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MEMÒRIA 

1. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

El barri de les Planes de Sant Joan Despí ha tingut històricament un problema amb 

l’aparcament residencial. Sobretot en el nucli antic, on està situat el present 

projecte. Aquesta situació s’accentua en el nucli antic perquè els habitatges que s’hi 

troben són antics, i antigament no es solien construir subterranis amb aparcaments 

als habitatges. A més els carrers són generalment estrets, cosa que fa impossible 

l’aparcament a les bandes de la carretera. 

 

2. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu del present projecte és aportar una solució a la gran demanda insatisfeta 

que hi ha d’aparcament residencial. És per això que es tracta d’un Projecte 

Constructiu per un aparcament subterrani de nova construcció. 

La present proposta preveu la construcció de dues plantes subterrànies 

d’aparcament amb capacitat total per a 207 vehicles. L’aparcament tindrà una 

alçada tal que permetrà l’accés de turismes, amb una alçada lliure sempre igual o 

superior a 2,50m de pas lliure. 

Es preveu un accés per a vehicles a través de dues rampes rectes, una per entrada 

i una per sortida, al carrer Enric Granados. 

Per als vianants hi haurà dos accessos, un pel carrer d’Anselm Clavé, que estarà 

preparat per a l’accés de PMR, i un altre pel carrer Lluís Millet. 

Les dues plantes de l’aparcament queden unides entre elles mitjançant dues 

rampes interiors, una per a cada sentit de la circulació. 

El sistema escollit per a l’explotació de l’aparcament ha estat el de places 

reservades per a residents. Les places sortiran a oferta pública i funcionaran en 

règim de concessió administrativa d’ús per a 50 anys. A efectes de control les 

places adjudicades tindran tracte de propietat privada. La gestió d’aquesta 

concessió serà a càrrec de l’ajuntament de Sant Joan Despí, que decidirà i 

publicarà el format escollit per treure les places a oferta dins el curs del procés de 

comercialització un cop acabades les obres i sempre abans d’obrir el procés de les 

sol·licituds (venta directa per llista, concurs, etc.). Únicament els residents del 

municipi podran optar a alguna de les places de l’aparcament. 

Només en el cas d’una demanda molt baixa es plantejarà la opció de posar places 

en lloguer. És una opció realista perquè, segons a pogut saber de fonts de 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí, els últims aparcaments públics construïts, han 

tingut una demanda molt baixa. 

Atesa l’afectació urbana de les obres, s’haurà de posar especial èmfasi en no 

ocasionar més molèsties de les necessàries, respectant els límits d’actuació i 

dispensant bon tracte als veïns. S’haurà de posar especial interés a les afectacions 
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als vianants, ja que les afectacions serán a carrers per vianants i no afectaran a 

trànsit de vehicles. 

S’estudia la construcció de l’aparcament en la seva totalitat, des de l’obra civil fins a 

les diferents instal·lacions industrials pròpies d’aquest tipus de construcció, com són 

les d’enllumenat, ventilació, ascensor i les pròpies de prevenció i seguretat contra 

incendis 

 

3. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 

El barri de les Planes i en concret l’àmbit del projecte és fronterer amb Cornellà de 

Llobregat, que es troba en una situació igualment deficient d’oferta d’aparcament, i 

això fa que molts habitants de Cornellà aparquin el seu vehicle a Sant Joan Despí. 

És cert que des de fa pocs mesos s’han instaurat aparcaments de zona verda en 

aquesta zona per evitar això, però, tot i que ajuda, el problema segueix sent més 

que evident, amb una demanda que supera amb escreix la oferta d’aparcament. 

La parcel·la on es planteja el projecte és el pati d’una antiga escola, actualment en 

desús. Per tant, la parcel·la és propietat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb 

les facilitats que això comporta. 

Apart del pati, en aquesta parcel·la si troba l’edifici de la antiga escola. Aquest 

edifici no s’inclourà en el projecte, ja que l’Ajuntament el té cedit a l’ICARTH 

(Institució Cultural d’Arts i Humanitats). L’Ajuntament té l’edifici cedit a la Fundació 

el Brot de Sant Joan Despí fins al 2.028. 

