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SITUACIÓ GEOGRÀFICA

L’emplaçament d’aquestes actuacions es troba dins del nucli de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Senet de Barravés, terme municipal de Vilaller, a l’Alta Ribagorça,
al voltant de les coordenades UTM 31N/ETRS-89 següents:

4

•

E(X): 315,560m

•

N(Y): 4,714,170m

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

El Carrer Santa Cecília de Senet forma part dels vials d’accés als habitatges de la part
est del nucli i el Carrer de l’Església és el vial d’accés a l’església de Santa Cecília,
ambdós vials urbanitzats a principis dels anys 70 i tant paviments com xarxes de
serveis es troben obsolets i al final de la seva vida útil.
1

El paviment del Carrer Santa Cecília està realitzat amb formigó i aiguafons al llarg de

ANTECEDENTS

l’eix longitudinal del vial fet amb encintat de llambordí granític que s’ha anat deteriorant

El present Projecte Executiu es redacta a petició de l’Ajuntament de Vilaller que

amb les reparacions de serveis que s’han anant fent al llarg dels anys i per l’acció de

sorgeix de la Memòria Justificativa de les obres de millora de la urbanització del Carrer

la sal i les màquines llevaneus. El Carrer de l’Església està pavimentat amb aplacat

Santa Cecília i Carrer de l’Església, redactada el novembre de 2019 per a sol·licitar

de pedra i també presenta un estat deteriorat. Ambdós vials són de calçada única amb

les subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de

el trànsit compartit entre vianants i vehicles.

Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, finalment concedides.

Tant la xarxa unitària de sanejament com la xarxa d’abastament d’aigua potable
encara trobem trams de canonada de fibrociment que acumulen gran nombre

En el moment de la redacció d’aquest document no s’han rebut ni demanat altres ajuts

d’intervencions i reparacions i algunes escomeses de plom.

per a finançar l’actuació sol·licitada.

Al C/Fontanal hi ha un embornal sense connectar a la xarxa de clavegueram que

Al tractar-se d’actuacions d’inversió destinades a serveis públics de caràcter mínim i

desaigua directament a la part alta del C/Santa Cecília, al sobreample atalussat sense

obligatori no s’ha realitzat cap estudi de viabilitat previ.

pavimentar.

Les actuacions descrites no formen part de cap servei on l’IVA sigui recuperable.
2

Els hidrants contra incendis estan connectats a una xarxa exclusiva per aquesta
finalitat i tot i que la cobertura abasteix la totalitat del nucli urbà, les canonades tenen

OBJECTIU

una edat superior als 30 anys.

L’objectiu del present Projecte Executiu es definir i valorar les obres de millora dels

Respecte a les xarxes de baixa tensió, enllumenat i telecomunicacions, aquestes

serveis d’aigua potable, sanejament, baixa tensió, enllumenat públic, telefonia i

resten obsoletes pel que fa a les canalitzacions aèries que mantenen.

paviments dels carres Santa Cecília i de l’Església de l’Entitat Municipal

A l’annex corresponent es pot consultar el material fotogràfic de l’estat actual, obtingut

Descentralitzada de Senet.

en diverses visites de camp.
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LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS

•

S’ha sol·licitat a la plataforma eWISE i a l’Ajuntament de Vilaller informació dels serveis

Adequació de les places d’aparcament existents

A continuació es detallen els aspectes més importants de cadascuna de les fases.

existents a l’àmbit del carrer Santa Cecília i carrer de l’Església de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Senet.

6.1

D’acord amb la informació disponible sobre les xarxes de serveis, dins l’àmbit del

S’enderrocarà el paviment existent de formigó al C/Sta. Cecília i es retiraran els

projecte trobem les següents xarxes:

llambordins de granit per al seu posterior aprofitament, i s’enderrocarà el paviment

•

Xarxa de sanejament unitària, soterrada (MUNICIPAL)

•

Xarxa d’abastament d’aigua potable, soterrada (MUNICIPAL)

•

Xarxa de Baixa Tensió, aèria (E-DISTRIBUCIÓN)

•

Xarxa d’enllumenat públic, aèria (MUNICIPAL)

•

Xarxa de telecomunicacions, aèria (TELEFÓNICA)

ENDERROC DE PAVIMENTS EXISTENTS

existent d’aplacat de pedra del C/ de l’Església.
Posteriorment es farà l’excavació, repàs i piconatge de la caixa de paviment d’ambdós
carrers.
En el cas del C/Sta. Cecília, s’eixamplarà l’entroncament amb al C/Fontanal sobre la
zona enjardinada de l’església per a facilitar l’accés, especialment de les màquines
llevaneus.

