguin perjudicar la durabilitat dels acers. 

 

Acers 

 

a) Xapa d’acer per a tub intermedi: La xapa emprada és d’acer dolç, nova, de secció uniforme i perfectament 

soldable, amb un gruix de 2,0 mm., segons Normes UNE 36080. 

b) Ferros plans amples per a broquets: Són laminats de secció rectangular de les mateixes característiques que 

la xapa per al tub intermedi. 

c) Armadures del revestiment de formigó: Les armadures estan constituïdes per rodons llisos, rugosos o 

corrugats d’acer per a la construcció, segons les normes UNE 36095, 36097, 36088-h1, 36088h-2 i 36088-h3. 

Es tindrà cura especial de la resistència a la corrossió a causa de la possibilitat d’atac d’humitats d’algun medi 

agressiu o d’entrar en contacte amb ambients humits segons les normes MELC. 

   

 

 

Fabricació 

 

El tub intermedi de xapa o camisa es prepararà en taller dotat amb equips de soldadura d’electrodes continus en 

atmosfera de gas inert. 

La qualitat de les soldadures es verificarà en tots els tubs intermedis, mitjançant vàries proves: 

- D’estanquitat, mitjançant productes detectors de porus 

- D’estanquitat i resistència, mitjançant pressió hidràulica o pneumàtica, amb l’ajut de bancs de prova convenients. 

- Amb radiografies de la soldadura. 

 

L’armadura es disposarà en una capa cilíndrica formada per una malla electrosoldada. 

 

Els formigons tenen una granulometria i una relació aigua/ciment estudiades per obtenir una millor ductilitat del formigó 

fresc i una millor compacitat del formigó endurit. 

 

El curat del formigó es realitzarà al vapor i segons una progressió de temperatura adaptada a les propietats del ciment 

emprat, que té per funció accelerar el seu enduriment. 

 

Durant la seva execució es prendran sistemàticament i periòdicament mostres que es curaran al vapor, a l’igual que el 

formigó del tub. 

 

La resistència a la compressió als 28 dies del formigó, mesurada en provetes UNE cilíndriques, de 15 cm de diàmetre i 

33 cm. d’alçada, ha de ser més gran o igual a 275 Kp/cm2, segons el plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Canonades d’Abastament d’Aigua del “Ministerio de Obras Públicas”. 

 

Dimensionament dels tubs 

 

Els tubs es dimensionaran per a que, en qualsevol de les seves seccions, i sota la hipòtesi més desfavorable de 

càrrega un cop han tingut lloc totes les pèrdues, s’acompleixin les condicions següents: 

- El formigó del primari estarà sotmès a una compressió igual o superior a 5 kp/cm2. 

- La tensió del filferro de pretensar no superarà la seva tensió d’encercolat. 

- El formigó del revestiment no estarà sotmès a una tracció superior a la màxima admissible (fct) 

 

 En el procés d’encercolat del nucli es tindran n compte, a més, les condicions següents: 

- Durant l’encercolat, la tensió del filferro no superarà el valor 0,80 fmax.k 

- Immediatament després de finalitzat l’encercolat, la força de tesat proporcionarà a les armadures actives una 

tensió no major que 0,75 fmax.k. 

- La compressió del formigó del primari no superarà el 0,60 de la resistència característica a compressió del 

formigó en aquell moment. 
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- A la xapa no es superarà el 0,80 fyk. 

- La tracció longitudinal transitòria, produïda durant el pretensat transversal, i que no és absorbida per la 

resistència admissible del formigó del nucli, ho serà mitjançant la xapa., reforçada, si fos necessari, amb 

armadures longitudinals. 

A l’estat final de pretensat, i a efectes de càlcul, es complirà, a més a més: 

 

- El valor característic final de pretensat adoptat (l’obtingut un cop deduïdes totes les pèrdues) no serà superior 

al que correspon a una tensió a les armadures actives igual a 0,60 fmac.k. 

 

Proves de pressió interior 

 

Prova de fisuració controlada del primari 

Es sotmetrà a aquesta prova un primari de cada lot de 100, entre les 50 i les 100 h. posteriors al seu encercolat. 

 

La prova consistirà en sotmetre el primari, en fàbrica, durant 15 minuts a la pressió de fisuració. El resultat de la 

prova serà satisfactori si el primari no presenta fisura alguna, sensiblement longitudinal, superior a 0,2 mm 

d’obertura en 0,30 m. de longitud, ininterrompudament. 

 

Prova d’esgotament del primari 

Es sotmetrà a aquesta prova un primari de cada lot de 200, entre les 50 i 100 hores posteriors al seu encercolat. 

 

La prova consistirà en sotmetre el primari, en fàbrica, durant 15 minuts, a la pressió interna d’esgotament. El resultat 

de la prova serà satisfactori si el primari no presenta pèrdua d’aigua. 

 

Prova en rasa 

Prèviament a l’assaig es tindrà la canonada plena d’aigua, al menys 24 hores; un cop hagin passat aquestes es 

procedirà a la posta en càrrega progressiva. 

 

Un cop aconseguida la pressió de prova en rasa, es pararà durant 30 minuts. 

 

Es donarà la prova per satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a √(P/5) 

(sent P la pressió de prova en rasa en atmòsferes) segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Canonades d’Abastament d’Aigua del “Ministerio de Obras Públicas”. 

 

Protecció catòdica 

Raons termodinàmiques motiven que els metalls que s’han obtingut a partir dels seus minerals a la natura, 

tendeixin, en el seu ús normal, a tornar a l’estat combinat. El fenomen que condueix al deteriorament progressiu de 

les propietats metàl·liques es designa per corrosió. 

 

 

La corrosió és quasi sempre de naturalesa electroquímica, això és, un corrent elèctric que circula entre determinades 

zones de la superfície del metall, conegudes amb el nom d’ànodes i càtodes, i mitjançant una solució anomenada 

electrolit capaç de conduir aquest corrent. Aquest conjunt constitueix micro o macro piles, en les que la zona anòdica 

és la que sofreix els efectes de la corrosió. 

 

Aquesta corrosió de tipus electroquímic, característica d’estructures submergides o soterrades, és summament 

perillosa, no per la pèrdua de metall en sí, que sol ser petita, sinó per tractar-se d’una corrosió localitzada, que pot ser 

origen de picadures profundes. 

 

Perquè es formin les micropiles, origen d’aquesta corrosió, és necessari que existeixin heterogeneïtats, bé al metall o a 

l’electrolit. 

 

Entre les heterogeneïtats del metall, cal distingir diferents tipus: 

- de construcció (metalls o aleacions polifàsics) 

- d’estructura (fina, grossa, deformada, etc.) 

- mecàniques (creades per tensions externes o internes) 

- heterogeneïtats degudes a diferents estats superficials (grau de polit, ratlles, acoblaments, revestiments passius 

deteriorats localment, etc.) 

 

Les heterogeneïtats del mitjà corrosiu poden resultar de les diferències de temperatura, concentració, ph i, sobre tot, de 

diferències en el contingut d’oxigen. 

 

La magnitud i velocitat de la corrosió, depenen tanmateix de les diverses característiques del mitjà corrosió, entre les 

que destaquen: 

- Efecte del Ph del sòl 

- Efecte de la resistència del sòl 

- Presència de bactèries 

- Influència del contingut en aigua 

- Existència de corrents vagabundes (corrents elèctriques que circulen pel sòl i provenen de xarxes d’alimentació 

o d’instal·lacions elèctriques industrials) 

- Acció de les salts dissoltes 

- Piles geològiques 

 

Habitualment, els sòls agressius es caracteritzen pels alts valors d’acidesa i de conductivitat elèctrica i alts continguts 

en sals i humitat. 

 

Els microorganismes poden ser l’origen de forts corrosions, presentant-se aquestes de forma diferent. Els dos 

principals són: la producció de substàncies metabòliques corrosives i la formació de piles de concentració d’oxigen 

sobre les superfícies metàl·liques. 
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Les corrents vagabundes es propaguen per les canalitzacions, envoltures de cables elèctrics i telefònics, armadures 

metàl·liques de canonades, etc. Localment són molt perilloses a la zones de sortida, en el seu retorn mitjançant el 

sòl, fins al pol negatiu de la font d’energia que les engendra; aquesta zona és anòdica, per tant zona de corrosió; pel 

contrari, les entrades de corrent en una canonada no ocasionaran localment cap inconvenient. 

 

Per a les canonades de formigó armat amb camisa de xapa soldada s’adopta el criteri d’efectuar protecció catòdica 

per a tots els valors de la resistència del sòl inferiors a 3.000 ohms.cm, i pels valors negatius dels potencials 

mesurats a la canonada respecte a l’elèctrode Cu/SO4 Cu; en aquests últims caldrà efectuar la protecció catòdica 

per situar a l’acer a 900 mV (Cu/SO4 Cu) en zona d’immunitat. 