La parcel·la queda emmarcada pels carrers Enric Granados, Lluís Millet, L’Orfeó 

Català i Anselm Clavé, tots ells carrers per a vianants. 

 

Imatge 1. Vista aèria de la parcel·la 
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Imatge 2. Vista en planta de la parcel·la i situació dels carrers que la envolten 
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Imatge 3. Accés al carrer Enric Granados 

 

Imatge 4. Vista del pati de la parcel·la des del carrer Lluís Millet 

A l’annex 1 Reportatge fotogràfic es poden observar més imatges de la parcel·la i 

els voltants. 

 

4. CONDICIONANTS  

 Marc geogràfic 

Com s’ha esmentat en els apartats anteriors, la parcel·la on es desenvolupa el 

projecta està situada al barri de Les Planes de Sant Joan Despí, al Baix 

Llobregat 

 

 Urbanisme 

La parcel·la és propietat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, ja que antigament 

era el pati d’una escola, i actualment es troba en desús. 

 

 Topografia 

No s’han disposat dels medis suficients per a fer un aixecament topogràfic de la 

zona, ja que, el present, és un projecte d’àmbit acadèmic.  

L’autor es va dirigir a l’Ajuntament del municipi per preguntar si en disposaven, 

però la resposta va ser negativa. 
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Així doncs, els documents topogràfics aportats en aquest projecte són de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

 

 Geologia 

L’Ajuntament tampoc disposa de cap estudi geotècnic de la zona, però va 

facilitar-ne un que es va elaborar per una obra que es troba dues illes. Conegut 

el fet de que el sòl és prou uniforme en aquesta zona, és dóna l’estudi com a 

vàlid 

L’anomenat estudi va ser realitzat al 2001 per l’empresa Centro Catalán de 

Geotècnia SL. 

En ell es distingeix un estrat d’aproximadament un metre de profunditat de 

material heterogeni i poc consolidada. 

A continuació es troba una capa de llims molt consolidada amb nivells 

carbonatats però sense formar crostes dures. Aquest estrat té un espessor 

d’aproximadament 3,5 metres. 

Després es troba una capa d’argiles llimoses vermelloses que contenen nòduls 

de caliche que formen alguns nuclis molt durs. Té un espessor d’uns 4 metres. 

Més avall es torna a repetir una capa semblant a la segona i seguidament una 

altra de semblant a aquesta última. 

No es troba nivell freàtic. 

A l’annex 3 s’adjunta l’esmentat estudi geotècnic. 

 

 Serveis Afectats 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí no ha pogut facilitar cap plànol oficial. 

És per això que l’autor del present projecte es va desplaçar a la zona per 

inspeccionar sobre el terreny quins serien els serveis afectats en l’àmbit de 

l’obra. Com a resultat es conclou que els serveis afectats són: 

1.Telefónica Espanya 

Subministrament: Linia telefònica  

2. Aigües de Barcelona 

Subministrament: Xarxa de distribució d’aigua potable. 

3. Gas Natural 

Subministrament: Xarxa de distribució de Gas Natural 

4. Endesa 

Subministrament: Xarxa elèctrica 

5. Ajuntament de Sant Joan Despí 
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Subministrament: Xarxa clavegueram 

 

 Afectació al trànsit 

Com que l’obra es trobarà rodejada de carrers per a vianants, no hi haurà cap 

afectació al trànsit. A més, tampoc hi ha cap entrada d’aparcament particular a 

la zona. 

 Integració a l’entorn 

L’aparcament quedarà a cota gairebé zero hi ocuparà la mateixa superfície que 

l’actual pati, així que no serà cap impacte.  

El que sí que afectarà però, són les rampes d’accés, ja que ocuparan 

aproximadament la meitat del carrer Enric Granados. S’hauran de protegir i 

senyalitzar de manera adequada per  a una correcta interacció amb els 

vianants. 

