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SITUACIÓ GEOGRÀFICA

L’emplaçament d’aquestes actuacions es dins del nucli de Vilaller, a l’Alta Ribagorça,
al voltant de les coordenades UTM 31N/ETRS-89 següents:

4

•

E(X): 312,150m

•

N(Y): 4,705,325m

TREBALLS PREVIS

Prèviament a la redacció del present Projecte Executiu s’han realitzat diverses visites
de camp i s’ha sol·licitat informació sobre els serveis existents dins l’àmbit de projecte
per tal de realitzar correctament les hipòtesis de treball i els càlculs d’amidaments de
projecte.

1

4.1

ANTECEDENTS

VISITES DE CAMP

Per tal de determinar possibles canvis des de la redacció de la Memòria Justificativa i
El present Projecte d’Urbanització es redacta a petició de l’Ajuntament de Vilaller i

revisar-ne els amidaments s’han realitzat diverses visites a la zona de l’àmbit del

defineix les actuacions necessàries per a millorar els serveis bàsics de la urbanització

projecte.

del Carrer Riupedrós i posar en valor l’atractiu turístic de Vilaller.

El material fotogràfic obtingut en aquestes visites s’adjunta a l’annex corresponent.

Aquest projecte sorgeix de la Memòria Justificativa de les obres de millora de serveis
bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós i posta en valor de l’atractiu turístic de
Vilaller, redactada l’octubre de 2019 per a sol·licitar les subvencions d’ambdues línies

4.2

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS

de finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període

S’han extret els serveis existents de la plataforma eWISE i de l’Ajuntament de Vilaller

2020-2024, finalment concedides.

per a l’àmbit del Carrer Riupedrós.
D’acord amb la informació disponible sobre les xarxes de serveis, dins l’àmbit del

2

projecte trobem les següents xarxes:

OBJECTIU

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

•

Xarxa d’abastament d’aigua potable

serveis de la urbanització necessàries al Carrer Riupedrós i les actuacions per a posar

•

Xarxa de sanejament (pluvials i residuals)

en valor l’atractiu turístic de Vilaller.

•

Xarxa de Baixa Tensió

Memòria
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•

Xarxa d’enllumenat públic

La xarxa d’enllumenat, malgrat que es van actualitzar les lluminàries amb equips LED,

•

Xarxa de telefonia

resta obsoleta pel que fa a les canalitzacions aèries que manté.
En quant a la resta de serveis, al Barri d’Aragó no hi arriba la fibra òptica, segueixen

Les obres de millora tenen previst actuar directament sobre alguns d’aquests serveis

existint línies aèries de telefonia i no hi ha xarxa de gas.

amb la finalitat d’optimitzar-ne el seu funcionament.

D’altra banda, Vilaller no disposa actualment d’una oficina de turisme on informar dels

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

atractius turístics del poble als visitants ni panells informatius suficients per a localitzar

l’annex corresponent.

5

els punts d’interès de la zona.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
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El Carrer Riupedrós de Vilaller forma part del casc antic del nucli, i és el vial que lliga

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

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

les cases que formaven el nucli històric de Vilaller a l’altra banda de la Noguera

bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós, concretament:

Ribagorçana, el que tradicionalment s’ha anomenat el Barri d’Aragó, i on s’inicia el
Viacrucis, camí al Santuari de Riupedrós, element catalogat com a BCIL i protecció

•

Xarxa d’aigua potable

total. A l’altre extrem del carrer trobem les restes del Molí Vell, dels segles XVI-XVII

•

Xarxa de sanejament

que abastia al poble d’electricitat i que també gaudeix de protecció total i atractiu

o Xarxa de pluvials

turístic.

o Xarxa de residuals

Aquest carrer es va urbanitzar amb serveis cap a principis dels anys 70, i actualment,

•

Xarxa d’enllumenat públic

tant paviments, com les xarxes d’abastament i clavegueram es troben obsolets i al

•

Xarxa de telecomunicacions

final de la vida útil.

•

Renovació de ferms i paviments

A partir de la Casa Reperós i fins al Molí Vell el carrer no està pavimentat. El tram de
Addicionalment, s’afegirà un nou servei a la urbanització fent arribar:

carrer entre la Borda Teixidor i la Borda del Prat de Barra tampoc esta pavimentat ni
urbanitzat.

