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RESUM 
 
L’objectiu del present projecte és la definició de l’obra per a la urbanització dels terrenys del “Pla de 
l’Estudiant” del municipi de Manlleu (Osona). 
 
El projecte s’inicia amb un aixecament topogràfic de la zona mitjançant una estació total. Aquest 
aixecament es realitza mitjançant itineraris tancats. L’aixecament es composa de 19 bases, 2 de les 
quals són vèrtex geodèsics propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), i s’utilitzen les seves 
coordenades conegudes per, a partir d’elles, compensar tota la xarxa. 
 
Per a la realització del plànol topogràfic s’han utilitzat els softwares Cartomap i Autocad. 
 
Un cop s’ha obtingut la topografia de la zona, s’ha estudiat per traçar la nova urbanització tenint en 
compte les normatives corresponents i l’impacta mediambiental. S’ha optat per a donar continuïtat a als 
carrers existents, crear una nova entrada a la urbanització a partir de la carretera comarcal BV-5224 
mitjançant una nova rotonda i al mateix temps millorar aquesta carretera fins a l’entrada del municipi. 
 
La nova urbanització  del “Pla dels Estudiants” constarà d’una zona residencial amb parcel·les 
destinades a diferents ordenacions, jardins urbans, un gran aparcament  i es deixarà a punt una zona 
per a una futura zona d’equipaments.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El projecte es desenvolupa al nord del municipi de Manlleu, aquest municipi es troba situat al nord de la 
comarca d’Osona.  
 

 
1.1 Mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb implantació de la urbanització                            Escala 1/5000 
 
 
L’objecte del present projecte és la definició de l’obra bàsica urbanitzadora necessària per a la 
urbanització dels terrenys “El Pla de l’Estudiant” situats al nord del municipi de Manlleu. 
 
El projecte contemplarà les obres per a la demolició de les preexistències que afecten a la present 
urbanització, les obres necessàries per a l’obertura dels vials, pavimentació dels carrers i la instal·lació 
de clavegueram, així com la projecció d’una zona d’equipaments. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. SITUACIÓ 
 
L’àmbit a urbanitzar és continu, i comprèn els terrenys situats al nord del municipi de Manlleu. Segons 
l’aixecament topogràfic, té una superfície total de 149867m² i està delimitat de la següent forma: 
 

- Al nord, amb sòl no urbanitzable. 
 

- A l’est, amb sòl no urbanitzable. 
 

- Al sud, part amb diferents parcel·les i edificacions de sòl urbà. 
 

- A l’oest, part amb la carretera de Torelló BV-5224 i part amb sòl no urbanitzable. 
 

 
3. DETERMINACIONS IMPOSADES PEL PLANEJAMENT  
 
L’objectiu de la redacció d’aquest projecte consisteix en el desenvolupament i concreció per a la seva 
posterior execució de les característiques dictades en el desenvolupament urbanístic de la nova 
urbanització “El Pla dels Estudiants”: 
 

- Vialitat: 
 

En aquest apartat s’estudiaran els moviments de terra necessaris per aconseguir les   
rasants i alineacions indicades, així com la composició de voreres i vials. 

 
- Infraestructura: 

 
En aquest apartat s’estudiaran les obres necessàries per dotar de la xarxa de 
clavegueram la nova zona d’urbanització. 
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4. L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC  
 
4.1 TREBALL DE CAMP 
 
La presa de dades del terreny és el pas bàsic per iniciar el projecte. Aquesta presa de dades s’ha 
realitzat mitjançant una estació total de la marca TopCon model GTS 723. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Estació total TopCon GTS 723 
 
La presa de dades s’ha realitzat mitjançant itineraris tancats, per així poder fer una compensació més 
exhaustiva de les bases que formen la xarxa. 
 
Degut al poc relleu de la zona i en què la gran part dels terrenys afectats són de conreu, la presa de 
dades s’ha realitzat mitjançant 19 bases i 1750 punts de radiació. Aquestes 19 bases formen un total 
de 6 anells i 2 d’aquestes 19 bases són vèrtex geodèsics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), 
que ens serviran per calcular la línia de bases i compensar la resta de la xarxa a partir d’aquest vector. 
La propietat de tenir aquests 2 vèrtex geodèsics ens ha permès suprimir el treball que es tenia pensat 
fer de fer una lectura en estàtic de 2 de les estacions que formen la xarxa i fer un posterior 
processament mitjançant algun software, com per exemple l’Ski-pro de Leica. 
 
 
4.2 TREBALL DE GABINET 
 
Primerament, cal remarcar que totes les coordenades finals, és a dir, corregides que es troben en 
aquest projecte, tenen les següents característiques: definides en la  Projecció Universal Transversa de 
Mercator (UTM). Fus 31 Nord. El sistema de referència emprat és el ETRS89 (European Terrestral 
Reference System 1985) i l’el·lipsoide de referència GRS80 (Geodetic Reference System 1980). Les 
cotes ortomètriques tenen l’origen d’altura al nivell mig del mar d’Alacant i l’origen de les longituds 
tenen l’origen al meridià de Greenwich. 
 
4.2.1 COMPENSACIÓ DE LA XARXA 
 
Un cop es tenen totes les dades de camp, es procedeix a fer una compensació mínima quadràtica, és a 
dir, calcularem les matrius de disseny (A), el vector U, la matriu de pesos, el vector de residus i de 
correccions, la matriu de variància - covariància de les coordenades corregides i l’estimador de 
l’observable de pes unitat. També es calcularan les figures d’error i l’error associat en cadascuna de les 
coordenades. 
Com a conclusions, es calcularà la magnitud dels residus i els compararem amb l’error esperat a priori, 
la magnitud de les correccions, la bondat de l’ajust i la comparació amb la tolerància. 

 

 
4.2.1.1 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS 

La xarxa d’itineraris disposa de 19 estacions, les quals formen 6 itineraris, amb l’excepció de les bases 
ICC1 i E17 que són una base pel càlcul de la línia de bases i una estació destacada respectivament. 
 
En la imatge que es presenta a continuació 4.1 es pot observar un esquema aproximat de la disposició 
de les bases i els diferents itineraris tancats. En l’apartat d’annexes 14.1 “Dades de camp i càlculs” s’hi 
troben dos plànols amb la posició exacta de les bases, les seves coordenades corregides i els diferents 
itineraris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Representació gràfica de la xarxa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Esquema de les bases i formació de les poligonals 
 
 

Itinerari 4 

Itinerari 1 

Itinerari 2 

Itinerari 6 

Itinerari 5 

Itinerari 3 
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Abans de començar a calcular les coordenades aproximades de les bases, cal destacar que es treballa 
utilitzant coordenades en la projecció Universal Transverse Mercator  (UTM) i amb el sistema de 
referència European Terrestral Reference System 1989 (ETRS 89) que usa l’el·lipsoide de referència 
Geodetic Reference Sistem 1980 (GRS80). En canvi, les coordenades conegudes de les bases ICC1 i 
ICC2, que ens hem descarregat de l’ICC vénen expressades en la projecció UTM però amb el sistema 
de referència European Datum 1950 (ED50), per aquest motiu, aquestes coordenades s’han de canviar 
de sistema de referència, de ED50 a ETRS89. Aquest procés es pot fer de diverses formes, en aquest 
cas s’han emprat les calculadores geodèsica que disposa l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) en la 
seva web. A continuació es mostra una imatge de la calculadora geodèsica utilitzada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Calculadora geodèsica de l’ICC (servei on-line) 
 

 
Aquests dos sistemes de referència utilitzen el·lipsoides diferents, com s’ha dit anteriorment, el ETRS89 utilitza 
l’el·lipsoide de referència GRS80 i el ED50 utilitza l’el·lipsoide de Hayford, per aquest motiu, al canviar el sistema 
de referència les coordenades es veuran bastant alterades. En la taula 4.1 es pot observar la diferència de 
coordenades en canviar de sistema de referència. 
 

