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1.1 Introducció 
 
 

El present projecte d’urbanització, tot i no complir els usos permesos en la clau 
6 de Parcs Urbans de la Planejament Urbanístic Metropolità,  es realitza acollint-se  a 
la clau 4, de Serveis tècnics tetropolitans entrant així en l’ordenació del Pla General. 
 

1.2Superfícies de zones isistemes 

A continuació s’adjunta el quadre de superfícies de totes les zones i sistemes, en 
conjunt: 

Sòl públic (sistemes) Superfície del sòl (m2) % 

5 Sistema viari i d'aparcament 176.643,9 42,25 

6b Sistema d'espais públics 157000 37,5% 

7b Sistema d'equipaments comunitaris 30678 7,3% 

4 Sistema d'infraestructura de serveis tècnics 1.618 0,4% 

  Total sòl públic 

 

87,45% 

Sòl privat (zones) Superfície del sòl (m2) % 

PBL Residencia plurifamiliar bloc linial 48070 11,5 

TA Terciari aïllat 2093 0,5% 

(B) Benzinera 2292 0,55% 

  Total sòl privat 

 

12,55% 

Figura 1.2.1  Quadre de superficies de totes les zones i sistemes en el Barri 
Residencial Sant Joan. 

 

1.3 Plànols 

A continuación es presenta el plànol de la topografía del present projecte 
d’urbanització: 
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Figura 1.2.1  Quadre de superficies de totes les zones i sistemes en el Barri 

Residencial Sant Joan.

1.3 Plànols 

A continuación es presenta el plànol de la topografía del present projecte 
d�urbanització:
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1.1 Introducció 

Tot projecte d�urbanització ha de tenir un objectiu clar, i per assolir-lo probablement 
sortiran diferents alternatives. Per escollir una de les alternatives s�ha de tenir en 
compte diferents factors i s�hi ha de donar una certa rellevància a cada un d�aquests 
factors. El que surti més afavorit, serà  escollit.  

Les alternatives que s�han tingut en compte a l�hora de realitzar el projecte han 
estat �l�alternativa zero� (no fer cap tipus d�obra i deixar-ho com està), construir el 
sistema de tractament d�aigües residuals per llacunatge, o construir aquest sistema de 
tractament d�aigües residuals mitjançant aiguamolls. 

1.2 Definició i comparació d�alternatives 

1.2.1 Alternativa zero 

L�alternativa zero, ens dona la possibilitat de deixar la zona on es vol fer el 
projecte tal i com està, és a dir, no realitzar el projecte. Amb aquesta opció, no hi 
hauria cost a curt termini, i el manteniment és l�actual, tot i que la xarxa de 
clavegueram seguiria aigües avall suportant la mateixa càrrega d�aigua residual que 
fins el moment havia suportat. 

1.2.2 Llacunatge 

Aquesta alternativa ens planteja la solució del tractament d�aigües residuals 
d�una forma ecològica i sostenible. Planteja un cost inicial important en comparació a 
l�alternativa dels aiguamolls, degut a la seva extensió. Té un manteniment barat i ajuda 
a disminuir la càrrega de fecals a la xarxa de clavegueram que es troba aigües avall. 

El càlcul aproximat de les llacunes seria de: 
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Figura 1.2.2.1 Extensió de l�alternativa de �llacunatge� 

1.2.3 Aiguamolls 

Aquesta alternativa també ens planteja la solució del tractament d�aigües 
residuals d�una forma ecològica i sostenible. Planteja un cost inicial molt petit en 
comparació a l�alternativa dels aiguamolls, degut a la seva extensió. El càlcul de  
l�extensió de l�aiguamoll és de 2500 m. Té un manteniment barat i ajuda a disminuir la 
càrrega de fecals a la xarxa de clavegueram que es troba aigües avall. 
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1.2.4 Taula d�elecció d�alternativa: 

A la següent taula s�ha puntuat cada alternativa amb un valor de l�1 al 10, en la 
relació que tenen amb els factors que s�han considerat més importants. 
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Figura 1.2.4.1 Taula d�elecció d�alternativa 
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1.3 Plànols 
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3.1 Introducció 

A continuació es recull l�estudi geològic-geotècnic que s�hauria de realitzar per a 
l�execució del present projecte. 
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1 Introducció 

Es realitzatria un estudi geològic-geotècnic per la construcció d´un sistema de 
tractament natural construït d'aigües residuals tipus aiguamoll de flux subsuperficial 
horitzontal situat al barri Residencial Sant Joan, al límit nord-est del municipi de Sant 
Joan Despí. 