Les obres del present projecte tenen com a objecte renovar els paviments d’ambdós

6.2

carrers, la xarxa d’aigua potable, la xarxa de sanejament i l’ordenació de les línies

RENOVACIÓ COL·LECTOR DE SANEJAMENT

aèries de baixa tensió, enllumenat públic i telefonia, amb possibles afectacions

La xarxa de sanejament de Senet es de tipus unitari, i les obres de millora actuen

temporals sobre aquests serveis durant els treballs.

sobre el tram de col·lector al llarg del C/Sta. Cecília i el clavegueró de l’embornal del

Els plànols de serveis existents i la resposta de les companyies es poden consultar a

C/Fontanal no connectat a la xarxa.

l’annex corresponent.

Es preveu un nou pou de registre, sobre solera de mitja canya de formigó HM-20/P/20/I

6

de 10 cm de gruix mínim i de planta 1.05x1.05 m per a tubs del diàmetre corresponent,

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

paret circular de 1 m de diàmetre de peces prefabricades de formigó i brocal per a un

Les obres plantejades preveuen la millora de la prestació i funcionament dels serveis

con asimètric amb graons d’acer cada 30 cm de paret. La tapa serà circular de fosa

bàsics de la urbanització del Carrer Santa Cecília i Carrer de l’Església, concretament:

dúctil, de classe D400 i pas lliure de 600mm de diàmetre.

•

Renovació de la xarxa de sanejament unitària al C/Sta. Cecília

•

Renovació i ampliació de la xarxa d’aigua potable al C/Sta. Cecília i C/de

El tram de col·lector a renovar es realitzarà íntegrament amb canonada de PE
estructurada de doble capa exterior corrugada i interior llisa de 400mm de diàmetre
nominal, resistència al xoc classe SN8 i juntes de maniguets.

l’Església.
•

Soterrament de la xarxa de baixa tensió al C/Sta. Cecília

•

Soterrament i ampliació de la xarxa d’enllumenat públic al C/Sta. Cecília

•

Soterrament de la xarxa de telecomunicacions al C/Sta. Cecília

•

Renovació del paquet de ferms i paviments del C/Sta. Cecília i C/de l’Església

Els claveguerons que recullen els embornals es realitzaran amb tub de les mateixes
característiques de 200mm de diàmetre nominal. La connexió serà als pous de
registre.
Els tubs es muntaran sobre una base d’anivellament de formigó HM-20 de 10cm de
gruix i, un cop correctament anivellats i lligats, es formigonaran amb formigó HM-20
fins a ¾ de la seva alçada.

Aprofitant les obres de millora de la urbanització s’afegeix la següent actuació al C/Sta.
Cecília:
Memòria
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La renovació d’aquest tram comportarà la retirada de les canonades actuals i la

•

33m de canalització sota calçada, amb 3 tubs formigonats, 2 per circuits de

connexió amb els pous existents.

baixa tensió i 1 de reserva en compliment de la normativa, al C/Sta. Cecília,

Per a la recollida de l’escorrentiu superficial s’ha previst la col·locació d’un total de 2

Línia 1.

nous embornals al llarg de l’aiguafons, cada 30m longitudinals de vial,

•

84m de canalització sota calçada, amb 3 tubs formigonats, 2 per circuits de

aproximadament. Aquests embornals seran quadrats de 40x40cm, tipus V, amb parets

baixa tensió i 1 de reserva en compliment de la normativa, al C/Sta. Cecília,

i solera de formigó de 10cm de gruix.

Línia 2.

6.3

•

RENOVACIÓ CANONADES D’AIGUA POTABLE

29m de canalització sota calçada, amb 2 tubs formigonats, 1 per un circuit de
baixa tensió i 1 de reserva en compliment de la normativa, al C/Sta. Cecília,

Es renovaran les canonades d’aigua potable existents al C/Sta. Cecília per canonades

Línia 3.

de polietilè d’alta densitat i PN16, sèrie SDR11, soldades i col·locades al fons de la

•

rasa.