 

Per això s’ha previst la connexió de l’armadura de la canonada amb la camisa d’acer, la qual, juntament amb les 

unions soldades entre camises, aconsegueix la unitat elèctrica de tots els elements metàl·lics de cadascun dels 3 

tubs del sifó. 

 

A més s’han previst a ambdós extrems de cada sifó preses de terra per a mesura i control dels potencials. El 

nombre, grandària i disposició de les possibles proteccions serà objecte d’un futur estudi a partir dels potencials 

mesurats al camp amb les canonades instal·lades, segons el criteri establert anteriorment. 

 

Per a la protecció catòdica es preveu la utilització, en el seu cas, d’un dels sistemes següents: 

- Ànodes reactius de sacrifici; no necessiten font d’energia elèctrica, però tenen una vida limitada (5-10 anys); 

la seva utilització és costosa i no es pot regular; s’empraran ànodes de magnesi. 

- Corrents impressores: s’empraran ànodes de grafit disposades en un llit dispersor. 

- Mànegues de polietilé de mínim 200 gr/cm3  que aïllin la canonada del terreny. 

 

El Contractista estarà obligat a presentar informes de la resistència del terreny si ha judici del director de les obres hi 

ha dubte sobre la naturalesa d'algun dels terrenys sobre els que s'hagi d'instal·lar la canonada, i sigui susceptible de 

causar danys deguts a la corrosió per corrents elèctriques; totes les despeses de laboratori homologat aniran a 

càrrec del contractista. 

 

Un cop instal·lades les potències catòdiques es mantindran les preses de potencial efectuant un seguiment al llarg 

del temps per controlar possibles variacions del mateix. A més les preses de potencial s’utilitzaran per protegir els 

dispositius de protecció contra riscs de descàrrega procedents d’instal·lacions elèctriques properes, o fenòmens 

meteorològics. 

 

Juntes de goma de connexió de tubs prefabricats de formigó 

 

Definició 

Element de goma per donar continuïtat als tubs prefabricats de formigó garantint l’estanquitat de la unió entre 

elements. 

 

Procedència 

 Produïda a fàbrica especialitzada per extrussió o emmotllament amb elastòmers de neopré. 

 

Característiques generals 

Compliran la Norma C ASTM 443-80, tindran una resistència a la tracció més gran que 8 Mpa) i una elongació mínima 

a trencament del 350%. 

 

Les superfícies exteriors seran llises, suaus i sense bombolles d’aire o qualsevol altre defecte. No serà atacable per 

aigües residuals amb un pH comprès entre 3 i 4. 

 

La goma per a les juntes haurà de ser homogènia, exempta de trossos de goma recuperada i tenir una densitat no 

inferior a 0,95 kg/dm3 i no superior a 1,45 kg/dm3. 

 

Normes de qualitat 

El contingut de goma en brut de qualitat escollida (tipus Smoked RMA IX) no podrà ser inferior al 50% en volum, 

encara que es considera preferible que assoleixi un percentatge superior. 

 

Haurà d’estar completament exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i qualsevol òxid metàl·lic, 

exceptuant el de zenc. Tampoc contindrà extractes d’acetons en una proporció del 3,5% en volum. 

 

El sofre, tant lliure com combinat, no superarà conjuntament el 2% en pes. Les cendres seran inferiors al 10% en pes. 

Les escòries podran ser exclusivament òxid de zenc i negre de fum de la millor qualitat i per tant, exemptes de silici, 

magnesi i alumini. 

 

A més dels contra-envellidors, les càrregues hauran de ser d’òxid de zenc pur i de negre de fum pur. Les peces de 

goma hauran de tractar-se amb contra-envellidors, la composició dels quals no permeti el rovell de la superfície ni 

l’alteració de les característiques físiques després de 4 mesos d’estada en magatzem en condicions normals de 

conservació. 

 

Hauran de conservar l’elasticitat i l’estabilitat dimensional a una temperatura superior a 70ªC i ser flexible fins a una 

temperatura de -10ºC. 

 

Limitacions 

Les toleràncies en les dimensions dels anells serà del 6% en qualsevulla de les seves dimensions. 

Compliran allò prescrit en els punts anteriors i a la Norma ASTM C443-80 i es faran els assaigs allí indicats per tal 

d’assegurar-ho. 

 

En els assaigs d’envelliment accelerat amb aire calent durant 4 dies i 70ºC (Mètode 573), les variacions de resistències 

obtingudes en els diferents assaigs seran inferiors a: 
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- 15% en la resistència a tracció 

- 20% en l’allargament en trencament 

- 20% en la duresa 

 

L’absorció d’aigua màxima serà inferior al 10% en pes de la mostra seca en 48h. a 70ºC. 

 

Execució de tubs prefabricats de formigó en massa i armat 

 

Fa referència a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades prefabricades de formigó. 

S’aplicarà el Plec General de Condicions Facultatives per a l’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. el 22 d’agost de 

1963. 

 

Els tubs de massa i armat compliran el que s’especifica en els apartats anteriors del present article, així com la 

goma per a la juntes. 

 

Per tant s’aconsella fer la descàrrega en un lloc proper al punt de col·locació o allà on dictamini la direcció de les 

obres. Totes les despeses i danys resultants d’una falta de precaució aniran a càrrec del contractista adjudicatari de 

les obres. Els tubs es col·locaran perfectament anivellats i no s’acceptaran variacions superiors al 5%, ni en més ni 

en menys, del pendent nominal del projecte. Abans de tapar els tubs s’haurà de demanar autorització al Director de 

les obres. 

 

Un extrem de cada canonada està atrompetat de tal manera que l’extrem de la canonada s’introdueix a l’extrem 

atrompetat de la canonada següent, amb una tolerància màxima de 5 mm. La unió atrompetada va segellada amb 

cautxú de silicona. El muntatge es realitzarà amb el que estigui atrompetat aigües amunt. 

 

El muntatge dels tubs es farà també a mesura que es vagin descarregant; per això el Contractista presentarà al 

Director de les obres un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment dels tubs per a que aquest 

ho aprovi. Els tubs es col·locaran sobre la llera de sorra anivellada i immediatament s’executarà el junt. No es 

rebran els tubs que no s’ajustin als articles d’aquest Plec. 

 

Amidament i abonament 

 

El subministrament i col·locació de canonada prefabricada de formigó en massa o armat es mesurarà i pagarà per 

metres lineals (ml) de canonada realment col·locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest 

Plec.  

 

S’entenen incloses en aquesta unitat les operacions d’instal·lació de la canonada, així com la part proporcional dels 

junts de goma. Es descomptarà de l’amidament l’espai ocupat pels pous de registre (interior). 

 

 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra 

necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials necessàries per tal de que l’obra 

realitzada sigui aprovada per la direcció facultativa. 

 

 

2.19. TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ  

 

Definició 

 

Es defineixen com col·lectors de plolietilè aquelles canonades fabricades de polietilè (PE), amb una densitat major 930 

kg/m3, amb superfície exterior corrugada i interior llisa. 

 

Condicions generals 

- Els tubs seran sempre de secció circular, amb els seus extrems llisos i tallats en secció perpendicular en el seu 

eix longitudinal.  

- Aquests tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de l’aigua sigui superior a 40ª C. 

- Estaran exempts de bombolles i esquerdes. 

- La paret externa serà de color negre per garantitzar una gran resistencia als raigs UVA. 

- La paret interna serà de color blanc per facilitar i millorar la qualitat durant les eventuals inspeccions televisives 

en l’interior del conducte. 

- Realització de la unió amb mànec i junta, o bé amb soldadura a tope. 

 

Amidament i abonament 

El subministrament i col·locació de canonada de PE es mesurarà i abonarà per metre lineals (ml) de canonada 

realment col·locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest Plec i en els plànols del Projecte. 

 

S’inclouen a les operacions d’instal·lació de la canonada l’execució de juntes. Es descomptarà de l’amidament la 

longitud de les peces especials. 

 

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessaris 

per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de que l’obra realitzada 

sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

2.20. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT 

 

Condicions generals 

L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 
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Qualitat 

La tensió de ruptura serà superior a sis mil cent quilos per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2). 

 

L'allargament repartit de ruptura serà superior o igual al quatre per cent (4%), i per això s'entén la deformació 

unitària romanent mesurada després d'un assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de 10 diàmetres 

(10f) situada a més de 5 diàmetres (5f) del coll d'estricció i a més de 3 diàmetres (3f) del punt d'aplicació de la 

mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre 

quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

 

En els acers amb esglaó de relaxació, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir una 

deformació romanent del dos per mil (0,2%). La tensió màxima de ruptura serà igual o superior al cent vint-i-cinc per 

cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de ruptura el valor de l'ordenada 

màxima del diagrama tensió-deformació. 