•

Xarxa de gas

El paviment existent al Carrer Riupedrós està realitzat amb un macadam al que es va
disposar una capa de mescla bituminosa en calent fa anys que s’ha anat deteriorant

De cara a la promoció i posada en valor de l’atractiu turístic de Vilaller, es proposen

amb les reparacions de serveis que s’han anant fent al llarg dels anys. La darrera

les següents actuacions:

correspon al soterrament de la xarxa de baixa tensió.

•

Prolongament de la urbanització del carrer fins al Molí Vell

Tant la xarxa d’abastament d’aigua potable com el clavegueram estan realitzades amb

•

Nou aparcament pavimentat a la zona del Molí Vell

canonades de fibrociment, i no es troba cap hidrant anti incendis. A la font de la Casa

•

Nova senyalització

Encoll no hi arriba aigua.

•

Nou mobiliari

Memòria
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Al peu de la carretera N-230, a l’alçada del monument de la Falla de Vilaller,

6.1.2 Xarxa de sanejament

s’instal·larà:

La xarxa de sanejament de Vilaller es de tipus separatiu, i les obres de millora actuen

•

Renovació caseta d’informació turística

•

Nou panell informatiu amb pantalla LED

sobre la xarxa de pluvials i la xarxa de residuals.
En ambdues xarxes els pous de registre s’emplaçaran cada 30m aproximadament o
en cada canvi de direcció, sobre solera de mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 10

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

cm de gruix mínim i de planta 1.05x1.05 m per a tubs del diàmetre corresponent, paret
circular de 1 m de diàmetre de peces prefabricades de formigó i brocal per a un con

6.1

asimètric amb graons d’acer cada 33 cm de paret. La tapa serà circular de fosa dúctil,

XARXES DE SERVEIS

de classe D400 i pas lliure de 600mm de diàmetre.
A continuació es descriuen els aspectes més importants dels treballs sobre cadascuna

La renovació de la xarxa comportarà l’enderroc dels pous de pluvials i residuals i la

de les xarxes de serveis.

retirada de les canonades existents.

Al Document n.2 Plànols es pot consultar el traçat en planta de les xarxes i els detalls
de les rases.
6.1.2.1 Xarxa de pluvials
El tram de xarxa de pluvials a renovar es realitzarà íntegrament amb canonada de PE

6.1.1 Xarxa d’aigua potable

estructurada de doble capa exterior corrugada i interior llisa de 400mm de diàmetre

Es preveu la renovació total de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Carrer

nominal, resistència al xoc classe SN8 i juntes de maniguets.

Riupedrós, tant les canonades troncals actualment de fibrociment, com les

Els claveguerons que recullen els embornals es realitzaran amb tub de les mateixes

escomeses, on encara en subsisteixen algunes fetes amb canonada de plom, que es

característiques de 200mm de diàmetre nominal. La connexió amb la canonada

renovaran per unes de polietilè d’alta densitat.

principal es realitzarà mitjançant perforació amb corona i junta elàstica.

El diàmetre de les canonades principals serà de PE de 110mm de diàmetre PN16 per

Els tubs es muntaran sobre una base d’anivellament de formigó HM-20 de 10cm de

tal de poder complir amb les exigències de la normativa anti incendis SP 120:2010

gruix i, un cop correctament anivellats i lligats, es formigonaran amb formigó HM-20

que obliga al subministrament durant dues hores en dos hidrants consecutius d’un

fins a ¾ de la seva alçada.

cabal de 1000l/min a 102kPa.

També es renovaran les connexions dels baixants de les cobertes, que actualment

Les escomeses seran de PE de 25mm de diàmetre i estaran dotades d’un pericó amb

estan soterrades i connectades directament al col·lector de pluvials, amb canonada

clau de seccionament.

de PE estructurada de doble capa de 160mm de diàmetre nominal.

En compliment de la normativa anti incendis, serà necessari instal·lar un hidrant

Per a la recollida de l’escorrentiu superficial s’ha previst la col·locació d’un total de 3

connectat a la xarxa d’abastament al carrer Riupedrós a l’alçada de la Casa Magí per

nous embornals cada 30m longitudinals de vial, aproximadament, amb embornals

poder cobrir tot el Barri d’Aragó.

rectangulars de 70x30x85cm, amb parets i solera de formigó de 10cm de gruix.

Finalment, també es repararà l’escomesa i connexió de la font de la Casa Encoll.

Aquesta xarxa abocarà les aigües al riu passant per una reixa de desbast.