Base Coordenades 

Projecció UTM - Fus 31 - Hemisfèri Nord 

Sistema de referència 

ED50 

Sistema de referència 

ETRS80 

ICC1 

x (m) 440723,4413 440624,6430 

y (m) 4652322,6012 4652283,0720 

ICC2 

x (m) 440667,4371 440568,6290 

y (m) 4651268,0147 4651228,4140 

 

       Taula 4.1 
 

Un cop es tenen les coordenades conegudes amb el sistema de referència adequat, es procedeix a 
buscar les coordenades aproximades de cadascuna de les bases mitjançant els diferents itineraris. 

Itinerari 1 (anell 1):  
Format per 5 bases i 4 trams que les uneixen. Com que coneixem les coordenades de les bases ICC1 i 
ICC2, doncs, comencem per a l’estació ICC2 i orientem a ICC1, calculem l’azimut amb la seva 
desorientació de la base, i així, aconseguim les lectures posteriors orientades amb els azimuts 
observats. Utilitzant els azimuts i les distàncies reduïdes obtenim les coordenades de les bases que 
formen el primer itinerari. En la taula 4.2 es poden observar les coordenades aproximades de les bases 
que formen el primer itinerari. 

 
 
       
 
 
 
   
 

             Taula 4.2     
Itinerari 2 (anell 2):  
Format per 5 bases i 4 trams que les uneixen. Igual que en l’itinerari anterior, comencem per la base E1 
i orientat a la base E2, usant les coordenades obtingudes en els itineraris anteriors. En la taula 4.3 es 
poden observar les coordenades aproximades de les bases que formen el segon itinerari. 

COORDENADAS APROX BASE 

X Y Z 

440652,507 4651322,005 463,053 E1 

440594,583 4651377,56 464,286 E2 

440558,044 4651498,25 470,329 E3 

440621,229 4651553,23 470,962 E4 

440652,51 4651322 463,051 E1 

440594,583 4651377,56 464,286 E2 
        

       Taula 4.3 
 
Itinerari 3 (anell 3): 
Format per 8 bases i 7 trams que les uneixen. Igual que en l’itinerari anterior, comencem per la base E2 
i orientat a la base E3, usant les coordenades obtingudes en els itineraris anteriors. En la taula 4.4 es 
poden observar les coordenades aproximades de les bases que formen el segon itinerari. 

COORDENADAS APROX BASE 

X Y Z 

440594,58 4651377,56 464,29 E2 

440558,044 4651498,25 470,329 E3 

440434,853 4651454,56 470,442 E6 

440413,617 4651410,6 477,256 E14 

440372,097 4651374,47 476,002 E13 

440478,575 4651333,47 468,003 E15 

440494,853 4651301,57 465,442 E16 

440594,585 4651377,56 464,29 E2 

440558,044 4651498,25 470,329 E3 

     

        Taula 4.4 
 
 
 

COORDENADAS APROX BASE 

X Y Z 

440568,629 4651228,414 463,957 ICC2 

440652,507 4651322,005 463,053 E1 

440594,583 4651377,559 464,286 E2 

440494,853 4651301,568 465,442 E16 

440568,630 4651228,416 463,960 ICC2 

440652,507 4651322,005 463,053 E1 
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Itinerari 4 (anell 4): 
Format per 7 bases i 6 trams que les uneixen. Igual que en l’itinerari anterior, comencem per la base 
E14 i orientat a la base E10, usant les coordenades obtingudes en els itineraris anteriors. En la taula 
4.5 es poden observar les coordenades aproximades de les bases que formen el segon itinerari. 

COORDENADAS APROX BASE 

X Y Z 

440413,62 4651410,60 477,26 E14 

440277,435 4651494,7 481,143 E10 

440302,708 4651379,86 476,079 E11 

440368,427 4651286,47 472,015 E12 

440478,575 4651333,47 468,003 E15 

440372,097 4651374,47 476,002 E13 

440413,617 4651410,6 477,256 E14 

440277,435 4651494,7 481,143 E10 

 

        Taula 4.5 
Itinerari 5 (anell 5): 
Format per 8 bases i 7 trams que les uneixen. Igual que en l’itinerari anterior, comencem per la base E6 
i orientat a la base E7, usant les coordenades obtingudes en els itineraris anteriors. En la taula 4.6 es 
poden observar les coordenades aproximades de les bases que formen el segon itinerari. 

COORDENADAS APROX BASE 

X Y Z 

440434,85 4651454,56 470,44 E6 

440419,703 4651586,28 472,726 E7 

440264,681 4651642,13 478,242 E8 

440206,499 4651498,07 481,194 E9 

440302,708 4651379,86 476,079 E11 

440277,435 4651494,7 481,143 E10 

440413,617 4651410,6 477,256 E14 

440434,856 4651454,57 470,447 E6 

440419,703 4651586,28 472,726 E7 

      

        Taula 4.6 
 
Itinerari 6 (anell 6): 
Format per 6 bases i 5 trams que les uneixen. Igual que en l’itinerari anterior, comencem per la base E3 
i orientat a la base E4, usant les coordenades obtingudes en els itineraris anteriors. En la taula 4.7 es 
poden observar les coordenades aproximades de les bases que formen el segon itinerari. 

COORDENADAS APROX BASE 

X Y Z 

440558,04 4651498,25 470,33 E3 

440621,229 4651553,23 470,962 E4 

440539,225 4651653,64 478,702 E5 

440419,703 4651586,28 472,726 E7 

440434,853 4651454,56 470,442 E6 

440558,044 4651498,25 470,33 E3 

440621,229 4651553,23 470,962 E4 

 

        Taula 4.7 
 
 
 

Base destacada (E17): 
Les coordenades UTM d’aquesta base s’han calculat a partir del tram conegut entre les bases E13-E14 
de l’itinerari 3. En la taula 4.8 es poden observar les coordenades aproximades de les bases que 
formen el segon itinerari. 

COORDENADAS APROX BASE 

X Y Z 

440568,629 4651228,414 463,96 ICC2 

440494,853 4651301,57 465,442 E16 

440478,575 4651333,47 468,003 E15 

440372,097 4651374,47 476,002 E13 

440413,616 4651410,6 477,26 E14 

440507,51 4651393,46 503,39 E17 
 
         

              Taula 4.8 
 
 
4.2.1.2 TOLERÀNCIES DELS ERRORS OBTINGUTS EN CADA I TINERARI 

L’aparell que s’ha utilitzat per a fer l’aixecament és una estació total de la marca Topcon model GTS 
723. 
Aquest aparell, com tots els aparells de mesura té uns errors, aquests errors són els que es mostren a 
continuació a la taula 4.9. 
 

