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MEMÒRIA 

ANTECEDENTS 

Els treballs previstos, tenen el seu origen en la problemàtica detectada mitjançant els 
treballs realitzats de control de la xarxa de clavegueram, amb filmacions de CTTV. 

Per la redacció del present document, s’ha tingut en compte, tota la documentació 
existent procedent de la realització de treballs similars i la facilitada per Drenatges 
Urbans del Besós, S.L. 

OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és la definició dels treballs a executar, de supressió de 
les pèrdues d’aigües residuals al medi ambient, a un tram del carrer de Pere Castell, a 
la zona de l’eixample del municipi, optimitzant els recursos i garantint la correcta 
dotació de serveis pels residents del sector. 

Les actuacions previstes, agrupades en cinc capítols, corresponen bàsicament als 
treballs següents: 

1. enderrocs 

2. moviments de terres 

3. pavimentació 

4. sanejament i drenatges 

5. varis 

 

Aquesta relació s’estableix sense perjudici de les modificacions o ampliacions que el 
desenvolupament de les obres aconselli introduir a judici de la direcció facultativa i els 
tècnics municipals. 

D’altres actuacions, treballs o millores, no són en principi, objecte d’aquest projecte. 

Atès que els usos al sector són bàsicament de caire residencial, abans d’iniciar les 
obres, caldrà establir i coordinar amb el contractista, la direcció facultativa i els tècnics 
municipals, les fases i l’ordre d’execució dels treballs a realitzar, amb l’objecte 
d’entorpir el mínim possible l’habitual funcionament dels vials de la zona. 

A l’objecte de causar les menors inteferències possibles en la activitat residencial i 
comercial, si s’escau, es farà una campanya de comunicació als usuaris amb rètols 
informatius i mailings. 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

La zona d’actuació, segons el PGOM vigent de Parets del Vallés, té la qualificació 
urbanística de Sistemes Generals, clau SV (Sistema Viari), corresponen a espais 
reservats pel traçat de la xarxa viària dedicats exclusivament a l’ús de vialitat. 
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EMPLAÇAMENT 

L’àmbit de referència es troba ubicat a l’est del casc urbà, al barri de l’Eixample de 
Parets del Vallès, concretament, al carrer de Pare Castells, a l’àmbit comprés entre  
l’Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. 

La topografia de l’emplaçament no presenta complicacions, existint únicament el 
pendent del carrer de component oest-est. 

PROMOTOR 

El promotor de l’actuació és l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

EQUIP REDACTOR 

El present document ha estat redactat pels Serveis Tècnics de l’Àrea de Via Pública i 
Cohesió Territorial de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

En general, tots els treballs previstos es faran a l’exterior, sense intervenció a cap 
edifici o equipament i afectaran bàsicament zones de domini públic de vials i carrers 
del municipi. 

 

Es preveu la realització bàsicament dels següents treballs: 

Generals 

La senyalització provisional de les obres i el desviament de trànsit de vehicles, durant 
tot el termini d’execució de l’obra, col·locant senyals de trànsit i rètols informatius de 
desviaments per a vehicles i vianants. 
 
El tancament provisional durant tot el termini d’execució de les obres, de les zones 
perimetrals de l’obra, amb tanques tipus New Jersey i tanques mòbils. 
  
Vinculats als treballs de xarxa de sanejament 
 
Es realitzarà el tall de paviment de la mescla bituminosa, fins a un màxim de 18-20 
cm de profunditat, amb disc, inclòs el premarcatge de tall. 
 
Es procedirà a l’enderroc del paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix, amb 
martell trencador muntat sobre retroexcavadora. 
 
S’obriran les rases a cel obert, per a la substitució de la xarxa de sanejament, fins a 
200 cm d’amplària  i 400 cm de fondària.amb mitjans mecànics, amb el sanejament 
de terres que calgui portar a terme. 
 
Per raons de seguretat, si s’escau, s’apuntalarà i estrebarà als dos costats, les terres 
en rases, fins a la fondària necesaria, amb mòduls metàl·lics de xapa d’acer, 
desplaçant-les a mida que s’avanci l’obra. 
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A la base de les rases, abans de col·locar les noves canonades, es realitzarà una 
solera de formigó, de consistència mitja i grandària màxima del granulat 40 mm., d’un 
gruix a proximat de 10 cm. 
 