 

 

5. ESTUDI DE DEMANDA 

S’ha realitzat un estudi de la demanda que conclou que al barri de Les Planes de 

Sant Joan Despí hi ha una demanda insatisfeta d’aparcament residencial del 51%, 

ja que hi ha uns 6.300 vehicles registrats i només hi ha, entre públiques i privades, 

3.066 places. 

La demanda, però s’ha acotat a 300 places per dos motius: 

-Per una banda l’índex d’ocupació dels últims aparcaments públics realitats per 

l’Ajuntament és molt baix. 

-A més, el fet de que l’aparcament està rodejat de carrers per a vianants i que els 

accessos seran força estrets, fa considerar que aquest aparcament no podria 

absorbir eficaçment una demanda de més de 300 vehicles, per problemes de 

mobilitat. 

L’estudi es centra únicament en la demanda d’aparcament residencial, hi ha que a 

la zona no hi ha gaire comerç  i, a més hi ha un aparcament de pagament temporal 

al mercat municipal i algunes places de zona blava allà on hi ha comerços. 

 

6. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL  

A l’annex 6 es desenvolupa l’Estudi d’Impacte Ambiental de manera extensa. 

S’han estudiat totes les afeccions urbanes de les obres, proposant a més, mesures 

preventives correctores o compensatòries. 
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7. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

A l’annex 5 es troba ampliat l’anàlisi d’alternatives. Serveixi aquest apartat a mode 

de resum. 

Es sotmeten a estudi els següents camps: 

1. Ubicació de l’aparcament 

2. Número de places per planta 

3. Número de plantes 

4. Accessos 

 

1. Ubicació de l’aparcament. 

S’arriba a la conclusió que l’emplaçament idoni és l’escollit per la seva situació 

cèntrica, pel fet de que sigui propietat de l’ajuntament, i també pel fet de que està 

rodejada de carrers per vianants, i per tant no hi haurà cap afectació al trànsit 

durant les obres. 

2. Número de places per planta 

Es conclou que buscant la millor disposició de les places d’aparcament 

s’aconsegueixen encabir 106 places per planta, excepte a la primera que, degut a la 

porta d’accés, es queda en 101 places. 

 

3. Número de plantes. 

En aquest cas es fa un anàlisi multicriteri amb tres alternatives: aparcament d’una 

planta, de dos o de tres. 

Es defineixen uns criteris ponderats cadascun amb diferents pesos: 

a) Social-funcional (40%) 

b) Tècnic-constructiu (25%) 

c) Econòmic (25%) 

d) Manteniment (10%) 

Després de donar una puntuació a cada alternativa en cad criteri s’arriba al següent 

resultat. 

  Alt1 Alt2 Alt3 

Puntuació total multicriteri  60.3 62.5 54.4 

 

Per tant es conclou que la millor alternativa és fer dues plantes. 

4. Accessos 

Es planteja la possibilitat de fer una rampa d’accés per als dos sentits de la 

circulació o dues rampes per cadascun. 

Després d’un anàlisi de les possibilitats es conclou que la millor opció és la de fer 

dues rampes. 
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Per tant la alternativa seleccionada és la d’una aparcament subterrani de dos 

plantes situat a la parcel·la ja esmentada i amb una rampa d’accés per a cada sentit 

de la circulació. 

 

8. DESCRIPCIÓ DE LA ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

 Com s’ha mencionat anteriorment, la alternativa escollida serà un aparcament 

subterrani a dos nivells. 

a) Estructura 

Les dimensions en planta són iguals, 50x50 m2. Prenent la disposició que 

aconsegueix major número de places s’aconsegueixen 199 places de vehicles 

convencionals, amb 8 places més de PMR.  

La cimentació serà sobre sabates arriostrades. Perimetralment es disposaran murs 

pantalla de formigó armat de 12,70 m de profunditat i 45 cm d’ample. No hi ha 

problemes amb el nivell freàtic com es pot observar a l’annex 3  Estudi Geotècnic. 

Per a les rampes d’accés es construirà un mur de contenció de terres al carrer Enric 

Granados. Només se’n construirà un perquè a l’altra banda limitaran amb la pantalla 

d’aquest carrer. 