CARACTERISTIQUES 

A 30 X 

S 400 cc 

Apr 10 cc 

Nivell esfèric 30  prisma 

3  aparell 

2 mm Precisió 

2 ppm 

                

           Taula 4.9 
 
A partir de les característiques de l’estació, es calcula l’error angular per a cada itinerari. Es mostren a 
continuació les taules amb els errors en cadascun dels itineraris. 
 

ANELL 1 

ERRORS  Característiques de l'estació total TOPCON GTS 723 

ev (cc) 25  

ep (cc) 1,60  A 30 X Error 

estació 

0,0015 

el (cc) 7,07  S 300 cc Error senyal 0,0128 

ed (cc) 75,15  Apr 10 cc ev (cc) 60,0000 

ea (cc) 79,53  Nivell 

esfèric 

30 (') prisma ep (cc) 1,6023 

   3 (') aparell el (cc) 7,0711 

Distància total  435,451  2 mm Precisió ed (cc) 83,2905 

 2 mm ea (cc) 102,9071 

          

         Taula 4.10 
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ANELL 2  
ERRORS  Característiques de l'estació total TOPCON GTS 723 

ev (cc) 25  

ep (cc) 1,60  A 30 X Error estació 0,0014 

el (cc) 7,07  S 300 cc Error senyal 0,0128 

ed (cc) 75,15  Apr 10 cc ev (cc) 60,0000 

ea (cc) 79,53  Nivell 

esfèric 

30 (') prisma ep (cc) 1,6023 

   3 (') aparell el (cc) 7,0711 

Distància 

total  

523,4665  2 mm Precisió ed (cc) 69,0875 

 2 mm ea (cc) 91,7913 

  

         Taula 4.11 
 

ANELL 3  
ERRORS  Característiques de l'estació total TOPCON GTS 723 

ev (cc) 25  

ep (cc) 1,60  A 30 X Error estació 0,0014 

el (cc) 7,07  S 300 cc Error senyal 0,0128 

ed (cc) 75,15  Apr 10 cc ev (cc) 37,5000 

ea (cc) 79,53  Nivell 

esfèric 

30 (') prisma ep (cc) 1,6023 

   3 (') aparell el (cc) 7,0711 

Distància 

total  

636,6144  2 mm Precisió ed (cc) 99,4933 

 2 mm ea (cc) 106,5727 

  

         Taula 4.12 
 

ANELL 4  
ERRORS  Característiques de l'estació total TOPCON GTS 723 

ev (cc) 25  

ep (cc) 1,60  A 30 X Error estació 0,0014 

el (cc) 7,07  S 300 cc Error senyal 0,0128 

ed (cc) 75,15  Apr 10 cc ev (cc) 42,8571 

ea (cc) 79,53  Nivell 

esfèric 

30 (') prisma ep (cc) 1,6023 

   3 (') aparell el (cc) 7,0711 

Distància 

total  

681,9093  2 mm Precisió ed (cc) 79,5984 

 2 mm ea (cc) 90,6929 

  

         Taula 4.13 
 

ANELL 5  
ERRORS  Característiques de l'estació total TOPCON GTS 723 

ev (cc) 25  

ep (cc) 1,60  A 30 X Error estació 0,0014 

el (cc) 7,07  S 300 cc Error senyal 0,0128 

ed (cc) 75,15  Apr 10 cc ev (cc) 37,5000 

ea (cc) 79,53  Nivell 

esfèric 

30 (') prisma ep (cc) 1,6023 

   3 (') aparell el (cc) 7,0711 

Distància 

total  

932,8357  2 mm Precisió ed (cc) 67,9076 

 2 mm ea (cc) 77,9119 
  

         Taula 4.14 
 
 
 
 

ANELL 6  
ERRORS  Característiques de l'estació total TOPCON GTS 723 

ev (cc) 25  

ep (cc) 1,60  A 30 X Error estació 0,0014 

el (cc) 7,07  S 300 cc Error senyal 0,0128 

ed (cc) 75,15  Apr 10 cc ev (cc) 50,0000 

ea (cc) 79,53  Nivell 

esfèric 

30 (') prisma ep (cc) 1,6023 

   3 (') aparell el (cc) 7,0711 

Distància 

total  

614,6420  2 mm Precisió ed (cc) 73,5486 

 2 mm ea (cc) 89,2299 
  

         Taula 4.15 
 
Ara es procedeix a calcular els errors de tancament angular i les toleràncies per a cadascun dels 
itineraris mitjançant les següents expressions, aquests errors es mostren en el conjunt de taules 4.16: 
 

ec = θcalculat – θprevist  T ≤ ea √2π 
 

 

 

 

 

 

 
        Conjunt de taules 4.16 
 
Es procedeix a fer la comprovació de tolerància de l’error de tancament de coordenades, on es calcula 
l’error longitudinal i transversal per a cadascun dels trams. Les expressions que s’utilitzen són les 
següents: 

 
Error longitudinal:         Error transversal:           
  
Error total:      Tolerància: 

  
El resultat d’aquests càlculs es mostra en el conjunt de taules 4.17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunt de taules 4.17 
 
Conclusions: Els resultats obtinguts en els errors de tancament són correctes ja que tots estan dins de 
la Tolerància establerta a priori. 
 
 

ANELL 1  
Error de tancament (g) 0,0005 

Tolerància (g) 0,0291 

ANELL 6  
Error de tancament (g) 0,0021 

Tolerància (g) 0,0282 

ANELL 5  
Error de tancament (g) -0,0042 

Tolerància (g) 0,0292 

ANELL 4  
Error de tancament (g) -0,0056 

Tolerància (g) 0,0314 

ANELL 3  
Error de tancament (g) 0,0090 

Tolerància (g) 0,0399 

ANELL 2  
Error de tancament (g) 0,0005 

Tolerància (g) 0,0260 

ANELL 1  
Error Total (m) 0,0022 

Error Transversal (m) 0,1583 

Error Longitudinal (m) 0,0038 

Tolerància (m) 0,1583 

 
ANELL 4  

Error Total (m) 0,0000 

Error Transversal (m) 0,2184 

Error Longitudinal (m) 0,0042 

Tolerància (m) 0,2185 

ANELL 5  
Error Total (m) 0,0036 

Error Transversal (m) 0,2729 

Error Longitudinal (m) 0,0051 

Tolerància (m) 0,2730 

 

ANELL 6  
Error Total (m) 0,0010 

Error Transversal (m) 0,1807 

Error Longitudinal (m) 0,0037 

Tolerància (m) 0,1807 

 

ANELL 3  
Error Total (m) 0,0028 

Error Transversal (m) 0,2548 

Error Longitudinal (m) 0,0044 

Tolerància (m) 0,2548 

 

ANELL 2  
Error Total (m) 0,0032 

Error Transversal (m) 0,1462 

Error Longitudinal (m) 0,0032 

Tolerància (m) 0,1462 
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4.2.1.3 COMPENSACIÓ MÍNIMA QUADRÀTICA 

Primerament, es calculen les equacions de distàncies i azimuts a partir de les coordenades 
aproximades. Aquestes dades es poden observar a la taula 4.18. 
 