 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos 

obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie, si "n" fos senar. 

 

La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del PG3. 

 

Assaigs 

Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la 

qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en l'obra de l'assaig de doblegament, 

descrit en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 

 

Armadures i elements metàl.lics 

S'abonaran per quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, 

hagin estat presentats i aprovats pel Director Facultatiu, al preu corresponent que figuri en el Quadre de Preus núm. 

1. 

 

Estan compresos en aquests preus totes les operacions i els mitjans necessaris per efectuar el doblament i la 

posada a l'obra. Així mateix, estan inclosos els encavalcaments, els ganxos, els elements de sustentació, les 

pèrdues per retalls, els lligams, etc. 

 

2.21. POUS DE REGISTRE 

 

Definició 

Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

 

 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

 

Característiques generals 

Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l’element especial de que es tracti 

(sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedència. 

 

a) Pous prefabricats 

 

Seran tubulars de formigó armat de 1.000 mm. de diàmetre interior i 16 cm. de gruix de paret per a escomeses 

normalitzades de 300 a 800 mm. de diàmetre interior 

 

S’hauran d’adaptar perfectament a la rasant definida en els plànols. No s’admetrà que la tapa sobresurti més de 20 cm 

de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d’alçades diferents. 

 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre canvis 

d’alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que convergeixen al col·lector, 

assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis per a la col·locació dels graons. 

 

Els pous de tipus 1.000 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d’aquí el pou serà de 1.000 

mm amb una altra transició en la part final gràcies a un con de 1.000-600. La part superior del con, de 600 mm de pas 

lliure, fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de 850 mm. L’anella de base, a més 

dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà a l’obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents 

en el pou, el disseny del qual haurà de limitar la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que 

no s’especifiqui en Projecte; el Director de les obres es reservarà la realització de les proves que consideri adients per 

a la constatació de l’acompliment d’aquesta premissa. 

 

b) Pous fabricats “in situ” 

 

Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó de resistència característica de 200 kp/cm2. S’assegurarà 

l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen. No s’admetran més juntes 

de construcció que les definides en els plànols i podran tractar-se interiorment per tal d’evitar filtracions, mentre que la 

base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les turbulències per tal 

d’evitar despreniment de gasos molests. La forma serà la dels plànols o la que autoritzi el Director de les obres. 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a l’interior de les parcel·les 

d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu antirobatori. 
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Normes de qualitat 

En ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la Norma 

ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà de 200 kp/cm2. 

L’armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d’aigua, a més de complir la normativa. 

 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o executats “in situ”, se’ls realitzaran les proves següents: 

 

- Proves d’absorció 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6% del pes en sec. La prova es farà segons el mètode 

A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més 1 Kg. 

 

- Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 10% de les peces assajades 

tinguin una resistència més petita que l’exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extreure provetes i assajar-les segons 

la Norma C497. 

 

En els elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 

responen a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d’1 Kp/cm2 durant un temps mínim de 20 minuts, de manera que no es produeixi 

degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten, però, taques d’humitat que no donin lloc a degotim. 

 

No s’admetrà pas cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes a l’1%. 

 

Els pous fabricats “in situ” compliran la totalitat d’aquest apartat. 

 

Recepció 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec o si s’hi 

aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

Execució de pous de registre prefabricats 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones amb nivell 

freàtic alt o amb estanquitat preceptiva no es col·locaran fins que s’hagi extret l’aigua que pugui aflorar en 

superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui el Director de les obres. 

 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l’entroncament dels tubs de l’escomesa segons les 

directrius establertes per la casa subministradora d’aquests elements i de conformitat amb el Director de les obres. 

S’executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 de ciment putzolànic arrebossat i lliscat, 

sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en 

una capa de 0,5 cm. de gruix. 

A continuació s’aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar amb morter 

fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa de registre, que 

es col·locarà amb posterioritat 

 

Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les 

directrius del fabricant i de conformitat amb el Director de les obres. 

 

Execució de pous de registre i pous especials “in situ” 

Un cop executada la solera i zona d’escomesa del pou com un tot únic, abans de la connexió de les escomeses, que 

es realitzaran com en els pous prefabricats, s’executarà la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 o en el 

propi formigó estructural, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la cubeta mitjançant pintat amb 

morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es 

realitzarà amb formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director de les obres, de 

l’espai existent entre la paret i l’excavació una vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en aquesta zona una compactació 

igual o superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no disposi el contrari. 

 

Amidament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut) independentment de l’alçada del mateix, incloent l’execució de 

la base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de terreny, el reblert de la sobreexcavació am material granular 

porcedent de cantera, els elements prefabricats, el marc i la tapa de foneria, els pates de polipropilé amb ànima d'acer, 

i tots els elements i materials necessaris per tal de deixar completament acabada. 

 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra 

necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de que l’obra 

realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 
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2.23. EMBORNALS I BUNERES 

 

Definició 

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua 

de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general de qualsevol construcció. 

 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, generalment 

protegit per una reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua 

és quasi vertical. 

Materials 

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec. 

 

Execució de les obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions Tècniques Particulars de Sanejament 

del projecte, i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, 

residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la 

recepció definitiva de les obres. 

 

Amidament i abonament 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa 

la troneta i pou de caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria. 

 

2.24. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188  per a 10 atm de pressió. 

 

El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa densitat. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments ni 

incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 

 

La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. 

 

Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran mecànicament 

el tub. 

 

 

 

L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la 

peça d'unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del 

tub per un sistema de con o rosca. 

 

El muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el 

premsat dels tubs entre sí. 

 

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície uniforme, sense 

rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar suficientment el cap del tubs tot controlant 

la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i concèntricament els dos caps entre si, 

sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 

 

Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les platines, i collant-les entre elles per 

mitjà de cargols. 

 

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que correspon a les Normes 

DIN-2.502 i DIN 2.576. 

 

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 

 

Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 

 

Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat : 

 

Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 

 

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió nominal i 

igual a protecció contra la corrosió. 

 

Portaran  gravada la marca del fabricant i el número de sèrie de fabricació. 

 

S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per la pressió interior. 

 

L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
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Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi interior del tub 

com a mínim. 

 

Amidament i abonament 

Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de conducció col·locades. Els preus del 

metre lineal (ml.) de conducció inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de junts, les proves de 

la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment les obres, inclòs el 

formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les 

conduccions seran d'abonament independent i al preu unitari que marqui el Quadre de Preus núm. 1 . 

 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, pous i replens compactats, 

definits al Quadre de Preus nº 1. 

 

2.25. ENCOFRATS 

 

Definició 

Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per 

aquest últim es designa al que resta embegut dins del formigó. 

 

Tipus d’encofrat i característiques 

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o lliscant. 

 

En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema que es 

proposa emprar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació. 

 

Control de Qualitat 

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que constitueixen 

l’encofrat. 

 

Materials 

La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les fustes 

per a encofrats hauran de complir les següents condicions : 

 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)  

- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong.

 

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es procurarà tenir 

el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més 

petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

 

Per als encofrats metàl·lics regirà la instrucció PG3. 

 

Execució de les obres 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, metàl·lics o 

d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del  Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la resistència i la 

rigidesa necessària per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de més de cinc 

mil·límetres (5). 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de formigó no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos mil·límetres (2). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran de 

contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures 

provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de l'aigua 

del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, 

aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials  

d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells altres 

que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 
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Amidament i abonament 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, deduïts 

dels plànols de construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres de fàbrica 

definides en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els preus del Quadre 

de Preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i desencofrat, neteja, 

desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessàries per a que les obres estiguin d'acord amb els Plànols i 

el Plec de Condicions. No s’acceptaran increments de preu en l’encofrat per dificultat d’execució, volum d’obra o 

qüestions vàries. 

 

2.27. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 

 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 

circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 

l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 

normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat 

seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical  s'adaptarà a la 

normativa vigent i a les recomanacions del Ministeri de Foment. 

 

Senyalització horitzontal o marques vials 

 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb 

pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i 

vianants. 

 

Cal que compleixin els següents requisits: 

- visibilitat diürna i nocturna 

- resistència al lliscament 

- resistència a la deterioració 

 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 

29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per 

CEDEX (octubre de 1990). 

 

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 

- el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels 

assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

- El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a 

mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

- El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre 

quadrat. 

- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%. 

 

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva 

identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de 

cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, 

caldrà eliminar la pintura existent. 

 

Amidament i abonament 

 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la 

mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

Senyalització vertical 

 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari respecte a 

la circulació o l’itinerari. 