Els pilars són de 50x50 cm i el forjat és reticular de cassetons recuperables  de 

cantell de 35 cm. I les bigues seran planes, també de 35 cm de cantell. 

Les rampes internes de intercanvi de plantes seran de llosa massissa de 35 cm de 

cantell. 

Tot serà construït in situ. 

A l’annex 12 Càlcul d’estructures es pot consultar més detalladament tota aquesta 

informació i les comprovacions i càlculs pertinents. 

 

b) Disseny 

 

 Altura lliure mínima 

Tota la estructura està dimensionada amb una altura entre forjats de 3 metres. 

L’altura lliure mínima exigida tant en zones de circulació dels vehicles com a les 

zones de pas de vianants serà de 2,25 metres. 

 Dimensions de les places 

Les places d’estacionament convencionals tindran les mesures com a mínim de 

2,5x4,5 metres. Les places reservades a PMR seran més grans com s’explica a 

l’Annex 10  Disseny Adaptat a PMR. En aquest cas seran de 3,3x4,5 metres. 
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 Carrils de circulació i maniobra 

La distància entre dos cotxes aparcats frontalment serà de 4,5 metres. D’aquest 

espai els primers 80 cm adjacents als vehicles seran destinats al pas de 

vianants, i entre els passos de vianants i els carrils de circulació es deixaran 45 

cm a cada banda de zona morta. D’aquesta manera, quedaran 2 m per a la 

circulació lliure de vehicles, tenint 0,9 metres d’espai sense envair la zona de 

pas dels vianants. No es posarà cap tipus de barrera entre els espais, de 

manera que en el moment de la maniobra d’aparcament els vehicles envairan 

momentàniament la zona de vianants.  

Tots els carrils són d’un sol sentit de la circulació. 

 

 Pendents rampes 

Les rampes d’accés i sortida tindran un pendent d’aproximadament el 16%. 

Les rampes interiors tindran un pendent aproximat del 18%. 

Així doncs, compleixen amb la normativa que diu que com a màxim poden tenir 

un pendent del 20% 

 

 Ample rampes 

Les rampes d’accés seran de 4 metres d’ample i rectes, mentre que el tram corb 

per accedir a l’aparcament ja serà pla. 

Les rampes interiors tindràn un ample cadascuna de 3,5 metres. 

 

 Pendents forjats 

Els forjats i la coberta de l’aparcament tindran una inclinació del 0,5% en 

direcció als carrers Enric Granados i Lluís Millet. Aquesta mesura es pren per 

facilitar l’evacuació de l’aigua. 

 

 Disseny per a PMR 

L’aparcament disposarà de 4 places per planta destinades a persones de 

mobilitat reduïda, complint de manera sobrada amb la normativa. 

Aquestes places tindran una mesura de 3,30x4,50 metres, i hauran d’estar el 

més pròximes possible d’un accés per a vianants al carrer. A més, aquest accés 

haurà d’estar lliure de qualsevol barrera arquitectònica. S’instal·larà un ascensor 

en aquest accés. 

 

 Accessos i sortides de vianants 

L’aparcament disposarà de dos accessos, un donarà al carrer Lluís Millet i l’altre 

al carrer Anselm Clavé. 
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La distància des de qualsevol punt de l’aparcament a una sortida no serà mai 

major a 50 metres. 

 

 Paviments  

A les rampes d’accés i sortida de vehicles es col·locarà una capa d’asfalt del 

tipus AC16 surfD de 4cm de grossor com a mínim. 

El paviment de l’aparcament serà de formigó acabat fratassat amb helicòpter 

amb l’aportació de sorra de quars en una proporció mai inferior a 4kg/m2, i es 

pintarà únicament les bandes de senyalització de les places de l’aparcament 

amb una pintura de vernís de poliuretà. 

Els graons d’escala seran de pedra natural granítica nacional. 

 

 Pintures 

Les pintures per a la senyalització horitzontal i divisió de places d’aparcament 

seran de poliuretà monocomponent. 