Base Punt visat θ Distància 

E1 

ICC2 112,2754 125,9244 

E4 294,4891 233,1753 

E2 214,4178 80,2366 

E2 

E1 226,4388 80,2366 

E3 94,4795 126,1385 

E16 168,9333 125,7941 

E3 

E2 111,4219 126,1385 

E4 160,6621 83,9394 

E6 208,4525 130,5949 

E4 

E1 307,8540 233,1753 

E3 170,8170 83,9394 

E5 188,7367 129,9307 

E5 
E4 50,6795 129,9307 

E7 161,6060 137,3839 

E6 

E3 19,8675 130,5949 

E7 334,2729 132,8925 

E14 320,4734 48,9872 

E7 

E6 175,8225 132,8925 

E5 197,9145 137,3839 

E8 250,4406 165,0044 

E8 
E7 339,0162 165,0044 

E9 41,4334 155,8391 

E9 
E8 286,6429 155,8391 

E11 208,0063 152,1787 

E10 
E11 1,2668 118,0639 

E14 373,3549 159,9583 

E11 

E9 56,9466 152,1787 

E10 86,6439 118,0639 

E12 178,6852 114,5496 

E12 
E11 268,2999 114,5496 

E15 383,1555 120,1347 

E13 
E14 102,8223 55,2875 

E15 171,7876 113,9433 

E14 

E10 188,7160 159,9583 

E6 188,7130 48,9872 

E13 14,5430 55,2875 

E17 268,3481 95,7345 

E15 

E12 345,5964 120,1347 

E13 167,3280 113,9433 

E16 119,7512 35,9195 

E16 

E15 269,0232 35,9195 

E2 357,6195 125,7941 

ICC2 184,6081 103,5115 

E17 E14 68,3481 95,7345 

ICC2 
E16 16,5059 103,5115 

E1 309,9497 125,9244 
 

         Taula 4.18 
 

A continuació es fa el càlcul matricial, que ve donat pel sistema normal, les equacions de les quals són 
les següents: 

A · x = U 
AT · P · A · x = AT · P · U 

x = (AT · P · A · x)-1 · (AT · P · U) 
 
On les matrius i vectors són els següents: 
 
A = Matriu de disseny: 
 És una matriu formada per x columnes i 68 files on 46 d’aquestes files fan referència a mesures 
angulars i 22 de distància. 
 
U = Vector de termes independents: 
 És un vector que s’obté a partir de la resta dels azimuts i distàncies observades amb els azimuts 
i les distancies calculades a partir de les coordenades aproximades. La diferència entre les dues 
últimes observacions de cada itinerari és l’error de tancament. Les unitats de les distàncies s’expressen 
en metres i les dels azimuts en segons centesimals. 
 
P = Matriu de pesos: 
 És na matriu que pondera les observacions, per crear aquesta matriu, es calculen els errors 
angulars i els errors de les distàncies en cadascun dels trams. Per les observacions angulars el pes és 
l’invers al quadrat de l’error angular, en canvi, per a les observacions de distància ve donat per la 
següent expressió: 
 

Per a les observacions angulars:  
 
Per a les observacions de distància:  

 
x = Vector de correccions: 
 És un vector format per les correccions de les coordenades i de les desorientacions. Les 
coordenades finals són el resultat de la suma entre les correccions i les coordenades aproximades. 
Coordenades finals = Coordenades aproximades + Correccions 
 
R = Vector de residus: 

És un vector que permet obtenir el control exhaustiu del treball, ja que permet valorar si els 
residus estan dins dels valors que s’han estimat a priori i si la ponderació és correcte. 
R = A · x - U 
Matriu de variància – covariància: 

És la matriu resultant del producte de l’estimador de variància observable del pes i la matriu 
cofactor. 

- Matriu cofactor:   Qu = N-1 = (AT · P · A)T  
- Matriu variància – covariància:  ΣQu = σ2 · Qu  

A partir d’aquesta matriu, s’obtenen els errors associats de cada incògnita del sistema:  
L’estimador de desviació típica de pes unitat (σ), és un estimador estadístic que ens defineix la qualitat 
del treball realitzat: 

 
 Si la desviació és pròxima a la unitat, significa que hi ha un bon resultat, en aquest cas 
l’estimador val 0’83, per tant, la qualitat del treball és força correcte. 
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RESULTAT DE LA COMPENSACIÓ: 

Es mostren a continuació, en les taules 4.19 i 4.20,  els valors del vector de correccions “x” i del vector 
residus “R”: 
 

Vector de correccions (x):   Vector de residus (R): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions: 
 
En el vector de correccions (x), la magnitud de les correccions per a les coordenades aproximades 
oscil·len al voltant d’uns 2 centímetres, en l’excepció d’algun cas que s’arriba als 5 centímetres, per 
contra també hi ha un cas el qual no es superen els 3 mil·límetres. 
En el vector de residus (R), els residus angulars oscil·len entre 2’’ i 210’’ aproximadament, per tant, si 
es comparen amb els errors angulars calculats a cada tram, es pot observar que estan dins els valors 
que s’han estimat a priori. En el cas dels residus de distància passa exactament el mateix. 
El resultat obtingut en la compensació es el següent: 

- Estimador de la variància observable de pes unitat: σ
2 = 0.69  

- Estimador de la desviació típica de pes unitat:  σ = 0.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dx1 -0,050843 

dy1 -0,026171 

dx2 -0,050208 

dy2 -0,007628 

dx3 -0,05523 

dy3 0,0249215 

dx4 -0,035571 

dy4 0,028491 

dx5 -0,023188 

dy5 0,0215123 

dx6 -0,044093 

dy6 0,0544595 

dx7 -0,031126 

dy7 0,0701196 

dx8 0,0071394 

dy8 0,0277391 

dx9 0,0087059 

dy9 0,0085321 

dx10 0,0057423 

dy10 0,0054719 

dx11 -0,004219 

dy11 0,0154617 

dx12 -0,037845 

dy12 0,0097973 

dx13 -0,007522 

dy13 0,0145496 

dx14 -0,012107 

dy14 0,0055463 

dx15 -0,037845 

dy15 0,0097973 

dx16 -0,007522 

dy16 0,0145496 

dx17 -0,012107 

dy17 0,0055463 

€ 1 -593,6628 

€ 2 -502,6032 

€ 3 110,06337 

€ 4 65,495681 

€ 5 53,38167 

€ 6 322,65766 

€ 7 25,302721 

€ 8 147,2657 

€ 9 -117,6255 

€ 10 -120,8331 

€ 11 -124,0408 

€ 12 -127,2484 

€ 13 -130,4561 

€ 14 -133,6637 

€ 15 -136,8713 

€ 16 -140,079 

€ 17 -143,2866 

 

