
                  

  

 
 
 
 

Documentació: Descripció tècnica de les obres a Alcover  
 
 
Seguiment arqueològic de l'obra 
En tractar-se d'una intervenció en el nucli antic d'Alcover en una zona amb expectativa 
arqueològica del jaciment de les Muralles de la vila (BCIN), s'ha realitzat una delimitació 
arqueològica, amb la finalitat de verificar la presència d'estructures arqueològiques d'interès, amb 
les següents conclusions: 
-Les instal·lacions, en cap cas, poden afectar els paraments històrics de la muralla i elements 
associats (torre, portal, etc.). 
-Cal portar a terme el control arqueològic de totes les afectacions de subsòl i de tots els moviments 
de terres, així com de la neteja de la roca a afectar pel projecte constructiu per a descartar la 
presència d'estructures arqueològiques negatives. 
-Les estructures i evidències pertanyents a la fortificació històrica de la vila d'Alcover no poden ser 
alterades ni destruïdes, per la qual cosa cal portar a terme l'excavació arqueològica en extensió i la 
corresponent documentació per tal d'assegurar la seva preservació i, conseqüentment, establir les 
mesures corresponents en el projecte d'urbanització per fer compatible l'actuació amb la preservació 
de les restes patrimonials. S'avança que caldrà que se n'apliqui el rebliment definitiu, tractament de 
restes no extretes que haurà de ser autoritzat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Tarragona. 
 
Demolicions i moviment de terres 
Demolició dels paviments existents i excavació per a la caixa del paviment i de rases per a 
instal·lacions. 
- Per tal de facilitar la supervisió arqueològica, les tasques de moviment de terres i excavació de 
rases, es realitzaran en les mínimes jornades possibles. 
- Caldrà preveure passos alternatius per tal de donar accés a l'escola i accés de vianants en tot 
moment als habitatges. 
 
Afermat i pavimentació 
Principalment, la pavimentació es dividirà en dos grans blocs: les voreres o zones de vianants i la 
zona viària, amb calçada de 3 metres. 
Les voreres tindran un ample variable, en funció de la situació. 
Els passos de vianants i les voreres seran totalment accessibles, ja que tot quedarà a una única cota. 
Els acabats superficials segueixen el criteri instal·lat a la mateixa Ruta Urbana d'Alcover. 
 
Renovació de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials i residuals 
S'ha optat per una xarxa separativa de pluvials i clavegueram. 
Les aigües pluvials superficials del carrer es recolliran mitjançant interceptors transversals i 
embornals. 
 



                  

  

 
Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable i sistemes actius contra incendis 
Els hidrants seran del tipus soterrat dins de tronera, amb tapa identificativa de color vermell. 
Es col·locaran boques de rec, a una separació màxima de 50,00 metres. La xarxa de rec serà 
independent de la de subministrament d'aigua potable. Ambdues xarxes (la d'aigua potable i la de 
reg) es faran soterrades. 
 
Instal·lació de baixa i mitja tensió 
Actualment, les instal·lacions de baixa tensió transcorren grapades a les façanes dels habitatges; 
igualment els encreuaments de carrer transcorren aeris. Per tal de minimitzar l'impacte, està previst 
soterrar els encreuaments aeris, d'acord amb les indicacions de la companyia subministradora. 
 
Enllumenat públic 
Se substituiran totes les lluminàries que hi ha actualment al Raval per lluminàries de tecnologia 
LED, juntament amb el cablejat d'alimentació. 
Pel que fa a les lluminàries aèries, es conservarà la ubicació i s'aprofitaran els braços de suport de 
les lluminàries actuals. 
 
Xarxa d'infraestructura de telecomunicacions 
Actualment la xarxa de telecomunicacions transcorre aèria grapada a les façanes de les cases i creua 
vàries vegades el carrer per donar servei a tots els habitatges. 
Per tal de millorar sobretot l'aspecte visual del Raval, s'ha optat per soterrar els encreuaments de la 
xarxa de telecomunicacions que actualment van aeris. 
 
Mobiliari urbà 
Es col·locaran jardineres realitzades amb acer corten en les zones on les voreres tenen més 
amplitud. Tindran una alçada variable i, aprofitant el pendent longitudinal del Raval, s'elevaran per 
crear bancs tipus pedrís. 
Les papereres seran d'un model similar al que s'utilitza al municipi. 
 
Senyalització turística 
Per ressaltar els elements més característics que donen sentit a la ruta urbana del nucli antic 
d'Alcover, es col·locaran panells informatius, realitzats amb acer corten, amb un cartell descriptiu 
de cada element. 
 
 