 

 Senyalització 

S’han de delimitar les places amb marques vials horitzontals. 

Es pintaran fletxes indicatives dels sentits de circulació tant a l’interior de 

l’aparcament com als accessos. 

L’ordenació de circulació de l’interior de l’aparcament procurarà que els vehicles 

facin el mínim recorregut possible fins a les places. 

Es disposaran senyals verticals de limitació de velocitat màxima (20km/h), de 

gàlib i de prohibició de circulació per a vianants en les rampes d’accés i 

interiors. 

 

c) Instal·lacions 

 

 Serveis higiènics 

L’aparcament tindrà un servei a cada planta, adequat a l’ús per a PMR. Els 

serveis seran d’ús compartit per a homes i dones. 

Es disposarà una bomba d’aigües fecals per a bombar les aigües a la xarxa de 

clavegueram 

 

 Drenatge 

L’aparcament disposarà d’una xarxa pròpia d’evacuació d’aigua. Els conductes 

desembocaran al pou de bombes. 
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La bomba serà dissenyada amb la potència suficient per bombar l’aigua a la 

xarxa de clavegueram. 

 

 

 Ventilació i detecció d’incendis 

L’aparcament disposarà de ventilació forçada, la qual haurà de complir amb la 

norma NBE-CPI 96 i amb el CTE. 

El sistema ha de ser capaç d’evacuar 120l/s per plaça i s’ha de garantir en tot 

moment una quantitat de CO a l’interior de l’aparcament inferior a 50 ppm. 

S’instal·laran 3 ventiladors d’extracció a cada planta així com 2 d’impulsió. 

Qualsevol punt de l’aparcament ha de distar a menys de 25 metres d’un punt de 

ventilació. 

 

 Il·luminació 

Es procurarà una instal·lació d’il·luminació tal que tot punt de l’aparcament 

estarà suficientment il·luminat. 

A les zones de pas tant de vianants com de vehicles es disposaran fluorescents 

cada dos metres. 

 

 Protecció d’incendis 

La normativa aplicable és el Codi Tècnic de la Edificació (CTE) i NTE-CPI 96. 

S’instal·laran extintors portables, polsadors d’alarma, boques d’incendis i 

ruixadors automàtics. 

Tot aquest equipament es disposarà a ambdues plantes de l’aparcament. 

Aquesta informació es trobarà ampliada a l’annex 13 Instal·lacions. 

 

Quadre resum de les places d’aparcament 

Quadre resum places 

Ubicació Núm. places Dimensions Superfície 

PLANTA -1 101   

Places 
estàndard 

97 2,5x4,5m 1091,25m2 

Places per a 
PMR 

4 3,30x4,50m 59,4m2 

Total planta -1   1150,65 m2 

PLANTA -2 107   

Places 103 2,5x4,5m 1158,75m2 
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estàndard 

Places per a 
PMR 

4 3,30x4,50m 59,4m2 

Total planta -2   1218,15 m2 

TOTAL 207 variable 2368.8 m2 

 

 

9. FASES DE CONSTRUCCIÓ 

-Treballs previs: Anàlisi i estudi de possible afectació de serveis existents i 

clavegueram. També es farà el replanteig. Aquesta primera fase correspon als 

treballs preliminars necessaris per al desviament dels serveis d’infraestructures 

afectats per l’obra, si existeixen. 

- Fase 1: Fase inicial d’implantació d’obra, preparació del solar, i enderroc 

d’antigues estructures o retirada d’arbres. 

- Fase 2: Execució de les pantalles, que quedaran apuntalades. Enderroc dels caps 

de les pantalles per fer una biga de coronació. 

-Fase 3: Un cop les pantalles adquireixin suficient resistència, es comença a 

excavar a cel obert a l’interior del recinte 

- Fase 4: Fase d’inici de les estructures, amb l’execució de les sabates dels pilar i 

de les bigues de lligat. 

-Fase 5: Execució del pilars desde cimentació fins a l’alçada de la primera planta. 

Mentrestant, es fa també el mur de contenció per les rampes d’accés. 