El projecte s�inclouria dins el Pla General Metropolità de Barcelona, com a Parc 
Urbà (6a). 

La superfície global que abasta aquest sistema és d�uns 2500 m2. 

Els objectius en què s'ha concretat el present estudi geotècnic són els següents: 

- Anàlisis del context geològic de la zona, i definició de les diferents unitats 
geològiques detectades al sector d�estudi. Possibles riscos geològics de la 
zona. 

-  Definició de perfils litològics del subsòl determinats en l�àmbit de les futures 
obres de fàbrica previstes a l�àmbit de treball. 

-  Paràmetres geotècnics d'identificació resistència i deformabilitat de les 
diferents unitat geològiques definides. 

- Determinació de la cota del nivell freàtic, orientació sobre la permeabilitat del 
terreny, i agressivitat de l�aigua al formigó, si s�escau. 

- Anàlisis de les possibles solucions de fonamentació per les obres de fàbrica. 
Recomanacions constructives. 

- Excavabilitat del terreny, dades per al càlcul de les empentes de terres contra 
els possibles murs perimetrals, i estabilitat de les rases. 
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2 Situació del solar i context geològic 

2.1 Situació geográfica 

El projecte urbanístic de la creació d�un sistema de tractament natural construït 
d�aigües residuals, s�ubica al límit nord-est del municipi de Sant Joan Despí, entre 
l�autopista B-23 i el carrer de la Fontsanta, segons s�observa al plànol següent. 

Figura 2.1.1 Plànol topogràfic Barri Residencial Sant Joan 

La zona d�estudi presenta de forma global un desnivell en direcció al sud-oest 
(en direcció al riu Llobregat i cap al mar).  

2.2 Context geològic 

La zona d�estudi afecta dues grans unitats geològiques. Al nord-est, per sobre 
del Parc de la Fontsanta trobem els sediments al·luvials de la Plana de Barcelona, 
d�edat Plistocena.  

Al sud-oest, ocupant la major part del Parc de la Fontsanta trobem sorres i 
argiles sorrenques, d�edat també Plistocena. 

Al plànol 1 �Context Geològic General� de l�annex de plànols es pot observar de 
forma general la distribució de les diferents unitats geològiques descrites. Aquest 
plànol ha estat realitzat a partir del Mapa Geològic 1:50.000 de l�IGC. 
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3 Treballs realitzats 

Per la realització del present estudi geològic-geotècnic s�ha de realitzar una 
campanya de camp durant uns quants dies que ha de consistir, en la realització de 
diferents punts de prospecció distribuïts en indrets estratègics de l�Àmbit de treball. 
Paral.lelament s�ha de dur a terme la cartografia geològica de la zona. 

3.1 Sondatges mecànics 

S�ha d�efectuar sondatges mecànics per tal d�estudiar eficientment el terreny 
sobre el que es vol efectuar l�obra. Les perforacions es faran preferiblement en sec per 
tal de no alterar les condicions d�humitat del subsòl. Si cal, s�haurà de revestir les 
parets del sondatge amb una canonada metàl·lica temporal per tal de mantenir una 
bona estabilitat en les parets. 

3.1.1 Instal·lació de piezòmetres de control 

En alguns dels sondejos s�haurà de col·locar  piezòmetres de control. 

3.3 Assaigs de laboratori 
S�han  de realitzar assaigs sobre mostres inalterades (M.I) i SPT extretes en els 

sondatges.  

Totes les mostres han estat traslladades al laboratori de on han de ser objecte 
dels següents assaigs: 

3.3.1 Assaigs de laboratori en mostres de sondatges

-  Assaig de Col.lapse(NTL-254/99).  
- Compressió simple(UNE 103400:1993) 
- Granulometria tamissat(UNE103101:1995). 
- Densitat aparent i seca(UNE103301:1994. 
- Densitat relativa. 
- Humitat natural. 
- Límits d�Atterberg(UNE 103103:1994 i 103104:1993). 
- Pressió màxima inflament(UNE 103602:1996). 
- Tall directe UU(UNE 103401:1998) 
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4 Materials i característiques geotècniques  

4.1 Unitat de la plana al·luvial del Pla de Barcelona (Qbcn)  

Al nord-est del Parc de la Fontsanta el terreny està format per sediments 
al·luvials de la plana de Barcelona, d�edat Plistocè (Qbcn). L�estructura d�aquests 
materials és subhoritzontal, amb els estrats inclinats menys de 5-7º cap al mar.  