 

Fig. 1 



 
Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  
 

 
 
 Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra. Full 24 de 41 

 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de � 0,2 mm o de qualsevol altre 

material admès per la normativa vigent. 

 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions de la 

normativa vigent. 

 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

- cartells senyalitzadors 

- cartells informadors 

 

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui 

grafiat als plànols. 

 

Amidament i abonament 

 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució 

completa de la cimentació. 

 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 

d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

 

Elements de balissament i defensa 

 

Els elements de balissament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació 

i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

 

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 

 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 

 

Amidament i abonament 

 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), col·locats en obra segons els 

plànols de detall o, en cas que faltessin, seguint el criteri de la direcció d’obra. 

 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, pintures i 

tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 

 

 

2.28. FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 

 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous de registre segons plànols i de 800 

mm a l’entrada per a neteja als pous tipus D i E. Les tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície de la corona 

circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 2 mm impedint 

qualsevol moviment lateral. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de les estacions de bombeig. 

 

Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del marc i la tapa sigui rectificat 

mecànicament. 

 

Normes de qualitat 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense zones de 

fosa blanca (cementita) ni tant sols les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, 

esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de Condicions Facultatives per a 

Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 

 

a)  Duresa Brinell 205-235. 

b)  Resistència a tracció 18.22 kg/mm2. 

c)  Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 kg. 

d) Càrrega de prova de 40 tones. 

Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les peces de forma cilíndrica de 30 

mm. de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però 

simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

 

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del paràgraf anterior, però la seva 

secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 

  

Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran. 
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Amidament i abonament 

 

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides de 

pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat. 

 

 

2.30. ENCREUAMENT DE VIAL 

 

Definició. 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 

simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. 

 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 

manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’explanada ja acceptada. 

 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les 

que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de 

bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

 

Amidament i abonament. 

Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 

executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de 

l’encreuament, incloses les tronetes de registre i connexions corresponents. 

 

Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la 

seva situació i distància a la cruïlla més propera i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada. 

 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilé, caldrà protegir la canonada amb 

caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El 

formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la 

densitat màxima de l’assaig del Póctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima 

del Próctor Modificat. L’alçada mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada 

col·locada serà d’1,5 m com a mínim. 

 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 

Els encreuaments de la xarxa elèctrica s’executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb formigó HM-15. Els 

materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada col·locada. 

 

En tots els encreuaments de Baixa Tensió es deixarà un tub de reserva. 

 

Encreuament d’enllumenat públic 

Els encreuaments d’enllumenat públic s’executaran amb tubs de PVC corrugat protegits amb formigó HM-15, col·locats 

a una fondària mínima d’1 m des de la cara superior de la vorada col·locada. 

 

Encreuaments de la xarxa telefònica 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb formigó de protecció HM-15. El material de rebliment 

seran sòls adequats o seleccionats, compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La 

distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m. 

 

Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable, compliran amb tot allò que 

especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

 

2.31. INFRASTRUCTURA DE SERVEIS 

 

L’obra de construcció de la infrastructura de serveix comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 

coordinada a les zones de serveis de la vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i l’espai 

parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat (en 

cas que hi hagi), telefonia, subministrament elèctric en mitja tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o 

qualsevol altre servei. 

 

2.32. ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Generalitats 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

- marca del fabricant 

- any de fabricació 

- diàmetre nominal 

- pressió nominal i de treball 

- norma segons la que ha estat fabricat 
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Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada es 

compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri 

corresponent. 

 

Canonades de polietilé. 

El polietilé per a construcció de canonades complirà amb la norma UNE 53.131. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments 

ni d’incrustacions. 

 

Canonades de fosa 

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545. 

 

Unions de tubs 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub. 

 

La pressió nominal serà, com a mínim, igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs de polietilé. 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa 

de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior 

del tub per un sistema de con o rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i 

el premsat dels tubs entre sí. 

 

Unió de tubs de fosa 

Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d’una copa, i s’hi interposarà material de 

junta. 

 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

 

 

Peces especials. 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca 

del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 

 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

 

- per a tubs de polietilé: polietilé 

- per a tubs de fosa: fosa 

 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

Corbes 

Tindran igual diàmetre que el tub i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim. 

 

Cons 

S’empraran per connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T 

Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarins 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i, en general, per a les derivacions de 

menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre interior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el collarí 

s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

 

Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa modular, 

bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 



 
Projecte d’urbanització del sector rotonda Castelló Nou (PMU-15). T.M. Castelló d’Empúries (Alt Empordà)  
 

 
 
 Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra. Full 27 de 41 

 
El cos de la vàlvula de fosa de primera qualitat o d’acer modelat ; haurà de ser prou resistent per suportar sense 

deformació les pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a 

fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa estarà pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre 

una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d’acer o bronze i estaran 

perfectament ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables, seran resistents a l’erosió i a la corrosió. 

 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins de tronetes quan no portin 

eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament a terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà 

accionar-les. Les tronetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), 

amb tanca de seguretat i dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge 

parcial o total, sense malmetre la troneta. 

 

Vàlvules de comporta 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a pressions 

nominals fins a 25 kp/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, 

fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou 

resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions Gibault. 

 

Si la xarxa és de polietilé, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar 

pèrdues per les dilatacions. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Vàlvules de papallona 

 

 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres iguals 

o superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre 

una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, 

s’accionarà per mitjà d’un reductor. 

Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre serà estanca. 

 

Vàlvules de retenció 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins  a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes d’elastòmer. 

La tanca sempre serà estanca. 

 

Purgues 

S’anomena purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la xarxa de 

clavegueram mitjançant tub de Ø63 mm. 

 

El cos d’ambdues vàlvules serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos 

per a pressions superiors. 

 

Ventoses 

El cos serà de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran fins d’una troneta, si s’escau, que serà d’obra, amb marc i tapa de fosa, si no porten eix 

telescòpic i trampilló. 

 

Boques de reg 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400, 

d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 ò 70. 
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S’instal·laran dins d’una troneta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

 

Comptadors per a les boques de reg 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva 

instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

 

Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de novembre, 

pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 

 

Hidrants soterrats 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, segons la 

norma UNE 23-400. 

 

Es proveirà de tapa de ferro colat de Ø600, amb marc de color vermell per la cara vista. Aixímateix, la seva situació 

anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

 

Hidrants aèris 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra, accionada per un eix d’acer 

inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el 

gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, així com d’un sistema d’autobloqueig. 

 

Execució de les obres 

 

Rases 

Les rases per a la instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per 

instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior del tub i la superfície de 

100 cm, quan s’instal·li sota voreres. Es situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior 

de la vorada col·locada. El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 

10 cm, com a mínim. 

 

Un cop muntada la canonada, es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, 

exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament els costats del 

tub. 

 

La resta del rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec, segons es detalla a continuació.  

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre el tub. S’exigirà una densitat superior 

al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 

Per a les canonades instal·lades es faran proves d’estanquitat i de pressió interior, d'acord amb El Plec de Condicions 

per Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de  la Companyia Subministradora. 

 

Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides en 

el projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

  

Amidament i abonament 

Si en els quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran 

els mitjans que siguin necessaris per esgotar l’aigua. El cost d’aquestes operacions estarà comprès en els preus de 

l’excavació i els quadres de preus o pressupostos no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments i els transport de terres a l’abocador, a qualsevol 

distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre excavacions per evitar les 

operacions d’apuntalament, però els volums sobrexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases 

s’abonarà per metre cúbics excavats, d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte. 

 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l’ús de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de 

desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i calçats que calguin; el transport dels 

productes extrets al llos d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones 

condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol 

altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre 

que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els 

serveis tècnics municipals. 

 

El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que 

aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les excavacions de rases no són  
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adequats per al seu rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no sent d’abonament els treballs 

d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos en el preu unitari de rebliment de 

rases definit en el quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existent, aniran a càrrec del contractista tots els 

elements necessaris per facilitar-lo. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la 

del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 

seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona 

de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 

Próctor Modificat. 

 

Tronetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondària d’1 m 

com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 × 0,50 m i paret d’obra de 

15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim 

de 40 × 40 cm. 

 

Les tronetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m fins a la 

part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per permetre el desmuntatge de la 

vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra, de 15 cm de gruix. La tapa d’accés serà de ferro 

colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o, com a mínim, una troneta per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin. 

 

En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 

concessionària. 