A
Z

IM
U

T
S
 

0,0000 

0,0000 

29,7826 

-15,0557 

-38,1293 

57,9462 

153,5708 

60,2862 

-33,1574 

-48,9515 

210,8288 

180,7721 

47,9012 

35,3122 

148,1449 

2,5077 

-0,2706 

-24,7848 

10,1279 

13,7280 

-38,9253 

75,7262 

21,5433 

-23,4720 

-3,2977 

0,4940 

113,5179 

14,5358 

-5,7103 

50,4249 

-35,8456 

105,4541 

179,3296 

88,0095 

20,5433 

-20,4720 

-2,2977 

0,3940 

107,5179 

11,5358 

-4,7103 

48,4249 

-34,8456 

102,4541 

165,3296 

78,0095 

D
IS

T
À

N
C

IE
S
 

0,0000 

0,0024 

-0,0011 

-0,0019 

0,0001 

0,0033 

0,0010 

0,0019 

0,0031 

0,0027 

-0,0028 

-0,0018 

0,0027 

0,0013 

-0,0028 

0,0011 

-0,0008 

-0,0019 

0,0024 

0,0014 

-0,0018 

0,0013 

-0,0007 

 
Taula 4.19 Taula 4.20 
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4.2.1.4 CÀLCUL DE COORDENADES COMPENSADES I ERRORS ASSOCIATS 

Un cop ja s’ha executat la compensació, es calculen les coordenades compensades de les bases amb 
els errors associats amb una fiabilitat del 68% de la desviació típica a partir de la matriu de variància - 
covariància. Llavors, es calculen els errors associats a cada coordenada amb una fiabilitat del 95% 
mitjançant la distribució estadística T-Student. 
En la taula següent 4.20 es mostren  les coordenades compensades amb els seus errors associats. 
 

Taula t de Student 
    

 
Graus de llibertat / α 0.05 

     & (8) 2,306 

    

Graus llibertat 8 

 

        
Base Coordenades Variància Covariància Errors associats 

(fiabilitat) 68% Covariància Errors associats 
(fiabilitat) 95% 

1 
x1 0,000415 

0,000198 
0,020372 

0,000198 
0,046979 

y1 0,000257 0,016036 0,036979 

2 
x2 0,000112 

0,000014 
0,010586 

0,000014 
0,024412 

y2 0,000062 0,007904 0,018227 

3 
x3 0,000137 

-0,000053 
0,011687 

-0,000053 
0,026950 

y3 0,000378 0,019435 0,044818 

4 
x4 0,000235 

0,000090 
0,015329 

0,000090 
0,035350 

y4 0,000496 0,022272 0,051360 

5 
x5 0,000272 

0,000014 
0,016484 

0,000014 
0,038013 

y5 0,000517 0,022749 0,052458 

6 
x6 0,000413 

-0,000107 
0,020313 

-0,000107 
0,046842 

y6 0,000375 0,019373 0,044673 

7 
x7 0,000274 

-0,000168 
0,016559 

-0,000168 
0,038184 

y7 0,000534 0,023100 0,053269 

8 
x8 0,000130 

0,000009 
0,011416 

0,000009 
0,026324 

y8 0,000215 0,014661 0,033809 

9 
x9 0,000082 

0,000008 
0,009045 

0,000008 
0,020859 

y9 0,000125 0,011173 0,025764 

10 
x10 0,000064 

0,000010 
0,007969 

0,000010 
0,018376 

y10 0,000064 0,007969 0,018376 

11 
x11 0,000068 

-0,000022 
0,008261 

-0,000022 
0,019050 

y11 0,000149 0,012216 0,028170 

12 
x12 0,000214 

-0,000006 
0,014620 

-0,000006 
0,033713 

y12 0,000176 0,013250 0,030554 

13 
x13 0,000192 

-0,000024 
0,013860 

-0,000024 
0,031960 

y13 0,000192 0,013860 0,031960 

14 
x14 0,000135 

-0,000018 
0,011618 

-0,000018 
0,026790 

y14 0,000216 0,014712 0,033926 

15 
x15 0,000114 

-0,000005 
0,010665 

-0,000005 
0,024593 

y15 0,000186 0,013622 0,031412 

16 
x16 0,000172 

-0,000025 
0,013118 

-0,000025 
0,030250 

y16 0,000162 0,012731 0,029358 

17 
x17 0,000145 

-0,000046 
0,012040 

-0,000046 
0,027765 

y17 0,000186 0,013655 0,031487 
 

  Taula 4.20 
 
 
 
 
 

La taula 4.21 que es mostra a continuació, mostra les coordenades aproximades i les coordenades 
compensades amb els seus errors associats. 
 

Base Coordenades Coordenades 
aproximades 

Coordenades 
compensades 

Errors associats 
(fiabilitat) 68% 

Errors associats 
(fiabilitat) 95% 

1 
x1 440652,426157 440652,507000 ± 0,020372 ± 0,046979 

y1 4651321,978829 4651322,005000 ± 0,016036 ± 0,036979 

2 
x2 440594,522792 440594,583000 ± 0,010586 ± 0,024412 

y2 4651377,551372 4651377,559000 ± 0,007904 ± 0,018227 

3 
x3 440557,988770 440558,044000 ± 0,011687 ± 0,026950 

y3 4651498,275922 4651498,251000 ± 0,019435 ± 0,044818 

4 
x4 440621,193429 440621,229000 ± 0,015329 ± 0,035350 

y4 4651553,259491 4651553,231000 ± 0,022272 ± 0,051360 

5 
x5 440539,201812 440539,225000 ± 0,016484 ± 0,038013 

y5 4651653,659512 4651653,638000 ± 0,022749 ± 0,052458 

6 
x6 440434,808907 440434,853000 ± 0,020313 ± 0,046842 

y6 4651454,617460 4651454,563000 ± 0,019373 ± 0,044673 

7 
x7 440419,671874 440419,703000 ± 0,016559 ± 0,038184 

y7 4651586,347120 4651586,277000 ± 0,023100 ± 0,053269 

8 
x8 440264,688139 440264,681000 ± 0,011416 ± 0,026324 

y8 4651642,157739 4651642,130000 ± 0,014661 ± 0,033809 

9 
x9 440206,507706 440206,499000 ± 0,009045 ± 0,020859 

y9 4651498,073532 4651498,065000 ± 0,011173 ± 0,025764 

10 
x10 440277,440742 440277,435000 ± 0,007969 ± 0,018376 

y10 4651494,700472 4651494,695000 ± 0,007969 ± 0,018376 

11 
x11 440302,703781 440302,708000 ± 0,008261 ± 0,019050 

y11 4651379,872462 4651379,857000 ± 0,012216 ± 0,028170 

12 
x12 440368,389155 440368,427000 ± 0,014620 ± 0,033713 

y12 4651286,474797 4651286,465000 ± 0,013250 ± 0,030554 

13 
x13 440372,089478 440372,097000 ± 0,013860 ± 0,031960 

y13 4651374,480550 4651374,466000 ± 0,013860 ± 0,031960 

14 
x14 440413,604893 440413,617000 ± 0,011618 ± 0,026790 

y14 4651410,602546 4651410,597000 ± 0,014712 ± 0,033926 

15 
x15 440239,961982 440478,575000 ± 0,010665 ± 0,024593 

y15 4651144,928494 4651333,468000 ± 0,013622 ± 0,031412 

16 
x16 440345,775050 440494,853000 ± 0,013118 ± 0,030250 

y16 4651122,121145 4651301,568000 ± 0,012731 ± 0,029358 

17 
x17 440062,783708 440507,507000 ± 0,012040 ± 0,027765 

y17 4650922,302671 4651393,459000 ± 0,013655 ± 0,031487 

 

      Taula 4.21 
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CÀLCUL DE L’EL·LIPSE D’ERROR: 
 