Es tracta de materials cohesius, formats per alternances de llims a llim-sorrenc, 
i argiles, que poden presentar algun nivell esporàdic de crostes carbonatades dures. 
Els llims poden ser en part d�origen eòlic, i les argiles corresponen a la part distal de 
colades de fang. 

En aquest apartat hauríem de definir els resultats donats pels sondejos i 
assajos de laboratori, degut a que aquest estudi geotècnic encara no s�ha dut a terme 
no podrem donar aquestes característiques. 

4.2 Unitat de sorres i argiles sorrenques (NPs)  

Al sud-est del Parc de la Fontsanta el terreny està format per una unitat de 
sorres i argiles sorrenques, d�edat Plistocena (NPs).  

En aquest apartat hauríem de definir els resultats donats pels sondejos i 
assajos de laboratori, degut a que aquest estudi geotècnic encara no s�ha dut a terme 
no podrem donar aquestes característiques. 
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5 Hidrologia superficial i subterrània 

Pel que fa a la hidrogeología no s�hauria d�arribar a assolir el nivel freàtic. 

Tal com s�observa en el plànol 5 de l�annex (mapa hidrogeològic de l´aqüífer 
superior del delta del Llobregat), en aquest sector i durant els darres anys, la cota del 
freàtic se sitúa a la -2.0 m sota el nivell del mar. 

Així doncs no hi ha d�haver cap mena d�afecció hidrogeològica en les obres 
previstes. 

La permeabilitat dels materials es pot valorar aproximadament de la següent 
manera: 

- Llims sorrencs i sorres fines: k= 5*10-1 m/dia 
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6 Terraplens i classificació d�esplanada 

6.1 Terraplens. 

Només es preveu el replenat del sòl de l�aiguamoll. 

  



���

�

7 Excavabilitat i estabilitat de les rases 

Es preveuen excavacions en tot l�àmbit de treball per la situació dels  
aiguamolls, i a escala menor es practicaran les rases dels serveis, el sobreeixidor, 
l�arqueta de recollida, el canal de desbast i el tanc Imhoff. També es preveu 
l�excavació del pou de registre. 
  



���

�

8 Càlcul de fonamentacions 

En aquest apartat s�hauria de mostrar el càlcul de les fonamentacions aprofitant 
els resultats dels sondejos portats a terme prèviament. Aquí seria on hauríem de trobar 
la tensió admissible en del terreny en l�àmbit de treball.
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9 Conclusions 

Aquest apartat seria el que resumiria a grans trets si hi ha o no algun tipus de 
risc geològic o geotècnic  en l�àrea de treball per tal de fer l�obra. També tindrà en 
compte la inundabilitat del lloc. 

9.1 Sismicitat 

D�acord amb la Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02, Sant Joan 
Despí se sitúa en una zona amb acceleració sísmica bàsica de ab= 0.04*g. El 
coeficient de contribució és de k=1.0  

El Coeficient del terreny és de C, ponderat en els primers 30 metres de terreny, 
és de C= 1.6 (Tipus de terreny III, sòls cohesius compactes a molt compactes, i 
granulars mitjanament densos).  

L�acceleració sísmica de càlcul (ac) es defineix com el producte ac= S*�*ab

- ab= acceleració sísmica bàsica 

- � = coeficient adimensional de risc. Per a construccions d�importància normal 
val 1.0, mentre si la construcció és d�importància especial, llavors val 1.3. En el 
nostre cas i llevat de què es justifiqui el contrari, entenem que es tracta de 
construccions d�importància normal. 

S= coeficient d�ampliació del terreny. Quan, com en el cas que ens ocupa, ab<0.1*g, 

S=C/1.25= 1.6/1.25= 1.28. 