32m de canalització sota calçada, amb 2 tubs formigonats, 1 per un circuit de
baixa tensió i 1 de reserva en compliment de la normativa, al C/dels Horts, Línia

El diàmetre de les canonades de la xarxa d’hidrants seran de 125mm de diàmetre, el

1.

de les arteries de la xarxa d’abastament de 63mm i el de les escomeses de 25mm.
A totes les escomeses es muntarà un pericó amb la clau de seccionament

6.5

corresponent.

S’endreçaran i actualitzaran les línies de subministrament a les lluminàries, soterrant

En total es preveu substituir 55m de canonada de la xarxa d’hidrants, 59m d’artèria,

el tram aeri d’instal·lació sobre el C/Sta. Cecília i adaptant els cables i seccions a la

13m d’escomeses i 6 pericons i claus de seccionament.

normativa vigent.

Addicionalment s’instal·laran 2 vàlvules de comporta en pericó soterrat per permetre

D’altra banda, s’instal·larà un nou fanal amb suport de columna al C/Sta. Cecília sobre

sectoritzar la xarxa.

una peanya de formigó de 40x40cm de base i 50 cm d’alçada. Tant la lluminària com

6.4

XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC

la columna seran tipus Ochocentitsta de Salvi, amb tecnologia LED de 40W i filtre

ORDENACIÓ CANALITZACIONS AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ

ambre d’acord amb la normativa StarLight.

Els treballs d’obra civil i canalitzacions necessaris per a ordenar i soterrar les línies

Es renovarà la xarxa de terra realitzada amb cable de coure nu de 1x35mm2 i la seva

aèries de la xarxa elèctrica de baixa tensió al llarg del C/Sta. Cecília els projecta

connexió a cada lluminària amb la corresponent placa de terra.

BERRYSAR S.L., mentre que els treballs d’adequació a les instal·lacions existents són

Finalment, es retiraran les lluminàries decoratives que il·luminen l’Església i

a càrrec de la companyia subministradora E-DISTRIBUCIÓN.

s’enderrocaran els respectius fonaments de formigó.

El tram de baixa tensió afectat es soterrarà i canalitzarà amb tubs de polietilè corrugat
de 160mm de diàmetre nominal i reblerts amb formigó fins a 8 cm per sobre de la

6.6

ORDENACIÓ CANALITZACIONS AÈRIES DE TELECOMUNICACIONS

generatriu del tub superior, banda continua de senyalització de polietilè situada a la

Els treballs d’obra civil i canalitzacions necessaris per a ordenar i soterrar les línies

part superior de la rasa, a 10 cm per sota del nivell del ferm, fil guia per a cada tub,

aèries de la xarxa de telecomunicacions al llarg del C/Sta. Cecília els projecta

part proporcional d’accessoris i reblert fins al nivell del ferm de calçada amb sòl

BERRYSAR S.L., mentre que els treballs d’adequació a les instal·lacions existents són

seleccionat de la pròpia excavació.

a càrrec de la companyia subministradora TELEFONICA.

Els tipus de canalitzacions previstes es detallen a continuació:

Memòria
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El tram de telecomunicacions afectat es soterrarà i canalitzarà amb tubs corbables

7

corrugats de polietilè de 110mm de diàmetre nominal i dau de formigó de 45x41 fins a

La durada de les obres del present projecte s’ha estimat en 8 setmanes amb una

8 cm per sobre de la generatiu del tub superior, fil guia, part proporcional d’accessoris

plantilla mitjana de 2 treballadors i una plantilla punta de 4 treballadors

i reblert fins al nivell del ferm de calçada amb sòl seleccionat de la pròpia excavació.
Els tipus de canalització previstes es:
•

8

53m de canalització sota calçada amb 4 tubs formigonats, 3 per a circuits de

materials, per la separació de residus i pels mòduls per als treballadors, pertanyen al
sistema de vials de Senet.

ADEQUACIÓ PLACES D’APARCAMENT

Es tracta de terrenys de titularitat municipal i, per tant, no són necessàries

Aprofitant els treballs de moviment de terres del C/Sta. Cecília s’actuarà sobre la

expropiacions per a dur a terme les obres de millora.

plataforma del sobreample atalussat a la part alta del carrer per adequar-hi dues
places d’aparcament en bateria.