L’el·lipse d’error proporciona un mitjà per expressar el nivell de confiança del conjunt de dades 
ajustades. Es tracta de calcular els semieixos de l’el·lipse per a cada punt i la seva orientació amb una 
fiabilitat del 68% primer i del 95% després. A la taula 4.22 es mostren aquestes dades. 
Per trobar els semieixos, a i b, de l’el·lipse d’error, s’utilitzen les següents expressions: 
 

 
 

Base 

El·lipse de error 

Fiabilitat del 68% Fiabilitat del 95% (t de Student) 

a b 
w 

(orientació) a b 
w 

(orientació) 
1 0,0234326 0,0110952 -37,91431 0,0474478 0,0363755 -14,01809 

2 0,0107692 0,0076529 -16,80764 0,0244279 0,0182054 -3,477514 

3 0,0197235 0,011194 -13,26427 0,0448426 0,0269093 -2,643467 

4 0,0228905 0,0143899 19,186328 0,0514161 0,0352678 4,0966906 

5 0,0227653 0,0164611 3,5311414 0,0524597 0,0380107 0,6666834 

6 0,0224076 0,0169064 44,477386 0,0473345 0,0441515 26,120402 

7 0,0248285 0,0138334 -29,10486 0,0534591 0,0379183 -7,62071 

8 0,014696 0,0113707 6,9305743 0,0338115 0,0263206 1,3235488 

9 0,0112431 0,0089578 11,837892 0,0257702 0,0208513 2,3306299 

10 0,0085597 0,0073308 10,457897 0,0186402 0,0181088 2,0915793 

11 0,0124489 0,0079056 -16,04205 0,0281902 0,01902 -3,289339 

12 0,0146537 0,0132123 10,051433 0,0337161 0,0305509 1,9531899 

13 0,0146957 0,0129695 -12,45889 0,0323315 0,0315843 -2,491778 

14 0,0148396 0,0114542 -13,19032 0,0339372 0,0267762 -2,626966 

15 0,0136354 0,0106477 -4,522788 0,0314133 0,0245916 -0,85609 

16 0,0138731 0,0119042 43,686819 0,0304124 0,0291906 23,943001 

17 0,0147101 0,0046694 -36,57928 0,0316349 0,0163048 -12,63723 
              

             Taula 4.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.5 CÀLCUL DE COORDENADES DELS PUNTS RADIATS: 
 
La radiació és el conjunt de punts que es van prendre a camp, recollits mitjançant l’estació total des de 
les diferents bases. Aquests punts permeten representar tot el terreny en un pla i definir-hi les corbes 
de nivell del terreny. 
 
Un cop la poligonal està compensada, és a dir, les bases que formen la poligonal tenen coordenades 
corregides, es procedeix a donar coordenades a els punts radiats.  
Els punts radiats queden definits a partir de les coordenades de la seva base corresponent i del seu 
azimut. 
 
Es calcula la distància UTM entre bases a partir de les coordenades d’aquestes i de la “K” a partir de la 
distància reduïda multiplicada per “K” on s’aconsegueix la distància per als punts radiats. A continuació, 
es calcula una desorientació en la bases i aquesta se li suma a la lectura horitzontal, d’aquesta forma 
s’aconsegueixen els azimuts de cadascun dels punts radiats. 
Amb l’azimut i la distància es calculen els increments de les coordenades en planimetria. 
Per a calcular les coordenades en altimetria s’utilitza l’expressió AZ = t + i – m, on t és el producte de la 
distància per la cotangent de la lectura vertical i i i m són la altura del instrument i de la mira 
respectivament. 
 
Aquest aixecament topogràfic disposa de 1750 punts radiats, els quals es poden observar en l’annex 
14.1 “Dades de camp i càlculs”. 
 
 
4.2.1 DIBUIX: 
 
Un cop es tenen totes les coordenades compensades, es realitza el dibuix de la porció de terreny que 
ha estat aixecada per a projectar-hi l’obra. 
 
Per a fer el plànol topogràfic, en aquest cas, s’utilitza el software “CARTOMAP”, aquest és un software 
propietat de ANEBA GEOINFORMÁTICA, S.L., que avarca el cicle complet d’execució d’una obra, està 
especialment dissenyat per a importar-li la presa de dades procedents de diverses fonts (estacions 
totals, GPS, fitxers DWG/DXF/LandXML, fitxers de restitució, ortofotos, SCII diversos,...), però també 
funciona per a la obtenció de plànols que combinen caràtules, vistes en planta, perfils longitudinals, 
perfils transversals i vistes 3D. 
 
Mitjançant aquest software, es passen les coordenades de tots els punts presos a camp un cop han 
estat ajustats i a partir d’aquests, es dibuixen les línies de trencament i es crea la malla del model 
digital del terreny (MDT), el qual servirà per obtenir les corbes de nivell. 
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5. ESTUDIS PREVIS 

 
5.1 PARCEL·LARI DE LA ZONA AFECTADA 

La zona afectada per a la projecció de la nova urbanització, està dividida en 15 parcel·les de diferents 
propietaris. Segons el cadastre se n’ha pogut extreure la següent informació: 
 

Número de 
finca 

Número polígon – 
Número parcel·la Referència cadastral Superfície 

(m²) Ús local principal 

1 7 – 79 08111A007000790000BY 33938 Sense edificar 

2 7 – 70 08111A007000700000BJ 32317 Residencial 

3 7 – 62 08111A007000620000BK 9623 Sense edificar 

4 7 – 61 08111A007000610000BO 10775 Sense edificar 

5 7 – 76 08111A007000760000BW 2902 Sense edificar 

6 7 – 75 08111A007000750000BH 12748 Industrial 

7 7 – 73 08111A007000730000BZ 8643 Sense edificar 

8 7 – 72 08111A007000720000BS 3374 Sense edificar 

9 7  - 71 08111A007000710000BE 4541 Sense edificar 

10 6 – 25 08111A006000250000BI 12819 Agrari 

11 6 – 67 08111A006000670000BW 2852 Sense edificar 

12 6 – 26 08111A006000260000BJ 3637 Sense edificar 

13 6 – 26 08111A006000270000BE 42511 Industrial 

14 7 – 58 08111A007000580000BO 25594 Sense edificar 

15 7 - 80 08111A007000800000BA 22113 Sense edificar 

 
En el plànol número 4 (planta parcel·lària), es pot observar la divisió parcel·lària de la zona afectada 
En l’apartat d’annexes 12.3 (dades cadastrals), es pot observar una fulla de consulta descriptiva i 
gràfica de cada parcel·la afectada.  
 
 
5.2 ACCESSIBILITAT 
 
El present projecte compleix el Decret 135/1995 del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 
del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat, la justificació és la següent: 
 

Les voreres de la urbanització que es projecte compleixen els següents requisits: 
- Amplada lliure major a 0’90m 
- Alçada lliure d’obstacles major a 2’10m 
- Pendent transversal inferior al 2% 
- En canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure-hi un cercle de 1’50m de 

diàmetre 
- No contenen cap escala ni graó aïllat 
- Els pendents longitudinals dels carrers no superen el 8% de pendent 

 

Els paviments en espais públics han de ser: 
- Paviment de les voreres a base de panot o de formigó ratllat, no lliscants i amb un pendent 

transversal inferior al 2%. 
- Les reixes i registres han d’estar col·locats enrasats en el paviment sense sobresortir. 