Es muntaran les noves canonades per a la xarxa general de clavegueram, de Ø 315 
mm., amb tubs de PEHD SN-8, de doble pared, coarrugat per l’exterior i llís per 
l’interior, col·locats en el fons de  les rases, a sobre del llit de formigó previ. Un cop 
muntada la nova xarxa, es farà una inspecció per comprovar la seva execució. 
 
Es faran les derivacions i les connexions de propietats, amb tubs de Ø 200 mm. de 
PEHD SN-8, de doble pared, coarrugat per l’exterior i llís per l’interior. 
 
Caldrà fer les connexions de les escomeses de les propietats afectades a la xarxa 
pública, per la substitució parcial del clavegueram, amb l’excavació necessària fins a 
trobar la canonada particular, l’entroncament de canonades particulars amb les 
derivacions de la via pública, el posterior rebliment de les rases amb terres 
selecccionades de la pròpia excavació i la posterior càrrega i transport de les terres 
fins a l’abocador. 
 
Es construirant pous de registre practicables o cecs, de diàmetre 100 cm. i fins a 2,00 
metres d’alçària, amb la  solera de formigó, l’anell d’entroncament amb canonades, els 
cons superiors de reducció i els graons per accedir a l’interior dels pous per 
manteniment. 
 
Per millorar la recollida d’aigües pluvials superficials, es muntaran embornals 
prefabricats de formigó, de mides 30x70 cm. i 1,00 m. d’alçària,  connectats a la 
xarxa general. 
 
Un cop col·locades les canonades, es procedirà al reblert i l’estesa de rases de 
sanejament i d’altres instal·lacions, amb terres de la pròpia obra o tot-u artificial, i 
l’esta i compactació al 98% de PM. 
 
A puntuals zones de les obres, caldrà realitzar una solera provisional de formigó, 
abans d’executar els paviments d’acabat. 

Seguretat i salut 

A l’objecte de donar compliment del R.D. 1627/97 relatiu a la seguretat i salut a les 
obres, caldrà  preveure una sèrie de mitjans individuals de seguretat i salut, a adoptar 
als  treballs  previstos, amb el  subministrament i equipament dels treballadors amb 
elements de protecció individual, com ara cascs de seguretat, guants aïllants 
d'electricitat, guants d'ús general, botes de seguretat, botes impermeables, granotes 
de treball, impermeables, protectors auditius, filtres de protecció per a vies 
respiratories, ulleres de seguretat antiimpacte, ... 

Així mateix, s’haurà de fer la previsió de mitjans col·lectius de seguretat i salut, a 
adoptar a les obres programades, per a donar compliment a l’esmentat Decret, amb el 
subministrament, col·locació, muntatge, manteniment, recol·locació i reposició 
semanal de l'equipament necessari de protecció col·lectiva, com ara farmaciola, 
extintors, tanques fixes i mòbils, cons, llums i projectors, guirnaldes, senyals, 
balisaments, proteccions ... 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

Es donarà compliment a tot el que es preveu als Decrets 161/2001 i 89/2010, 
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respectivament, relatius al tractament i regulació dels enderrocs, runes i d’altres 
residus que es destinin a l’abandonament. 

TERMINI D‘EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres s’estima en 3 setmanes. 

Atès aquest termini, abans d’iniciar les obres, l’empresa designada per dur a terme els 
treballs, haurà d’elaborar un planing de treballs, que haurà de ser aprovat pel 
promotor i serveis tècnics municipals. 

NORMATIVES 

Caldrà tenir present en la mesura que pertoquin, totes les normatives de compliment 
obligatori i d’altres normes o disposicions legals vigents, així com les compreses a la 
resta de documentació tècnica. 

Vials públics 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Senyalització provisional d’obres 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 

PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material (P.E.M.) dels treballs previstos, importa la quantitat 
de divuit mil tres-cents setanta-tres euros amb cinquanta-set cèntims (18.373,57 €) 

El pressupost d’execució material per a contracte (P.E.C.) dels treballs previstos (IVA 
inclòs), importa la quantitat de vint-i-sis mil quatre-cents cinquanta-sis euros amb nou 
cèntims  (26.456.09 €). 
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