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EL PASSATGE I EL NUS DE CENTRALITAT
 Seccions tipus
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ELS PASSATGES

Rec Comtal canalitzat 
en un mur de formigó 
armat d’un metre de 
fondària.

Cuneta vegetal amb rasa 
de graves (60x60cm) i pous 
de graves (100x100x100cm) 
cada 30 metres.

Cuneta vegetal amb rasa 
de graves (60x60cm) i pous 
de graves (100x100x100cm) 
cada 30 metres.

Fanal Rama LED 
amb doble llu-
minària a 4,50m 
i 5,80m.

Fanal Rama LED 
amb una lluminària 
a 4,50m.

Paviment drenant de 
peces prefabricades de 
formigó amb grava a les 
juntes i a la base.

Mur de formigó armat 
que conforma el passeig 
mirador.

Passeig de formigó 
armat amb acabat 
remolinat antilliscant.

Passeig mirador de formi-
gó armat tenyit en massa 
de color vermell amb aca-
bat a l’àcid de molpavi o 
similar.

Passatge del Nus de 
la Trinitat de formigó 
armat amb acabat 
remolinat antilliscant.

Rampes de formigó 
armat amb acabat 
remolinat antilliscant.

Vorera de panot 
(20x20x20cm) delimi-
tada per peces de 
formigó prefabricat 
de 8x20x100cm.

Carril per a bicicletes 
d’asfalt drenant

Via metropolitana 
d’asfalt. Carrils de 
3,5 metres.

Límit format amb peça pre-
fabricada de formigó de 
50x25x30cm. Col·locació in-
termitent per deixar passar 
l’aigua de la pluja.

Vorada de peça prefabricada 
de formigó de 22x30x100cm.
Rigola de peça prefabricada de 
formigó blanca de 30x30x8cm.

Cuneta vegetal amb  rasa 
de graves (60x60cm) i pous 
de graves (100x150x200cm) 
cada 30 metres.

Clots de plantació per arbus-
tiva de 40x40x40cm reom-
plerts amb terra vegetal.

Clots de plantació per arbus-
tiva de 40x40x40cm reom-
plerts amb terra vegetal.

Clots de planta-
ció per arbustiva de 
40x40x40cm reomplerts 
amb terra vegetal.

Clots de planta-
ció per arbres de 
100x100x120cm reom-
plerts amb terra vegetal.

Clots de plantació per ar-
bres de 100x100x120cm 
reomplerts amb terra ve-
getal.

Clots de planta-
ció per arbres de 
1 0 0 x 1 0 0 x 1 2 0 c m 
reomplerts amb te-
rra vegetal.

Sòl seleccionat de la pròpia 
obra amb terraplenat i pico-
natge, en tongades de fi ns a 
25cm, i una compactació del 
98% del PM.

Camí de sauló, amb 
estesa, anivella-
ment i piconatge 
del material al 95% 
del PM.

Camí de sauló, 
amb estesa, anive-
llament i piconatge 
del material al 95% 
del PM.

Camí de sauló, amb 
estesa, anivellament i 
piconatge del material 
al 95% del PM.

Sauló, amb estesa, 
anivellament i pi-
conatge del mate-
rial al 95% del PM.

Passatge peatonal que 
connecta ambdòs mar-
ges del riu. Acabat: formi-
gó remolinat antilliscant.

Secció Passeig Mirador - ST5

Secció passatge congost de Montcada + Rec Comtal - ST8

Secció via metropolitana - Carretera de la Roca