Memòria
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6.1.2.2 Xarxa de residuals

6.1.4 Xarxa de gas
El Barri d’Aragó no compta amb xarxa de gas, pel que s’aprofitaran les obres de millora

El tram de xarxa de residuals a renovar es realitzarà també íntegrament amb

de la resta de serveis per a deixar preparada la urbanització per quan es decideixi fer

canonada de PE estructurada de doble capa exterior corrugada i interior llisa de

arribar el gas a aquesta zona del municipi.

315mm de diàmetre nominal i resistència al xoc SN8.

Les canalitzacions previstes seran per una canonada principal de PE de 63mm de

Les escomeses es realitzaran amb tub de les mateixes característiques de 200mm de

diàmetre PN16 i escomeses de PE de 32mm de diàmetre de PN16, per gasos tipus

diàmetre nominal. La connexió de les escomeses al tub principal es realitzarà

GASIPOL.

mitjançant perforació amb corona i junta elàstica.

La urbanització muntarà les escomeses i les claus de seccionament amb la seva tapa

Els tubs es muntaran sobre una base d’anivellament de formigó HM-20 de 10cm de

a la calçada. A partir d’aquest punt cada veí del Carrer Riupedrós tindrà la possibilitat

gruix, i un cop correctament anivellats i lligats es formigonaran amb formigó HM-20

de sol·licitar el subministrament d’aquest servei a la companyia distribuïdora.

fins a ¾ de la seva alçada.
Aquesta xarxa es prolongarà més enllà del carrer fins al pou de bombament de la
xarxa de clavegueram en alta de Vilaller.

6.1.5 Xarxa de telecomunicacions
Dins del desplegament previst de fibra òptica al territori, la renovació de la urbanització
preveurà també l’estesa de canalitzacions per al pas de la fibra òptica preparades per

6.1.3 Xarxa d’enllumenat públic

aquest desplegament.

Les actuacions previstes a la xarxa d’enllumenat consistiran en endreçar i actualitzar

En aquest sentit, aquestes canalitzacions s’ha projectat segons els criteris i

les línies de subministrament a les lluminàries, soterrant un tram d’instal·lació col·locat

assessorament realitzats per Telefónica, que serà completament soterrada.

superficialment sense soterrar i adaptant els cables i seccions a la normativa vigent.
A més, s’allargarà la línia d’enllumenat fins a la Borda del Prat de Barra i s’hi instal·larà
una nova lluminària sobre suport mural i cablejat aeri.

6.2

També es preveu renovar les carcasses dels fanals, les columnes i els suports de

FERMS I PAVIMENTS

Un cop realitzada la renovació de tots el serveis soterrats, es renovaran els paviments

paret del carrer que es troben en mal estat per uns de nous del mateix model

amb un nou paviment de mescla bituminosa en calent.

Ochocentitsta de SALVI i es dotaran totes les lluminàries amb filtres ambre per tal

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

d’adaptar la urbanització a la normativa StarLight.

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

Aquestes lluminàries consten d’un mòdul de 32 bombetes led amb una potència total

calçada única amb el trànsit compartit entre vianants i vehicles.

de 40W cada lluminària i una carcassa d’alumini fos, mentre que els suports de paret

La base es renovarà i uniformitzarà amb una nova capa de tot-ú artificial sobre la que

i columnes son de fosa.

s’aplicaran 5cm de mescla bituminosa en calent per a un nivell de trànsit T42 de la

En total es renoven i s’instal·len 8 lluminàries, 4 columnes i 4 suports de paret.

instrucció de ferms.
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Aquesta actuació també contempla asfaltar el tram de Carrer Riupedrós fins al Molí

8

Vell sense pavimentar i un sobreample addicional destinat a adequar una zona

BÉNS AFECTATS

Els terrenys sobre els que s’actua pertanyen al sistema de vials de Vilaller.

d’aparcament.

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

Donada la gran distància de Vilaller a les plantes de producció i al trencament de

expropiacions per a dur a terme les obres de millora.

càrrega necessari per asfaltar a l’altra banda del pont de gelosia metàl·lica de Vilaller,
la mescla bituminosa serà del tipus semi calenta AC11 surf D50/70, especialment
9

formulada per a permetre l’aplicació de mescles asfàltiques a baixa temperatura.

SEGURETAT I SALUT

A l’annex de Seguretat i Salut es detallen totes les disposicions per tal que el
6.3

contractista pugui redactar el Pla de Seguretat i Salut.