 

Els guals i passos de vianants a col·locar dins l’àmbit es consideren adaptats si: 
- L’amplada lliure mínima és major d’1’20m. 
- La vorera del gual es construirà enrasada amb la calçada, els cantells seran arrodonits 
- El pendent longitudinal del gual és del 8% (>12%), amb un pendent transversal màxim del 2%. 
- Quan hi hagi guals de vehicles, l’itinerari de vianants que els travessin no quedaran afectats per 

un pendent longitudinal superior al 12%, ni transversal superior al 2%. 
 

5.3 SERVEIS AFECTATS I DEMOLICIONS 
 
Prèviament a l’inici de les obres d’urbanització serà necessari efectuar demolicions a diferents edificis o 
infraestructures que hi ha dins del sector. Els serveis afectats són els següents: 
 
▪ L’antiga fàbrica Compar, S.A. que resta abandonada des de fa uns anys. L’enderroc d’aquesta fàbrica 
consta de: 
 

- Mur perimetral: Aproximadament 1203’87m² de mur de blocs de formigó de 40x30x30cm. 
- Mur interior 1: Aproximadament 83’75m² de mur de blocs de formigó de 40x30x30cm. 
- Mur interior 2: Aproximadament 21’00m² de mur de blocs de formigó de 40x30x30cm. 
- Nau: Volum aproximadament de 4844’50m3 construïda amb estructura de formigó, amb parets  

de tancament de blocs de formigó i coberta de fibrociment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

     5.1: Imatge del mur perimetral a enderrocar                  5.2: Imatge de la nau a enderrocar 
 
 
 
▪ Cobert annex a la granja de vaques situada al oest de la carretera BV-5224. Suposa un volum 
aproximat de 166’87m3 amb estructura de maó recoberta exteriorment de pedra, amb tancaments de 
maó i coberta de teula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      5.3: Imatge del cobert a enderrocar                         
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▪ Línia d’alta tensió: 
 

- Demolició de dues torres d’alta tensió 
- Soterrament de la línia elèctrica d’alta tensió en un tram d’aproximadament 235’17m seguint les 

avingudes dels Pirineus i el carrer Bisaura i creuan l’avinguda Puigmal, fins a la primera torre 
elèctrica on les línies elèctriques continuen el seu recorregut de forma aèria. 

 
El soterrament d’aquestes línies es farà mitjançant rases recobertes per capes de sorra i terres 
cribades de la mateixa excavació o de nova aportació i amb les senyalitzacions i proteccions 
adequades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
            
 
 
                    
                    
            5.3: Imatge de les 2 torres elèctriques    5.4 Detall de soterrament de línies elèctriques d’AT  
                   metàl·liques a demolir             
 
▪ Carretera, BV-5224, degut a que es fa una nova rotonda en aquesta carretera, s’aprofita per a 
restaurar aquesta fins a l’entrada del municipi.  
Aquestes restauració de la carretera suposa uns 2212’50m² de restauració, ja que es rehabiliten 295 
metres de carretera de 7’5 metres d’amplada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           5.5 Imatge de la carretera BV-5224 a l’entrada del municipi 

 
En plànol número 13 “Planta demolicions i serveis afectats”, es poden observar amb detall aquests 
serveis afectats, el nou traçat i detalls de construcció. 
 

6. TIPUS D’ORDENACIÓ I USOS:  
 
En aquesta nova urbanització hi existeixen les següents zones d’ordenació: 
 
Clau 30b: Habitatges unifamiliars adossats (entre m itgeres): 
 
Definició: 
 

És aquella zona en que l’edificació s’ordena en blocs longitudinals formats per repetició de parcel·les 
unifamiliars entre mitgeres, en les que el volum edificables és el prisma vertical definit entre el 
perímetre que formen les alineacions de façana i l’altura reguladora. El pati d’illa és lliure de tota 
edificació. 
 
Si cada tram o conjunt d’habitatges no es porta a terme per una promoció única, caldrà redactar 
prèviament un estudi volumètric que regularà la unitat arquitectònica del conjunt (entenent per unitat les 
alineacions, la unificació d’altures reguladors i la utilització de materials). 
 
Paràmetres urbanístics: 
 
Tipus d’edificació: 
 

- Entre mitgeres 
 
Condicions de parcel·lació: 
 

- Parcel·la mínima: 150m² 
- Front mínim: 6m 

 
Condicions d’edificació: 
 
- Edificabilitat màxima: la que resulta de multiplicar 14 x longitud façana x 3’5. 
- Ocupació màxima: la profunditat edificable és de 14m. 
- Densitat: el nombre màxima d’habitatges està limitat en el plànol d’ordenació. 
- Altura reguladora màxima: 9’50m equivalent a planta baixa, dues plantes pis i sota coberta. 
- Separacions mínimes: línia de façana obligatòria de 7m. 
- La fondària màxima no superarà els 14m. 
- La separació del fons de parcel·la serà de com a mínim 6m. 
- En el pati d’illa es permet un màxim del 50% de la seva superfície acabat amb paviment impermeable.   
- Permesos els soterranis en la projecció de la planta baixa més el 25% de la superfície de la parcel·la. 
- Es preveurà un mínim d’un aparcament per a cada habitatge. 
 
 
Clau 30d: Habitatges unifamiliars aïllats. Densitat  molt baixa: 
 
Definició: 
 
És aquella zona en que l’edificació es preveu amb volumetria independent per a cada una de les 
parcel·les i que, per la baixa densitat d’ocupació i aprofitament, pot deixar-se a la lliure disposició que 
estableixi la iniciativa promotora, sense excedir certes condicions de límit. 
 
Paràmetres urbanístics: 
 
Tipus d’edificació: 
 

- Edificació aïllada o aparellada 
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- Condicions de parcel·lació: 
- Parcel·la mínima: 400m² 
- Front mínim: 15m 

 
Condicions d’edificació: 
 
- Edificabilitat màxima: 0’7m²sostre/m²sòl. En habitatges aparellats: 0’8m²sostre/m²sòl. 
- Ocupació màxima: 40%. 
- Altura reguladora màxima: 9’00m. 
- Separacions mínimes: 5 metres a carrer, 3m a laterals i 3m al fons de la parcel·la. 
- Els espais habitables, amb alçades lliures iguals o superiors a 1’8m, derivats de la formació dels 
pendents de la coberta computen com a sostre edificat. 
- Els cossos annexes formaran part de l’edificació principal, respectaran les condicions d’ocupació, 
alçada i separació de llindars i computaran com a sostre edificat. 
- Les parcel·les d’habitatge aïllat han de preveure com a mínim un aparcament a l’interior de la 
parcel·la. 
- En l’espai verd privat es permet un màxim de 50% de la seva superfície acabat amb paviment 
impermeable. 
 
Condicions d’ús: 
- S’admet exclusivament l’ús residencial. 
- Es consideren incompatibles tots aquells no relacionats amb la residència. 
 
 
Clau Jc: Edificacions residencials aïllades: 
 
És aquella zona en que l’edificació es preveu en volumetria independent per a cada una de les 
parcel·les, i que per baixa densitat d’ocupació, l’aprofitament pot deixar-se a la lliure disposició que 
estableixi la iniciativa promotora, mentre no excedeixi de certes condicions límit. 
 