En conseqüència, l�acceleració sísmica de càlcul és de: 

ac= 1.28*1.0*0.04*g= 0.0512*g
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PLÀNOLS 

1 Context Geològic General 
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APÈNDIXS 

Els següents apèndixs haguessin hagut d�estar realitzats al fer aquest estudi geològic-
geotècnic: 

1 Acta resultat d´assaigs � Sondatges 

2 Acta d�assaigs de laboratori 

3 Reportatge fotogràfic 

3.1 Fotografies dels sondeigs 
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4.1 Introducció 

L�àmbit del present projecte no queda afectat per cap zona inundable. Per 
aquest motiu, no s�incorpora un estudi d�inundabilitat de detall, únicament s�incorporen 
els extractes dels diferents informes i els plànols corresponents. 

4.2 Extractes de documentació de referència. 

Segons l�Agencia Catalana de l�Aigua: 

Inundabilitat: 

Atesa la situació del barri Residencial Sant Joan en cotes topogràfiques 
elevades respecte a la llera més propera, així com la informació disponible de riscos 
potencials d�inundació, es considera que l�àmbit del barri es troba fora de les zones 
inundables. 

Zonificació d�espais fluvials: 

Segons les consideracions recollides a l�apartat anterior d�inundabilitat, el 
sector queda fora de cap espai fluvial.  
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4.3 Plànols. 

A continuació es recull el plànol del sector amb la línia d�inundabilitat existent: 
�
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5.1 Introducció 

El present projecte no consta de canvis en la l�entramat viari actual, i per tant no 
caldran càlculs de traçat. 

�
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6.1 Introducció 

El present projecte no consta de canvis en el paviment actual.  

�
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7.1 Introducció 

La xarxa d�aigua potable de Sant Joan Despí està gestionada per l�empresa Aigües de 
Barcelona. Aquesta empresa és la responsable del manteniment de la xarxa i 
subministra a la població. En el present projecte, no està previst cap canvi en la xarxa 
d�aigua potable del sector a treballar.  
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8.1 Introducció  

La xarxa projectada és unitaria, tot i que el sobreeixidor col·locat a l�inici 
d�aquesta tractarà de desviar l�excès de pluvials i retornar-los a la xarxa. Els conductes 
utilitzats seran de PVC de diàmetres d�entre 200mm i 500mm. 
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8.2 Xarxa d�aigües residuals 

8.2.1 Descripció de la xarxa i els seus elements. 

En el present projecte la s�agafa la xarxa en la unió entre el Barri Residencial 
Sant Joan i el Parc de la Fontsanta. S�ha de dir que l�àmbit de treball té un pendent del 
4% en direcció sud-oest. En el punt d�unió es col·loca un sobreeixidor, encarregat de 
retornar l�excès de pluvials a la xarxa, sense que passin pel tractament d�aigües 
residuals.  

Aigües avall del sobreeixidor es construirà un pou de registre, per assegurar 
manteniment d�aquest tram de la xarxa. 

Més endavant es construiran els artefactes que faran el tractament primari de 
les aigües residuals. Aquests són el canal de desbast amb desarenador, que 
s�encarrega de separar els grans sòlids  mitjançant la seva intercepció amb reixes, i es 
produeix, a més, un desarenat ja que es construeix amb una secció major que el 
col·lector d�arribada, disminuint la velocitat de l�aigua. També el tanc Imhoff, que es pot 
considerar com una fosa sèptica convencional en la que les parts de decantació i 
digestió estan separades. 

Aigües avall del tanc Imhoff es col·locarà el canal d�abocament, que 
s�encarregarà de repartir l�aigua en l�ample de l�aiguamoll. L�aiguamoll estarà dividit en 
4 cel·les, separades per canonades foradades que recolliran l�aigua i la deixaran en els 
seus canals d�abocament respectius que la repartiran en l�ample de la cel·la següent. 

Després, es col·locarà una arqueta de recollida, que serà l�encarregada de 
recollir l�aigua i fer-la sortir de nou cap a la xarxa de clavegueram. 
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DOCUMENT1.                                                                            Annex 9. Xarxa elèctrica
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9.1 Introducció 

La xarxa elèctrica de Sant Joan Despí està gestionada per l�empresa FECSA 
ENDESA. Aquesta empresa es la responsable del manteniment de la xarxa i 
subministra a la població. Aquesta xarxa no es veu afectada en el present projecte. 
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DOCUMENT1.                                                        Annex 10. Xarxa d�enllumenat públic 
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10. ANNEX XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 
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10.1 Introducció 

L�enllumenat públic d�aquest sector no es veu afectat en el present projecte. 
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