SENYALITZACIÓ

La nova zona d’aparcament del Molí Vell s’indicarà amb senyalització vertical i les
places previstes s’ordenaran amb marques superficials, amb línies blanques de 10cm

10 GESTIÓ DE RESIDUS

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

En quant a la senyalització turística, s’instal·larà una pantalla LED que permeti fer
promoció del casc antic i de la resta d’atraccions turístiques del nucli a l’entrada sud

•

Sobrants de terres procedents de les diferents excavacions.

de Vilaller, al peu de la carretera N-230, a l’alçada del monument de la Falla de Vilaller.

•

Resta de residus generats durant la construcció.

Es preveu també renovar el panell d’informació del punt d’interès turístic del Molí Vell,
La gestió dels sobrants de terres procedents de les excavacions està mesurat i valorat

al final del Carrer Riupedrós.

en el pressupost de les obres.
La gestió de la resta de residus està estimada i valorada a l’annex de Gestió de
6.4

MOBILIARI URBÀ

Residus corresponent.

Per tal de fer les visites turístiques més agradables es dotarà a la zona del Molí Vell
de dos bancs.

11 CONTROL DE QUALITAT

Finalment es preveu la instal·lació d’una caseta prefabricada per a poder oferir el
servei d’informació turística a l’entrada sud de Vilaller, al peu de la carretera N-230, a

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

l’alçada del monument de la Falla de Vilaller.

que tramifica l’obra en lots i defineix el tipus i nombre d’assaigs de control a realitzar
per a les diferents partides.
Pels subministraments de materials no s’han previst assaigs ja que s’haurà de

7

DURACIÓ DE LES OBRES

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

La durada de les obres del present projecte s’ha estimat en 3 mesos amb una plantilla
mitjana de 4 treballadors.

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

Es recomana que la classificació del contractista de les obres sigui:

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

Grup G:

Vials i Pistes

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

Subgrup 4:

Amb ferms de mescles bituminoses

a la execució de les actuacions projectades.

Categoria C: Anualitat entre 120,000.00€ i 360,000.00€

Les mesures previstes són:
•

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

Anunci de la concessió de la subvenció, així com l’actuació subvencionada i el
16 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

finançament públic a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilaller.
•

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

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS

finançament públic a les immediacions de les zones de treball, concretament al

Memòria

voltant del creuament del Carrer de l’Alta Ribagorça amb el Carrer Riupedrós.

Annexos
Annex 01: Reportatge Fotogràfic
Annex 02: Serveis Existents

13 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Annex 03: Estudi de Seguretat i Salut

El present projecte comprèn una obra completa en el sentit que és susceptible de ser

Annex 04: Estudi de Gestió de Residus

lliurada per a la seva utilització sense perjudici de les ampliacions que pugui ser

Annex 05: Pla de Control de Qualitat

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

Annex 06: Justificació de Preus

seva posada en funcionament.

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

14 PRESSUPOST

Plànol 01: Situació, Emplaçament i Index

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres és de CENT ONZE MIL TRES-

Plànol 02: Topografia

CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (111,377.86€), el

Plànol 03: Enderrocs i demolicions

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és de CENT TRENTA-DOS MIL CINC-

Plànol 04: Urbanització

CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS i el Pressupost

Plànol 05: Seccions tipus

d’Execució per Contracte IVA inclòs (PEC) és de CENT SEIXANTA MIL TRES-

Plànol 06: Pavimentació

CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (160,372.98€).

Plànol 07: Xarxa de Sanejament
Plànol 08: Xarxa d’Enllumenat
Plànol 10: Xarxa d’Aigua potable
Plànol 11: Xarxa de Gas

Memòria
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Plànol 12: Xarxa de Telecomunicacions
Plànol 13: Estructures i murs
Plànol 14: Senyalització i Mobiliari Urbà
DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS
Plec de Condicions Tècniques Generals
Plec de Condicions Tècniques Particulars
DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST
Amidaments
Quadre de preus nº1
Quadre de preus nº2
Pressupost
Resum Pressupost
Últim Full

17 SIGNATURES
Mitjançant els documents que integren el present Projecte Executiu de les obres de
millora de serveis bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós i posada en
valor de l’atractiu turístic de Vilaller, es considera que l’objecte i l’abast del mateix
estan assolits i s’eleva a l’Administració per a la seva consideració.

Vilaller, abril de 2021

Pere Lleal i Seguí
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 14,494
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