9

La plataforma es contindrà mitjançant un mur d’escullera de pedra de pedrera amb

SEGURETAT I SALUT

A l’annex de Seguretat i Salut es detallen totes les disposicions per tal que el

cares planes per a una major facilitat de posada en obra i major resistència del mur, i

contractista pugui redactar el Pla de Seguretat i Salut.

es pavimentarà amb una capa de 10cm de gruix de formigó tipus HAF30/B/IV-F.
Les places es delimitaran amb línies blanques de 10 cm de gruix i el perímetre de la

10 GESTIÓ DE RESIDUS

zona es protegirà amb una barana modular tipus “Ensanche” de BENITO o similar,

El tractament de la gestió de residus ha contemplat dues parts:

ancorada sobre el mur d’escullera.
6.8

BÉNS AFECTATS

Els terrenys sobre els que s’actua, així com les zones previstes per l’apilament de

telefonia i 1 de reserva en compliment de la normativa, al C/Sta. Cecília.
6.7

DURACIÓ DE LES OBRES

PAVIMENTACIÓ

Un cop realitzada la renovació de tots el serveis soterrats, es renovarà i uniformitzarà

•

Sobrants de terres procedents de les diferents excavacions.

•

Resta de residus generats durant la construcció.

La gestió dels sobrants de terres procedents de les excavacions està mesurat i valorat

els paviments amb una nova base de tot-ú artificial i capa de formigó amb fibres del

en el pressupost de les obres.

tipus HAF30/B/IV-F amb aiguafons al centre de la calçada.

La gestió de la resta de residus està estimada i valorada a l’annex de Gestió de

D’acord amb la instrucció de ferms, per a un nivell de trànsit T42, la base de tot-ú

Residus corresponent.

artificial amb una nova capa de tot-ú serà de 20 cm sobre la que s’aplicarà la capa de
formigó de 18 cm.

11 CONTROL DE QUALITAT

Al llarg de l’eix longitudinal dels carrers Sta. Cecília i de l’Església es mantindrà

A partir dels amidaments del pressupost s’ha preparat un Pla de Control de Qualitat

l’aiguafons amb llambordí granític, amb una amplada de 40cm, i encintats transversals

que tramifica l’obra en lots i defineix el tipus i nombre d’assaigs de control a realitzar

cada 4 metres, de llambordí granític i 10cm d’amplada. El pendent transversal de les

per a les diferents partides. El resum i valoració del Pla de Control de Qualitat per a al

aigües de la calçada serà de l’1%.

present projecte es pot consultar a l’annex corresponent.

Donat que el vial no té amplada per fer un tram de vorera que ordeni el pas de vianants

Pels subministraments de materials no s’han previst assaigs ja que s’haurà de

i vehicles, i donada la baixa intensitat de vehicles, es mantindrà la tipologia actual de

presentar la certificació AENOR dels mateixos per tal de ser admesos a l’obra.

calçada única amb el trànsit compartit entre vianants i vehicles.
Memòria
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12 ACCIONS D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT

15 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la base 21 de l’Annex 1 de les bases reguladores i d’execució del Pla

D’acord amb el articles 77 al 83 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes

Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024, aprovades pel Decret

del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les

169/2019, de 23 de juliol, es donarà publicitat sobre el finançament públic concedit per

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de

a la execució de les actuacions projectades.

febrer de 2014, i en compliment del que es disposa a l’article 25 del Reial decret

Les mesures previstes són:

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de

•

contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d’octubre),

Anunci de la concessió de la subvenció, així com l’actuació subvencionada i el

modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, no és exigible la classificació del

finançament públic a la pàgina web de l’EMD de Senet de Barravés i de

contractista, doncs els valor estimat del contracte per l’execució de la present obra és

l’Ajuntament de Vilaller.
•

inferior a 500.000€.

Identificació mitjançant un cartell informatiu de l’actuació subvencionada i el

Tot i això, una manera de demostrar la solvència del contractista de les obres podria

finançament públic a les immediacions de l’àmbit d’actuació, concretament a:

ser la presentació de la classificació, que en aquest cas es recomana que sigui:

o Sobreample del C/del Port, a l’entrada de Senet.
13 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Grup G:

Vials i Pistes

Subgrup 6:

Obres vials sense qualificació específica

Categoria a: Anualitat inferior a 150,000.00€

El present projecte comprèn una obra completa en el sentit que és susceptible de ser
lliurada per a la seva utilització sense perjudici de les ampliacions que pugui ser

La justificació d’aquesta classificació es troba a l’annex corresponent.

objecte en un futur, ja que comprèn tots i cadascun dels elements necessaris per a la

16 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

seva posada en funcionament.