 

Amidament i abonament 

La xarxa d’aigua es mesurarà i abonarà amb tots els seus elements independents:  excavació de rases (m3), rebliment 

amb sorra 0/3 (m3), protecció de canonades amb formigó (m3), tub (ml) inclòs part proporcional de formació de juntes i 

peces especials, vàlvules i ventoses (ut), arquetes(ut) i boques de reg (ut), tal i com s’especifica al Quadre de preus 

núm. 1 i al Pressupost del projecte. 

 

  

2.33. XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Reglaments, Instruccions, Normes Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques i Generals 

A més de les Condicions Tècniques contingudes en el present Plec, seran d'aplicació les generals especificades en els 

documents següents: 

 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (Decret 2413/1973, de 20 de Setembre). 

 

- "Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y Hojas de Interpretación", 

publicats pel Ministerio de Industria. 

 

- "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía" (Decret del 12 de maig de 

1954). 

 

- "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión" (Decret 3151/68, de 28 de novembre). 

 

- "Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras", 

aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

 

- "Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.)", del Ministeri de la Vivenda. 

 

- "Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano". 

 

- "Normas UNE" declarades d'obligat compliment. 

 

- Les recomanacions de U.N.E.S.A. 

 

- Recomanacions Internacionals sobre "Alumbrado de la Vías Públicas", publicat pel Ministerio de Obras Públicas. 

 

També seran d’obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia subministradora, així com la 

legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que 

es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
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El contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 

encarregat, a fi d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens. 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en 

servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, així com de 

visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 

 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 

projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques. 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l’obra els 

catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

Abans d'instal·lar qualsevol material, s'haurà de presentar el següent: 

 

- Bàculs i columnes. 

 

Certificats i plànols de totes les característiques del suport (mesures, gruixàries, tipus d'acer, característiques del 

galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. 

 

Certificat de colada. 

 

- Lluminàries. 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen la lluminària, 

concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques. 

 

- Làmpades. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mesurades, vida mitjana i fluix lumínic. 

 

- Equip d'encesa. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables. 

 

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

- Tubs i canalitzacions. 

 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixàries i resistència. 

La totalitat dels documents que es lliurin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb 

menció expressa de l'obra a la qual van destinats. 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptades per la direcció de l’obra. Aquest control 

previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poder ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc 

després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser 

reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, 

immediatament i en llur totalitat, Si no es compleix aquesta condició, la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel 

mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, 

amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec de 

Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau 

del director de l’obra. 

 

XARXA ELÈCTRICA (MITJA  i BAIXA TENSIÓ)  

 

Cables (Conductors) 

Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. 

Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 

 

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil 

(PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement. 

 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

 

Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per col·locar els conductors de MB i BT sota les voreres i 

calçades. 
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Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm de 

fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 

 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 

 

Les rases hauran de ser verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm, sobre la qual 

es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement 

i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran 

subjeccions entre les tres fases de MT, per tal d’evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curt-

circuit o dilatacions. 

 

Sobre la capa de sorra de recobriment, es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquesta capa, anirà una cinta 

de senyalització de la companyia distribuïdora. 

 

Per al replè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

 

Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de fibrociment, els quals aniran envoltats de formigó. 

 

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions. 

 

La fondària de les rases serà, com a mínim, de 0,90 m per a la de MT i de 0,70 m per a la de BT en guals, i d’1 m 

sota calçada. 

 

En els extrems de la conducció sota calçada es construirà una troneta, sense tapa, de dimensions que permetin la 

manipulació dels conductors. 

 

Elements singulars. 

 

Tronetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa 

d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

 

 

Basaments i suports d’armaris 

 

 

Seran prefabricats i homologats per a la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 

 

Estacions transformadores 

Les estacions transformadores poder ser prefabricades o fetes “in situ”, i a la vegada aèries i soterrades. 

 

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui. 

 

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les 

companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren en els plànols del projecte i d’acord amb les 

instruccions de la direcció facultativa. 

 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, enllumenat 

interior, reparació de cel·les, ferratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs 

i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans que calguin per al correcte acabament de l’obra. 

 

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat, el subministrament, la col·locació i 

el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 

 

Unitats interiors de l’estació transformadora 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, terres del 

neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot aquells materials i 

operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord amb la Companyia elèctrica 

subministradora. 

 

L’aparellatge interior per a Estacions Transformadores prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, 

terminacions interiors a les cabines i al transformador MT), circuit del tret del rupte, terres del neutre de BT i tot aquell 

material i operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord amb la normativa de la 

companyia elèctrica. 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC  

 

Condicions dels materials 

 

Llumeneres tancades 

Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat per posar-hi 

l’equip elèctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de protecció IP-44, com a mínim, classe I. L’hermeticitat 

del grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 
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Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, segons UNE 

38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 

480325 amb lluentor a 60º > 83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, d’1,2 

mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà 

de 4 micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons UNE 38019 o 38017. 

 

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El tancament serà de vidre templat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc tèrmic i al 

mecànic. 

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable. 

 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les làmpades 

d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment 

serà més gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests 

paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 

 

Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren en els plànols.  

 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb amplitud 

dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior als 60º C 

d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP-44, segons EN 

60598. 

 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin patir 

alteracions a temperatures de fins a 120º C. 

 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura mitjançant un 

mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com verticalment, adequant-lo al tipus i 

potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 

 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 

El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de 3 punts de suport, que assegurin que la posició 

de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera 

equipada. 

 

La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, amb 

cable tricapa de poliester fibra de vidre. 

 

El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 hores de 

funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels diferents components registri una temperatura superior a 

l’admesa per la norma UNE EN 60598. 

 

Llumenera esfèrica 

 

Tindrà el globus difusor de polietilé d’alta densitat o policarbonat, opac resistent a l’impacte IP-9, i a l’envelliment per 

acció de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de fosa d’alumini, prevista per allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. 

 

Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment lumínic cap a la 

calçada. 

 

Projectors 

 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 

 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de protecció del 

sistema òptic IP-65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP-66. 

 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 

 

L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb fibra de vidre. 

 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, admetent 

també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà d’una premsa-

estopa amb curt-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10×38 mm. 
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El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, d’1,2 mm, 

el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de 4 

micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons normes UNE 38016 o 38017. 

 

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

 

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim. 

 

Hi haurà una junta d’hemerticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i 

l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que permeti 

diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiment 

lluminosos. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material 

inoxidable. 

 

La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest plec, s’ajusti a 

les necessitats de La Propietat. 

 

Balast 

Característiques físiques: 

Tots els balasts hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast 

7. Tipus interior o exterior 

 

Característiques constructives: 

Els balasts hauran de ser construïts amb: 

1. xapa magnètica de baixa pèrdua  

2. Conductors esmaltats classe 2 H 180º C 

3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

 

Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. CEI 922 o UNE 20922 (balasts per a llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

2.  CEI 923 o UNE 20923 (balasts per a llums de descàrrega) Prescripcions de funcionament. 

 

Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a l’equip o la 

línia, així com perills innecessaris. 

 

Característiques físiques: 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 

4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potència nominal i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal del balast 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

 

Característiques constructives: 

1. Components electrònics de qualitat professional 

2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini. 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients agressius. 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. CEI 926 o UNE 20066 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 927 o UNE 20067 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions de funcionament. 
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Condensadors 

Característiques físiques: 

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

4. Tensió nominal 

5. Quan es munti una resistència de descàrrega o un fusible es posarà el símbol corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

 

Característiques constructives: 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilé metalitzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i només quan la 

instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i 

altres llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i 

altres llums de descàrrega), prescripcions de funcionament. 

 

Proteccions 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt de llum i 

quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure un de 35 mm2 de 

secció. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 50 cm de profunditat, com a mínim. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotècnica d’alta temperatura de fusió. 

 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi 

haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

 

A més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència a terra 

de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota l’operació 

sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a la seva manipulació. 

 

Caixa de connexió en columna 

S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran en cada 

columna. 

 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes aniran 

agafades a la columna mitjançant cargols inoxidables; els conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió 

amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a 

les seccions de les línies que les connecten. 

 

Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors dintre 

de les tronetes de pas de carrers no dels tubs de pas de les línies. 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic; tindrà els borns polits i no tallants. 

 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

 

- curt-cirtuïts unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a 

la llumenera. 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que figuren en 

els plànols. 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà 

de material inoxidable. 

 

Centre de maniobra i comptatge 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a la correcta maniobra 

d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per al seu control i mesurament. 

 

Principalment consta dels elements següents: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari 

 

- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i transformadors d’intensitat i tensió, en 

el seu cas. 

 

- Armari de protecció. 
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- Contactors: Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc. 

