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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT, ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT
Clavegueram:
-

Xarxa separativa
o

Disseny i criteris de dimensionat conforme al establert al Pla Director de Clavegueram de
Viladecans vigent.

-

-

Dimensions dels col·lectors
o

Aigua residual, circulars de diàmetre mínim 300 mm interior

o

Aigua pluvial o unitari, circular de diàmetre mínim 400 mm interior

o

Aigua pluvial, rectangulars visitables amb alçades superiors a 1,80 m.

Materials a emprar als col·lectors:
o

Polietilè o Polipropilè (xarxa pluvial, residual o unitària)
Doble paret corrugada exteriorment i llisa interior, autoportant SN-8, unió elàstica amb
maneguet i junta elàstica. La col·locació dels tubs al fons de les rases es realitzarà sobre
un llit de sauló de com a mínim 10 cm i es protegiran amb un mínim de 10 cm pel seu
voltant també amb aquest mateix sauló.

o

Formigó (xarxa pluvial)
Tubs campana de compressió radial de formigó armat de classe IV UNE-EN 1916 i UNE
127916 com a mínim, amb junta elàstic i unió de campana. Per diàmetres superiors a 1,80
m es podrà optar per marcs tancats de formigó armat amb juntes estanques, prefabricats o
fets “in situ”. La col·locació dels tubs al fons de les rases es realitzarà sobre un llit de sauló
o de formigó tal com s’estableixi al càlcul estructural del tub (caldrà una justificació de la
solució adoptada), es protegiran amb un mínim de 10 cm pel seu voltant amb sauló
sempre que l’anterior càlcul no estableixi una altra cosa.

-

Traçat dels col·lectors:
o

Tindran pendent uniforme entre els pous de registre, no inferior al 1% excepte causa
degudament justificada. En qualsevol cas no s’admetran col·lectors amb pendents
negatives, contrapendents, ni sense pendents.

o

No s’admetran sifons en tota la xarxa, ni entre pous de registre ni intercalats al mig d’un
tram.

o

No s’admetran interconnexions entre la xarxa d’aigües pluvials i la de residuals, excepte on
allí ho prevegi el Pla Director de Clavegueram de Viladecans i en les condicions que
estableixi o causa degudament justificada.

o

El traçat en planta dels col·lectors serà rectilini entre els pous de registre, tot inici de
col·lector tindrà un pou d’inici i tot final tindrà un pou final previ a la seva connexió al
sistema metropolità de sanejament o drenatge.

o

Qualsevol canvi de direcció en planta o de pendent en alçat requerirà la construcció d’un
pou de registre.

o

La distància màxima entre pous de registre serà de 50 metres.
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o

No s’admetrà la reducció de diàmetre/secció dels tubs/canalitzacions de col·lectors en el
sentit d’avançament de l’aigua, per exemple en un pou els tubs que entren no podrà tenir
un diàmetre en conjunt superior que el tub o tubs que surten de ell. En aquest sentit no
s’admetrà excepte en casos degudament justificats la substitució d’un tub per un conjunt
d’altres que representin una secció equivalent.

-

Pous de registre:
o

Seran com a mínim de 1,00 m de diàmetre

o

Per profunditats superiors a 1,50 m o quan els col·lectors que aflueixin al pou tinguin un
diàmetre superior o igual a 800 mm, el diàmetre del pou serà de 1,20 m i disposaran de
graons recoberts de polipropilè.

o

Quan els col·lectors que aflueixin al pous tinguin un diàmetre superior a 1,00 m, el pou
tindrà unes dimensions mínimes de 1,50 m, quadrats o circulars, i rebran al tub amb uns
marges laterals de 20 cm com a mínim a l’interior dels pous.

o

A les bases dels pous els angles d’atac al pou entre la entrada i la sortida hauran de ser
superiors a 90º.

o

En aquesta base sempre es formarà la mitja canya a l’interior del pou i en cas d’unió de
tres o més tubs a la mateixa profunditat es realitzaran encontres entre ells acompanyant
l’aigua en la seva unió de fluxos.

o

En col·lectors de plàstic, aquests seran passants per l’interior de la base del pou.
D’aquesta forma es facilitarà la creació de mitja canya i el pas de l’aigua. A las resta es
formarà mitja canya amb morter de ciment adequat a l’ambient de l’interior dels pous.

o

S’evitaran pous de ressalt en el traçat dels col·lectors.

o

Les bases dels pous podran ser prefabricats de formigó armat i junta elàstica o fets in situ
amb solera de formigó d’un gruix mínim de 20 cm sobre una capa de formigó de neteja de
10 cm i parets de maó calat arrebossat i lliscat interior amb morter de ciment.

o

o Les parets dels pous podran ser prefabricats de formigó armat i junta elàstica i estanca
entre anells amb conus de reducció per a marc i tapa. També es possible fets “in situ” de
maó calat arrebossat i lliscat interior amb morter de ciment fent la reducció amb conus
prefabricat o amb el mateix maó.

o

El bastiment i la tapa seran amb junta de cloroprè antisoroll i tapa articulada amb bloqueig
seguretat antiretorn 90°, de fossa de grafit esfero ïdal segons ISO 1083 / EN1563, amb
identificació de serveis, conforme a la classe D400 de la norma EN 124:1994 de carrega
de trencament superior a 400 kN, pes mínim del dispositiu 100 Kg., de llum interior 600
mm. Amb marc quadrat de 850x850 mm., exterior, recoberta de pintura hidrosoluble negra,
amb certificat del producte AENOR.
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-