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS

14 PRESSUPOST

Memòria

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres és de QUARANTA-VUIT MIL

Annexos

CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (48,531.87€).
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és de CINQUANTA-SET MIL SET-

Annex 01: Reportatge Fotogràfic

CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (57,752.92€).

Annex 02: Serveis Existents

El Pressupost d’Execució per Contracte IVA inclòs (PEC) és de SEIXANTA-NOU MIL

Annex 03: Estudi de Seguretat i Salut

VUIT-CENTS VUITANTA UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS (69,881.03€).

Annex 04: Estudi de Gestió de Residus

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració és de SEIXANTA-NOU MIL

Annex 05: Pla de Control de Qualitat

VUIT-CENTS VUITANTA UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS (69,881.03€).

Annex 06: Justificació de Preus
Annex 07: Classificació del Contractista
Annex 08: Pressupost per al Coneixement de l’Administració
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DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS

17 SIGNATURES

Plànol 01: Situació i emplaçament

Mitjançant els documents que integren el present Projecte Executiu de les obres de

Plànol 02: Àmbit d’actuació

millora de la urbanització del Carrer Santa Cecília i del Carrer de l’Església de

Plànol 03: Serveis Existents

Senet, es considera que l’objecte i l’abast del mateix estan assolits i s’eleva a

Plànol 04: Enderrocs

l’Administració per a la seva consideració.

Plànol 05: Xarxa de sanejament
Plànol 06: Xarxa d’aigua potable

E.M.D. de Senet, octubre de 2021

Plànol 07: Xarxa de Baixa Tensió
Plànol 08: Xarxa d’enllumenat
Plànol 09: Xarxa de telecomunicacions
Plànol 10: Estructures
Plànol 11: Paviments i acabats
DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS
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1

Foto 1 Ortofoto de l’àmbit del projecte. (Font: ICGC).

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és aportar documentació fotogràfica que resulti d’interès per
a complementar la descripció i interpretació de l’estat actual de l’àmbit d’actuació del
present projecte executiu.
2

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Les fotografies que es mostren a continuació s’han pres en les visites de camp
realitzades durant la fase redacció d’aquest projecte.
En aquesta recopilació es mostra l’entorn, la situació i ubicació de l’àmbit d’actuació, i
elements naturals o artificials existents rellevants que sigui necessari respectar o tenir
en compte.

Foto 2 C/Sta. Cecília, de formigó, i C/de l’Església, d’aplacat de pedra.
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Foto 3 Abocament dels embornals del C/Fontanal al C/Sta. Cecília.

Foto 5 Estat deteriorat i vegetat del paviment a l’alçada del C/Sta. Cecília, 2..

Foto 4 Detall de l’entroncament del C/de l’Església amb el C/Sta. Cecília, i d’aquest
amb el C/Fontanal. Detall de pericó del servei d’aigua potable, parcialment
formigonat.

Foto 6 Diferents tipus de paviment i estat deteriorat a l’alçada del C/Sta. Cecília, 4.
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Foto 7 C/Sta Cecília 6, amb accés d’escales afectat pels treballs de millora de la

Foto 9 Ubicació projectada per a nova escomesa d’aigua potable.

urbanització.

Foto 8 Detall de les lluminàries decoratives que il·luminen l’Església a retirar.
Foto 10 Baixants de pluvials a mantenir al C/Sta. Cecília 5 i 6.
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Foto 13 Disseny i tipologia de paviment a aplicar al C/Sta. Cecília i al C/de

Foto 11 Detall d’embornal, pericó d’aigua potable, pous de registre de les xarxes de

l’Església: Paviment de formigó i llambordí granític de 40cm d’amplada per

sanejament i aigua potable, i encintats de llambordí de granit al creuament del C/Sta.

l’aiguafons i de 10cm d’amplada per l’encintat transversal cada 4 metres.

Cecília amb el C/dels Horts.

Foto 12 Creuaments de canalitzacions aèries de baixa tensió, enllumenat i telefonia

Foto 14 Traces de canalitzacions aèries de la xarxa d’enllumenat públic al C/Sta.

al C/Sta. Cecília, a soterrar.

Cecília, a soterrar.
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