 

- Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 

tancar-se per gravetat no adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, 

amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

- Interruptors de puenteig de contactors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del 

circuit elèctrica real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 

tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

- Interruptor horari: Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de: circuits per a la 

connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja apagada); circuit 

especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària; 

quadrant de visualització d’horaris i funcions; reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NiCd) 

protegit davant de les pertorbacions elèctriques. 

 

- Conductors: Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi, i sense emissió de fums ni 

gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). 

 

- Plaques de terra: Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. La 

resistència de posada a terra no serà superior a 10 ohms, col·locant, si fos necessari, més plaques a terra, 

les quals compliran el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

- Armaris metàl·lics: Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb 

el color normalitzat RAL-7002. La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d’acord amb 

l’Estació Transformadora propera. 

 

Al llarg del quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure un de 50 mm2, al qual serà connectada 

la carcassa de l’armari, així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor 

anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. 

Es preveuran dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, i un 

altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia subministradora es farà 

seguint les seves indicacions. 

 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat, amb fibra de vidre i 

tapes transparents de policarbonat, amb les característiques següents: 

 

- doble aïllament 

- resistència d’aïllament > 5 M 

- rigidesa dielèctrica > 5 Kv 

- autoextingible (UNE 53315) 

- IP 659 (UNE 20324) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes. 

 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol 

circuit, marcant-se les diferents fases amb color internacionals i amb altres colors els fils corresponents als circuits 

secundaris de maniobres. Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. 

Protegit contra contactes directes i indirectes, segons la instrucció MI BT 021. 

 

Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida. 

 

Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat. 

 

Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat 

 

L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

- tensió d’alimentació: 3×380 V amb neutre 

- marges de regulació:  

 amb U de sortida nominal +39% - 5% 

 amb U de sortida en règim estalvi VM +18% - 20% 

 amb U de sortida en règim estalvi VSAP +10% - 24% 

- marges de freqüència 48 Hz a 63 Hz 

- precisió de la tensió de sortida +/-2% en qualsevol estat de funcionament 

- estabilització regulació independent per fase 

- distorsió harmònica nul·la 

- rendiment superior al 97% 

- temperatura ambient de treball -40º a 45ºC 

- humitat relativa    0%-95% no condensada 

- alçada màxima de funcionament 2.400 msnm 

- factor de potència admissible 0,5 induc. a 0,7 capacitiu 

- proteccions d’entrada magnetotèrmica per fase 

- ind. Òptiques per fase en l’equip U de xarxa present 

  U en borns de sortida 

- ind. Òptiques per fase en cada UE presa seleccionada by-pass automàtic procés ordre estalvi activada 

- ind. Acústiques per fase en cada UE alarma by-pass automàtic 

- selector tipus làmpada VM o VSAP 
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- by-pass automàtic 

- l’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal, nivell reduït i rampes de pujada i 

baixada. 

- l’equip admetrà desequilibris de càrrega fins al 100% entre fases. 

- l’equip iniciarà el procés de funcionament diari o després d’un tall del subministrament elèctric a 200 V, 

mantenint-se en aquest nivell durant 2 minuts, 30 segons, un cop passats els quals començarà la rampa fins 

atènyer els 220 V nominals en 5 minuts més. 

- el pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens. 

- l’equip no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics, així com tampoc alterarà el factor de 

potència de la instal·lació. 

- permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un 

microruptor en la placa electrònica. 

- l’equip estarà dotat de by-pass automàtic. 

- disposarà d’un sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

- no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges ni corretges. 

- disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP. 

- haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la 

tolerància d’alimentació de les làmpades. 

- la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms. 

- l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes e transmissió, servomotors, engranatges, 

corretges, etc. 

- incorporarà control per microprocessador. 

- disposarà de comunicació mitjançant interface RS-485, el qual permet l’ajust des d’un ordinador a un sistema 

de control d’enllumenat centralitzat. 

 

Cables per a enllumenat públic 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
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m
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de resistència específica, i les seccions nominals que figuren en els plànols. 

 

Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades en els plànols. La seva tensió nominal de 

funcionament serà de 0,6/1 kV i la tensió de prova de 3.500 V. 

 

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilé reticular (XLPE) designació UNE RVFV 

0,6/1 kV. 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material amagnètic 

(alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a 20ºC haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, segons 

UNE 21.123-91, apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb aïllament de 

polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 0,6/1 kV, designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i de secció mínima 

de 2,5 mm2, segons UNE 21.123-91. 

 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat 

inclosa. 

 

De polietilé d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions sota vorera i 150 

mm  per a les de sota calçada. 

 

 

Estancs i estables fins a una temperatura de 60ºC. Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de 

protecció 9 contra damnatges mecànics. 

 

La unió es farà amb maniguet i junta. 

 

Columnes i bàculs 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes instal·lades. 

 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran troncocòniques, de les 

dimensions especificades en els mateixos i construïdes en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 

36.080.10985, com a mínim. 

 

El troncs de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se l’esmentada 

soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer base. 

A l’extrem inferior es soldarà la placa d’andoratge, de les dimensions especificades en els plànols, i dotada d’un cèrcol 

exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la tracció, 

cargolat a l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de 

formigó. 
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Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats en els plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i zincats. 

 

L’obertura de la porta indicada en els plànols presentarà els seus cantons arrodonits. 

 

El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30×30 cm, soldat exteriorment en línia contínua, i interiorment 

amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament. 

 

Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible 

entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular amb 

un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a 

subjectar-hi la caixa de derivació. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany 

galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2 

sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, 

s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no 

serà inferior a 80 micres. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldat serà 

uniforme i continu; en cas contrari, les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de 

bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

 

També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior 

dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor 

d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les 

instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 

 

En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal de 

comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 

40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques i configuració de 

la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 

 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits del 

sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el “registre de l’empresa”. 

 

 

Basaments de les columnes 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen en els plànols. 

 

L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, sense que en aquest les arestes 

quedin arrodonides. 

 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no s’especifica en els plànols una resistència 

superior), en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i 

que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i les seves 

volanderes. 

 

 

Conduccions 

Quan la conducció es realitzi per sota de les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilé d’alta densitat, que es 

col·locaran envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra 

compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 

 

Dins de cada tub anirà un únic circuit; el cable un de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra. 

 

Si la conducció va sota la calçada, la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1 m de fondària; els tubs aniran envoltats de 

formigó HM-15 en comptes de sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits, més un que es deixarà 

de reserva. 

 

A cada extrem del pas sota calçada, hi anirà una troneta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions que permetin la 

manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. 

 

Amidament i Abonament de les instal·lacions d'Energia Elèctrica i d'Enllumenat. 

 

Estació transformadora 

L'esmentada unitat comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació, segons esquemes 

que figuren en els plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa subministradora. 

 

Tots els treballs necessaris, com també l'aportació dels mitjans necessaris per al correcte acabament de l'obra es 

mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 

 

Transformador 

Aquesta unitat comprèn l'adquisició, el transport i el dipòsit del transformador adequat a les potències i tensions 

indicades. 
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Es mesurarà per unitat (ut) de transformador connectat i comprovat. 

 

Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada i de sortida, protecció del 

transformador, etc.) necessaris per al correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix, 

inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, 

circuit de terra i tot el material necessari per al bon funcionament de la E.T. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada i comprovada. 

 

Instal·lació en Baixa Tensió 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, els cables i el quadre de distribució complet, de quatre més quatre 

(4 + 4) sortides protegides. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 

Cables 

En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, 

carrebuig i col·locació del cable, com també la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 

 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera inclòs en el preu per metre lineal (ml) la part proporcional 

d'unions, derivacions, terminals, etc. 

 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 

El preu comprèn l'execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les dimensions i característiques que s'assenyalen 

en els plànols corresponents. 

 

Hi està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i el 

recobriment dels cables o les conduccions, la cinta de senyalització o les peces ceràmiques de protecció (segons 

plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o qui convingui, canaletes prefabricades). 

 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i la 

protecció de formigó, com també l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants. 

 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, sigui el que sigui el nombre de canonades (o canaletes) 

necessàries. 

 

També hi està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat. 

 

 

Es mesurarà per metre lineal (ml). 

 

Columna 

La columna de suport a les lumeneres inclou la columna, el dau de formigó, els seus perns d'ancoratge, inclosa 

l'excavació i els accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament, als preus corresponents al 

Quadre de Preus núm. 1 .  

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

 

Lumenera 

Les lumeneres es mesuraran i abonaran per (ut) col·locada i de correcte funcionament, inclosos tots els elements 

auxiliars necessaris per a la operació. 

 

Piques 

Les piquetes de toma de terra s'amidaran i abonaran per unitat de piqueta totalment col·locada als preus corresponents 

al Quadre de Preus núm. 1, incloent-se totes les operacions necessàries per la instal·lació de la pica 

 

Arquetes de connexió 

Les arquetes de connexió a peu de luminària s'amidaran i abonaran als preus corresponents al Quadre de Preus núm. 