-Fase 6: Un cop els pilars tenen suficient resistència, es fa el forjat de la planta -2. 

-Fase 7: El forjat agafa la resistència adequada i es comencen a construir els pilars 

de la planta-1 fins a coberta. 

-Fase 8: Execució del forjat de la planta -1. 

-Fase 9 : Seguidament es faran els accessos per a vianants i les escales. 

-Fase 10: Fase d’inici de les obres d’interior de l’aparcament, mitjançant una neteja 

prèvia i condicionament de les estructures. S’inicien les instal·lacions (sanejament i 

recollida d’aigües, ventilació, electricitat, extinció d’incendis i detecció de CO, i 

instal·lacions pròpies d’ascensors), en paral·lel amb l’inici del paquet d’obra de ram 

de paleta; execució dels tancaments, divisions i paviments de l’aparcament.  

-Fase 11: Fase dels treballs d’acabats, corresponents a l’execució dels 

revestiments, fusteria interior, serralleria, instal·lació i acabats de la cabina de 

l’ascensor, mobiliari interior, sanitaris, pintura, neteja final d’obra i fase d’execució 

de repassos. 

 

-Final d’obra: Amb la finalització i correcte execució de totes aquestes fases seguint 

el present projecte executiu, i sota l’aprovació de la direcció d’obra i de la direcció 

facultativa, es pot donar consideració d’obra acabada. 
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A l’annex 17 Programa d’obres es pot consultar un diagrama de Gantt. 

 

10. DECLARACIÓ DE L’OBRA COMPLERTA 

En tractar-se d’una Obra Completa, és susceptible d’ésser catalogada d’ús general, 

i comprèn per tant, tots els elements per a la utilització de les obres, reunint en 

conseqüència tot el que demana el article 124, “Contenido de los proyectos y 

responsabilidad derivada de su elaboración”, del Text Refós de la Llei de 

Contractes amb les Administracions Públiques RDL 2/2000 de 16 de Juny. 

Donat que les obres sorgeixen per iniciativa pública s’efectuarà un concurs públic 

d’adjudicació. La classificació del contractista haurà de ser: Gruo G – Subgrup 6 – 

Categoria F. Per a l’execució de les Instal·lacions, serà necessari disposar de la 

classificació: Grup I – Subgrup 6 i 7 – Categoria D. 

 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu que el termini d’execució de les obres sigui d’aproximadament 12 mesos.  

 

12. SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut està incorporat a l’annex 15 Estudi de Seguretat i 

Salut. 

 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

El pressupost general del present projecte s’ha realitzat utilitzant les bases de 

dades actualitzades del ITEC i altres bancs de preus de referència, tota la 

informació sobre aquest àmbit es desenvolupa en el Document Nº4 – Pressupost. 

 

14. PRESSUPOST 

El PEM o pressupost d’execució material referent a aquest projecte per a la 

construcció d’una aparcament subterrani a Sant Joan Despí, puja a  

1.500.356,94 UN MILIÓ CINC-CENTS MIL TRES-CENTS CINCUANTA-SIS amb 

NORANTA QUATRE CÈNTIMS 

El PEC o pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de:  

2.160.363,96 DOS MILIONS CENT SEIXANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES 

EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS  
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15. DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE 

El projecte consta de 4 documents: 

-DOCUMENT NÚM 1 : MEMÒRIA I ANNEXES 

-DOCUMENT NÚM 2: PLÀNOLS 

-DOCUMENT NÚM 3: PLEC DE CONDICIONS 

-DOCUMENT NÚM 4: PRESSUPOST 

 

16. CONCLUSIONS 

Amb els documents aportats es consideren suficientment justificades i valorades les 

actuacions que s’hauran de portar a terme per a la construcció de l’aparcament 

subterrani al carrer Enric Granados del barri de Les Planes  de Sant Joan Despí, pel 

que s’estima haver complert l’objectiu i en conseqüència es presenta a 

consideració. 

 

 Sant Joan Despí, Juny del 2015 

L’autor del projecte, 

 

Jordi Suárez Camps 

Enginyer de la Construcció 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