Escomeses:
o

S’entenen com a escomeses als trams de tubs que connecten els diferents baixants dels
edificis o sortides d’una finca o edificació i que es troben a l’espai públic des de la façana
del edifici o tanca de parcel·la fins al col·lector municipal.

o

D’acord amb la xarxa separativa seran independents per les aigües pluvials i residuals.

o

En noves urbanitzacions o reurbanitzacions i complint la ordenança municipal cal
connectar tots els baixants a les diferents xarxes del clavegueram.

o

Cada finca tindrà escomeses independents de la veïna i cada baixant que surti d’aquesta
tindrà una connexió única i exclusiva amb el col·lector. Si s’han d’unir entre si diferents
baixants previ a la connexió a la xarxa municipal, s’haurà de realitzar a l’interior de la
propietat privada.

o

Qualsevol unió de baixants a l’espai públic es dividirà en dues parts, una considerada
escomesa fins aquesta unió, i una altra considerada col·lector municipal des de la unió
d’aquestes fins a la xarxa pública existent. En aquest cas es construirà un pou de registre
a la unió d’escomeses i des d’aquest es connectarà a la xarxa municipal en un pou,
seguint els criteris ja establerts per a la xarxa municipal.

o

La profunditat de la escomesa en façana o tanca de parcel·la serà com a màxim d’un
metre a fons de rasa i com a mínim de 50 cm i sempre inferior a la profunditat del col·lector
municipal. En el cas de no poder-se complir aquesta última condició, s’establiran elements
d’elevació de l’aigua a l’interior de la propietat privada per a complir-la. No s’admetrà
connexions a pressió a les escomeses.

o

Els materials dels tubs a utilitzar seran els mateixos que als col·lectors

o

Les dimensions seran com a mínim de 200 mm de diàmetre i sempre inferiors al diàmetre
del col·lector que les rebrà.

o

La pendent de la escomesa serà continua de com a mínim el 3% i el traçat en planta no
presentarà colzes intermedis.

o

La connexió al col·lector general es realitzarà preferiblement a pou de registre i en cas de
fer-se a tub directament s’utilitzaran peces especials de connexió que garanteixin que
l’escomesa queda perfectament estanca, que es connecta en el quart superior del
col·lector i que no penetra a l’interior d’aquest obstruint el pas. No s’admetran registres
cecs en les unions.

-

Elements de captació; reixes interceptores i embornals:
o

Es connectaran sempre a la xarxa d’aigües pluvials.

o

S’entenen com a reixes aquells elements de captació d’aigües superficials de la calçada
que te una superfície mínima rectangular de 1,00x0,50 m² i quan te més superfície de
captació és múltiple d’aquesta dimensió o de la serva meitat.

o

S’entenen com a embornals aquells elements de captació de dimensions inferiors a les
reixes, col·locats en alineació amb la rigola i normalment enganxats a la vorada. Es
recomanable que la vorada tingui una bústia que faciliti la recollida de l’aigua.
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o

Es podran enllaçar com a màxim 2 embornals (no reixes) en sèrie sempre que la distància
entre ells sigui inferior o igual a 25 metres. Aquesta connexió es realitzarà amb un tub de
diàmetre mínim 200 mm que es protegirà amb formigó fins la superfície del paviment per la
falta de recobriment i tindrà una pendent mínima del 1%.

o

Els materials dels tubs a utilitzar seran els mateixos que als col·lectors

o

Les dimensions seran com a mínim de 200 mm de diàmetre i sempre inferiors al diàmetre
del col·lector que les rebrà.

o

La pendent d’aquest serà continua de com a mínim el 3% i el traçat en planta no
presentarà colzes intermedis.

o

Al igual que les escomeses, la connexió al col·lector general es realitzarà preferiblement a
pou de registre i en cas de fer-se a tub directament s’utilitzaran peces especials de
connexió que garanteixin que l’escomesa queda perfectament estanca, que es connecta
en el quart superior del col·lector i que no penetra a l’interior d’aquest obstruint el pas. No
s’admetran registres cecs en les unions.

o

Les caixes de recollida dels elements de captació seran normalment d’obra de fàbrica de
maó calat de 14 cm de gruix, arrebossat i lliscat interior amb morter de ciment, i de
dimensions adequades al element de captació, amb una profunditat mínima de 50 cm i una
màxima de 75 cm. No tindran sorrers ni seran sifònics. En el cas d’embornals s’admet que
la caixa sigui prefabricada.

o

Pel que fa als embornals, el bastiment i reixa seran: de fossa dúctil segons ISO 1083 / EN
1563; conforme a la classe C250 de la norma EN 124:1994 de càrrega de trencament
superior o igual a 250 kN; de dimensions 750x300 mm amb marc 880x350 mm; recoberta
de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant; pes mínim del
dispositiu de 50 kg de pes total amb marc inclòs; reixa articulada a 113° per la sev a
extracció, reversible i amovible quan està oberta a 90°; barrots inclinats a 45°; amb certific
at del producte AENOR. Es col·locarà atenent a la circulació d’aigua i es fixarà amb morter
d’alta resistència.

o

En quant a les reixes interceptores, el bastiment i reixa serà: de fossa dúctil de grafit
esferoïdal segons ISO 1083 / EN1563; conforme a la classe D400 de la norma EN
124:1994; de càrrega de trencament superior o igual a 400kN; de dimensions
1000x500x100 mm; recoberta de pintura hidrosoluble negra no tòxica, no inflamable i no
contaminant; pes mínim del dispositiu de 115 Kg de pes total amb marc inclòs; reixa
articulada i amovible; barrots inclinats a 45°; amb certificat del producte AENOR. Es fixarà
amb morter d’alta resistència.
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