1, incloent-se en aquesta unitat la tapa i el marc corresponent de cadascuna d’elles, i tots els elements necessaris per 

deixar l’arqueta acabada. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

 

Centres i quadres de maniobra 

L'esmentada unitat inclou l'armari de maniobra, com a continent dels elements de mesura i control de les linies 

elèctriques, com també l'obra civil d'assentament de l'armari. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 

 

Equips de mesura del quadre 

S'inclouen en l'esmentat concepte aquells materials, degudament instal·lats, necessaris per a la correcta maniobra 

d'encesa, apagada, protecció i amidament de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics, galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, 

compactadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, connexió a 

terra, base per al corresponent ancoratge, cable elèctric de connexió de servei fins al quadre de baixa tensió dins de 

l'Estació Transformadora, etc. tot això degudament connexionat i posat en servei. 
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Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 

 

Escomesa del quadre d’enllumenat a l’ET. 

Inclou les unitats necessàries per a la connexió i bon funcionament de l’enllumenat públic amb la xarxa d’energia 

elèctrica. 

 

Es mesurarà i abonarà per unitat de connexió, restant a compte del contractista les despeses de  drets 

d’embrancament, així com el corresponent projecte de legalització de les instal.lacions. 

 

PROVES PER A LES RECEPCIONS  

 

Proves per a la Recepció Provisional de les Obres 

Per a la recepció provisional de les obres, un cop acabades, la Direcció Facultativa de les Obres efectuarà, en 

presència dels Representants del Contractista, els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per 

comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i 

de les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà d'aportar els aparells necessaris per a fer els 

amidaments que s'esmenten més endavant. 

 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, demostrant el 

seu perfecte funcionament. 

 

Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de tots els documents necessaris per a 

la immediata connexió de totes les instal·lacions; en particular: 

 

- Carta de la Companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

 

- Butlletins de l'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

 

- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

 

- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen en l'apartat 4.1. 

 

Reconeixement de les Obres 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà, fins a deixar-les completament netes i 

desembarassades, tots els materials sobrants, les deixalles, els embaltges, les bobines de cables, els mitjans 

auxiliars, les terres sobrants de les excavacions i els rebliments, les escombraries, etc. 

 

Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que 

corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en el seu aspecte i funcionament. També es  

 

comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de connexió a terra i el muntatge de 

totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 

 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 

 

- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

 

- Alineació dels punts de llum. 

 

- Forma d'execució dels terminals, els entroncaments, les derivacions i les connexions en general. 

 

- Tipus, tensió i intensitat nominals. 

 

- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

 

- Estat dels revestiments, les pintures i els paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes en 

ells, humitats i penetracions d'aigua. 

 

- Un cop efectuat aquest reconeixement, i d'acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a efectuar amb 

les instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen en els Articles següents: 

 

Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 

S'efectuaran, successivament, els assaigs següents: 

 

1.- Es mesurarà la resistència, de l'aïllament entre conductors i entre aquests i terra. 

 

2.- Es procedirà a la posada en tensió de la xarxa, si és possible aplicant la tensió de forma creixent fins a arribar 

a la normal de servei, i si no, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 

 

3.- S'acoplarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa subministradora, deixant-la en 

servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

 

4.- Es mesurarà novament la resistència de l'aïllament.  La resistència d'aïllament en ohms (W) no serà inferior a 

mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). La posada en tensió i el manteniment en servei 

de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament 

calibrats i regulats, ni la fallada de l'aïllament dels cables i de les seves caixes terminals. 

 

A la vista dels resultats dels assaigs que es vagin efectuant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els 

següents. 
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Assaigs de les Instal·lacions Elèctriques dels Centres de Transformació i Repartiment 

S'efectuaran els assaigs següents: 

 

- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió i entre aquests i les 

parts que no estan en tensió, per comprovar que compleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament 

d'Estacions Transformadores. 

 

- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte a terra, de les parts actives de la instal.lació, la qual no haurà 

de ser inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). 

 

- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de connexió a terra, tant dels corresponents a les 

parts metàl·liques, no sotmeses a tensió, com a les neutres dels transformadors, i haurà de complir el que 

s'indica en els reglaments vigents. 

 

Tots aquests assaigs s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal.lació a la seva tensió 

de servei normal. 

 

Assaig de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic 

 

- Caiguda de tensió: 

 

Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió en la connexió de servei del centre de comandament i 

en les capçaleres dels diferents ramals. L’aiguda de tensió, en cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de 

l'existent al centre de comandament, si en aquest s'assolís el seu valor nominal. 

 

- Aïllament: 

 

L'assaig d'aïllament s'efectuarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, connectat a terra o entre 

conductors actius aïllats. L’amidament de l'aïllament s'efectuarà segons el que indica l'Article del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

 

- Proteccions: 

 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles és igual o inferior al valor de la intensitat màxima de 

servei del conductor protegit. 

 

- Línia de terres: 

 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, la qual no haurà de ser superior a deu ohms (10 W). 

 

Equilibri entre Fases 

Es mesuraran les intensitats en cadascuna de les fases, i hi haurà d'haver el màxim equilibri entre elles. 

 

Identificació de Fases 

S'ha de comprovar que en el Quadre de comandament i en tots aquells en els quals s'efectuen conduccions, els 

conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables pel seu color. 

 

Il·luminació 

Es comprovarà, amb luxòmetre, que els resultats obtinguts són iguals o superiors als previstos en el Projecte. 

 

Proves de la Recepció Definitiva de les Obres 

Abans d'efectuar la Recepció definitiva de les Obres, es farà un reconeixement de les obres i la Direcció de l'Obra 

podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional. 

 

 

2.34. XARXA DE TELECOMUNICACIONS i PREVISSIÓ DE FIBRA ÒPTICA 

 

Xarxa telefònica 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions de 

la companyia telefònica. 

 

Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits en els plànols i en el present 

Plec de Condicions. 

 

Materials homologats per telefònica 

 

- Tubs de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 (125×1,2) i 510.696 (63×1,2). 

- Colzes de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 (125/90/490), 510.718 

(125/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

- Altres peces especials, codis 510.866 i 510.858. 

- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 

510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

- Tapes per tronetes i cambres. 

- Tronetes prefabricades. 

- Cambres prefabricades. 
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Canalitzacions 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia telefònica. 

Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma 

serà de 45 cm. 

 

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada alçada mínima serà de 60 cm. 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 

normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm ò 63 mm. Cal pensar 

que un tub de 63 mm pot portar un cable o bé un màxim de 10 connexions. S’entendrà per xarxa primària la que 

comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament 

connexions dels armaris de connexió als edificis. 

 

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de 8 cm, i sobre d’aquesta es col·locarà la primera 

capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 70 cm. Un cop col·locada aquesta capa, s’abocarà 

formigó fins cobrir 3 cm, a sobre de la qual es col·locarà la segona capa. 

 

L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre la darrera capa 

una protecció de 8 cm de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PEAD es realitzarà mitjançant unió termosoldada, 

acoblant l’extrem resta d’un d’aquests amb l’extrem de l'altre, ambdós degudament tallats, allisats i netejats, i 

escalfant-los i pressionant-los, amb màquina termosoldadora amb control de la pressió i la temperatura. 

 

Els àrids a emprar en el formigó no han de superar els 25 mm en un 85%, tolerant-se en el 15% restant una 

dimensió de 30 mm. 

 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques han de 

quedar lliures d’elements estranys. 

 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PEAD, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 

adequat, segons la normativa de la companyia telefònica. 

 

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

 

La xarxa de previsió de fibra òptica estarà composta per dos tubs de PEAD Ø125 mm formigonats fins a 15 cm per 

sobre de la seva generatriu superior, i arquetes iguals a les de telefònica tipus “D”. 

 

Tronetes i elements singulars 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les tronetes. Són elements de registre que 

es situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans 

dimensions que es poden situar a zona de calçada, preferentment amb accés des de la zona de vorera. Serveixen per 

registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà 

un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 

 

Les tronetes són registres de menor dimensió que normalment es situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 

anomenat D, H, F i M. 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions de 

la companyia telefònica. 

 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PEAD normalitzats per la companyia telefònica, elements separadors 

normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 150 kg/cm2 de resistència característica (HM-

15). 

 

La distància entre el fons de la rasa en vorera i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 

 

Amidament i abonament de les obres 

Les cambres de registre i tronetes de telefònica i de la xarxa de fibra òptica, s’amidaran i pagaran per unitats totalment 

acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions 

necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de 

subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 

 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

 

Les conduccions telefòniques i de fibra òptica es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els 

preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el transport i la col·locació de tots els 

materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 

 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per tant, el 

contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

 

2.35.  ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions Generals haurà de 

complir el que prescriu el P.G.3. 
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CAPITOL 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

3.01. PREUS  

3.01.01. Composició dels preus i pressupostos. 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 

l’execució de la unitat d’obra. 

 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o 

que siguin necessaris per la seva execució. 

 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i 

malalties professionals. 

 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 

temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 

exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 

directes. 

 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost 

Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es 

veurà afectat per els despeses generals. 

 

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment 

establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 

13 per 100. 

 

 

 

Benefici Industrial 

 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució 

Material. 

 

Preu de Contracte 

 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici 

Industrial. 

 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el  preu. 

 

3.01.02. Preus contradictoris. 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir 

unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 

imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de 

començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a deu dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en 

primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús 

més freqüent en la localitat. En cas dubte en el banc d’aplicació serà d’aplicació el Banc de Preus GISA 2003.  

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

3.01.03.  Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 

podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 

pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 

 

3.01.04. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 

 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la 

forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions 

Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 
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3.01.05. Revisió dels preus contractats. 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus.  

 

 

3.01.06. Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit 

o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva 

vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per 

compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra. 

 

 

3.02. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti 

directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

3.02.01. Obres per administració directa. 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o 

mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests 

efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el 

seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el 

personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si 

l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom 

contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista. 

 

 

3.02.02. Obres per administració delegat o indirecta. 

 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què 

aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les 

despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de poder 

ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels 

treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els 

elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients. 

 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 

coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia amb 

la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del Propietari un 

tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

3.02.03. Liquidació d’obres per administració. 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi 

s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes 

d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i 

agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra. 

 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el 

dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el 

nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada a 

dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants 

de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin 

treballat en l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin. 

 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 

 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la 

qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 

propietari.  
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi 

intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 

entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 

preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per 

administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

 

3.02.04. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el 

Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació 

representant. 

 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, valorant-li 

d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat 

de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

 

3.02.05. Responsabilitat del constructor  en el baix rendiment dels obrers. 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest 

adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin 

notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho 

notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la 

producció en la quantia assenyalada pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 

Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import  del quinze per cent (15 per 

100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions 

quinzenals  que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en 

quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

3.02.06. Responsabilitat del constructor. 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes 

constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin 

sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions 

legals vigents s’estableixen.  

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a 

les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 

i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

 

3.03. ABONAMENT  DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat  

per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs 

executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base 

per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

3.03.01. Relació valorades i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació 

valorada de les obres executades durant el mes previst. 

 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual 

valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent 

per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint  present a més a més 

l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i 

les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació,  facilitarà a la 

Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada incloent si s’escau fotografies i 

desglossament dels amidaments, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del termini de 

deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-les 

signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri  

oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 

Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir 

davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de 

Condicions Facultatius i Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions de 

les obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 

noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-

los del tant per cent del contracte. 
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Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el 

caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 

liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas 

de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

 

En cas d’executar-se certificació per avançat i que aquesta finalment no s’executi, es certificarà negatiu fins 

assolir l’amidament real certificat. 

 

3.03.02. Millores d’obres lliurament executades. 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o 

més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués 

assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi 

en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, 

tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb 

estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

3.03.03. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu  establert i en el mes 

en que aquest s’hagi executat. 

 

Pagaments 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import 

correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals 

es verifiquen aquells. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu 

abonament es procedirà així: 

 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització durant 

el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord 

amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els  

preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en cas contrari, 

s’aplicaran aquests últims. 

 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’obra, 

per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els 

preus del dia, prèviament retallats. 

 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

 

 

3.04. INDEMNITZACIONS MÚTUES  

 

3.04.01. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de les obres. 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà per contracte, en el seu defecte es fixarà en un dos 

per mil (2 per 1000) de l’import  total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del 

dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran  amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que 

correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de 

demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import  de les esmentades certificacions. 

 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el 

pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les 

obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la 

seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat en 

la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha 

invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució 

que tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs 

nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del 

Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 
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En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució o 

ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els 

augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 

apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

 

3.05. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, 

aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-

se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra 

i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 

 

 

3.06. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 

recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte 

els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 

compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que 

aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, 

com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en 

documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la 

part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el 

contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una 

indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, 

però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 

respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director. 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia 

conformitat. 

 

 

3.07. CONSERVACIÓ DE L’OBRA I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de garantia, 

en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció definitiva, el Director, en 

representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la vigilància, neteja i bona 

conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en ella més 

eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per als treballs que 

calgui efectuar. 

 

El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, contenidors 

metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionant que estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit 

també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

 

El dipòsit temporal per RCDs (residus de construcció i/o demolició) valoritzables (fustes, plàstics, metalls ...) que 

es realitzi en contenidors o apilat, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera 

adequada. 

 

Els contenidors hauran d’estar pintats amb colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i 

disposar una banda de material reflectant. 

 

El responsable de l’obra a la que presti servei el contenidor, adoptarà les mesures necessàries per evitar el 

dipòsit de residus aliens al mateix. Els contenidors restaran tancats o tapats fora de l’horari de treball, per evitar 

el dipòsit de residus aliens a l’obra que presten servei. 

 

En l’equip d’obra hauran d’establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per la separació de cada tipus 

de RCD. 

 

Es tindran en compte els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d’obres, ...), 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. 

 

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluació econòmica de les 

condicions en les que és viable aquesta o operació, tan per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar 

de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

 

La Direcció de l’obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació, davant les 

autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, abocador, 

cantera, incineradora ...) són centres amb autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix 

s’hauran de contractar únicament transportistes o gestors autoritzats per la mateixa Conselleria e inscrits en el 

Registre pertinent. Es portarà a terme un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i 

entrega final de cada transport de residus. 
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Quan s’encomani la separació de fraccions a un gestor autoritzat, haurà d’emetre documentació acreditativa de 

que ha complert en nom del posseïdor dels residus amb l’obligació de recollida. 

 

La gestió tan documental com operativa dels residus perillosos que es puguin trobar en una obra d’enderroc o de 

nova planta, es regirà conforme a la legislació nacional i autonómica vigent i als requisits de les ordenances 

municipals. Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos, ...) seran 

gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

 

Pel cas de residus amb amiant, si fos el cas, se seguiran els passos marcats per l’ordre MAM/304/2002 de 8 de 

febrer, per la que es publiquen les operacions de valortizació i eliminació de residus i la llista europea de residus 

per poder considerarlos com a perillosos o no perillosos. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes 

dictats pel RD 108/1991 de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 

produïda per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte. 

 

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

 

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per la 

seva adequada segregació, així com la contaminació de les piles o contenidors de runa, amb components 

perillosos. 

Les terres superficials que puguin tenir un us posterior per jardineria o recuperació de sòls degradats, serà 

retirada i emmagatzemada durant el mínim temps possible, en cavallons d’altura no superior als 2 metres. 

S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials.  

 

3.08. DESVIAMENTS 

 

L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels serveis que travessen el 

terreny a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució 

de les obres de desviament, per l’Empresa que sigui adjudicatària de l’esmentat desviament, en cas de que la 

Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa de desviament. En qualsevol cas, 

l’Empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 

 

3.09. PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A L’OBRA 

 

Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense fer 

referència a marques, models o denominacions específiques. Si en els documents contractuals figurés alguna 

marca d’un producte industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència a les qualitats i 

característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes d’altres marques i models que 

reuneixin les mateixes condicions. 

3.10. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada 

cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu acabament a efectes de recepció. 

 

En el cas de que no es determinin en el Plec de Prescripcions Tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, 

la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquests assaigs, anàlisis i proves. També 

indicarà el laboratori per realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes aniran a càrrec de la partida pressupostària previ justificació de 

la mateixa. 

  

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, sent d’aplicació l’augment de contracte i la 

baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

 

 

L’Administració contractant podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a que fa 

referència el present apartat, i podrà retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances les quantitats impagades 

fins que s’acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat les contracta 

l’Administració contractant , es suposarà que aquestes no estan incloses a l’oferta del Contractista. 

 

 
 

 

Castelló d’Empúries, a abril de 2017 
L’autor del projecte: 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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Pressupost urbanització sector rotonda Castelló Nou (PMU-15)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 354.691,87

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 354.691,87

21 % IVA SOBRE 354.691,87............................................................................................. 74.485,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 429.177,16

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quatre-cents vint-i-nou mil  cent setanta-set euros amb setze centims
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