Paràmetres reguladors: 
 
- Ús residencial exclusiu, densitat màxima: 1 habitatge/parcel·la. 
- Parcel·la mínima: 350m² indivisible. 
- Ocupació màxima: 40%. 
- Edificabilitat màxima neta: 0’55m²sostre/m²sòl. 
- Distància mínima de perímetre: 3’00m en habitatges de nova creació. 
- Alçada màxima: 9m (Planta baixa + 2 plantes pis). 
- Tancament obligat d’obra vista fins a 1’10m de terra i vegetal fins a 1’80m. 
 
Construccions auxiliars: 
 
L’espai lliure de parcel·la es mantindrà sensiblement al nivell natural de les terres i les instal·lacions 
lleugeres no podran ser vistes des de l’exterior. No s’admeten construccions auxiliars independents. 
 
Ordenació: 
 
Es podran construir habitatges aparellats sempre que la superfície de la parcel·la sigui igual o superior 
als 700m². En aquests casos, la paret mitgera comuna dels dos habitatges coincidirà en projecció amb 
la divisòria de la parcel·la. L’edificabilitat neta aplicable en aquest cas serà de 0’55m²sostre/m²sòl. 
 
Regulació d’ús: 
 
L’ús es limita únicament al residencial. 
 

Places d’aparcament fora de la via pública: 
 
En aquesta zona és obligatòria la ubicació d’una plaça d’aparcament de vehicles per cada habitatge o 
bé una plaça per cada 100m² de sostra.  
 
 
Clau 32a: Activitat econòmica. Comercial i de serve is: 
 
Definició: 
 
Situada entre la zona d’equipaments, just damunt del nou aparcament. Aquesta zona es destina a la 
construcció d’edificacions destinades a ús comercial o de serveis, disposades lliurement dins la 
parcel·la amb tal que no excedeixi certes condicions de límit. Cal destacar que s’ha preservat la masia 
de Can Batlle, que dóna servei de restaurant i així permet ampliacions que faciliten els usos establerts 
en aquesta zona de comercial i serveis.  
 
Paràmetres urbanístics: 
 
Tipus d’edificació: 
 

- Edificació aïllada 
 
Condicions de parcel·lació: 
 

- Parcel·la mínima: 2000m² 
- Front mínim: 30m 

 
Condicions d’edificació: 
 
- Edificabilitat màxima: 1’69m²sostre/m²sòl. 
- Ocupació màxima: 70%. 
- Separacions mínimes: 4m a tot el perímetre. 
- Altura reguladora màxima: 16’00m equivalent a planta baixa i 4 plantes pis. 
- Estan permesos els soterranis en tota la superfície de la parcel·la. 
- En el pati d’illa es permet un màxim del 50% de la seva superfície acabat amb paviment impermeable. 
En cas de que part del pati sigui ocupada per soterrani, es procedirà també a l’ajardinat de la part 
corresponent de la seva coberta, si s’escau, de manera que es compleixi aquest paràmetre. 
 
Condicions d’ús: 
 
L’ús principal és el terciari i comercial, oficines, hoteler, oci, entre d’altres. 
 
Condicions de l’espai no edificat: 
 
- L’espai no edificat es destinarà a vialitat interna, aparcaments i jardins. 
 
Tancaments: 
 
L’alçada màxima de les tanques de les parcel·les és de 0’80m; per sobre d’aquesta alçada només 
s’admeten tanques transparents o tancaments vegetals. 
 
En el plànol número 6 “Planta ordenació i usos” es pot observar amb detall les zones d’ordenació. 
Aquest plànol s’ha desenvolupat mitjançant el document “Codis d’identificació en el planejament 
urbanístic” de la Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) de la Generalitat de Catalunya. La 
intenció d’aquest document és unificar els criteris de codificació i estructura en aquest tipus de plànols. 
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7. DEFINICIÓ DE LA PLANTA  
 
7.1 MOVIMENT DE TERRES: 
 
El moviment de terres són les obres necessàries per tal d’adaptar el terreny a les rasants i alineacions 
per poder efectuar els vials. 
 
Les rasants s’adapten al terreny existent i els entroncaments dels viaris colindants també s’adapten als 
existents. 
 
En l’annex 14.2, s’hi troba la justificació del moviment de terres. 
 
 
7.2 VIALITAT: 
 
La superfície total dels nous vials és de 36273’25m², els quals es distribueixen de la següent manera: 

- 22583’96 m² de calçada 
- 10993’24 m² de vorera 
- 874’50 m² d’illetes 
- 1026’04 m² d’aparcaments 
- 795’51 m² de mitjanera de l’avinguda Puigmal 

 
Dins de l’apartat de vials s’inclou una zona d’aparcament amb capacitat per a 328 vehicles amb una 
superfície total de 15018’23m², els quals es distribueixen de la següent manera: 

- 9763’75 m² de calçada 
- 4229’60 m² d’aparcaments 
- 330’00 m² de pas per a vianants 
- 694’88 m² de zones enjardinades 

 
 
7.3 FORMACIÓ D’EXPLANADES: 
 
Tot i que no existeix una normativa específica per a la formació d’explanades per a urbanitzacions, s’ha 
utilitzat la Instrucció 6.1 i 2-IC, que són d’aplicació per a carreteres. S’exigeix que totes les explanades 
de la urbanització siguin almenys del tipus E-2.  
 
Aquesta instrucció també defineix la tipologia del terraplè o del desmunt: 
 

- Terraplè. En aquest cas és suficient assolir un gruix suficient de material tolerable amb un nivell 
suficient de compactació com per assolir la densitat mínima requerida. 

- Desmunt. És possible que les propietats del terreny no permetin assolir una esplanada del tipus 
E-2, per aquest motiu, es preveu una excavació addicional en les zones de desmunt per 
estendre una millora de l’esplanada de 30 centímetre de gruix per així obtenir la qualificació de 
E-2. 

 
FORMACIÓ D’EXPLANADES TIPUS E-2 
 
En les explanades del tipus E-2, el valor de paràmetre CBR ha d’estar comprès entre els valors 10 i 20, 
és a dir, el tamany de l’àrid ha d’estar entre 10 i 20mm de gruix. L’obtenció de valors alts a l’assaig 
CBR ofereix garanties a l’esplanada de no patir assentaments.  
 
Per avaluar la idoneïtat dels materials utilitzats en la confecció dels vials es faran uns controls de 
qualitat. Cal saber si tant el material tolerable (per a terraplens) com el material seleccionat (tot-u) 
compleixen les prescripcions indicades (característiques granulomètriques, límits de contingut de 
matèria orgànica, límits de contingut de sulfats, propietats mineralògiques del material, etc.). 

 
És de gran importància l’assaig proctor modificat (PM), ja que aquest assaig permet obtenir quina és la 
humitat òptima de compactació d’un determinat lot de material i que dóna lloc a la densitat màxima. 
D’aquesta forma els processos de compactació de les diferents capes de s’han de realitzar amb les 
dades de l’assagi PM realitzats prèviament per tal d’assolir els nivells de compactació exigibles. 
 
 
7.4 DEFINICIÓ DE LA PLANTA 
 
Definició dels vials: 
 
En la projecció de la vialitat d’aquesta nova urbanització s’ha optat per donar continuïtat a l’avinguda 
Puigmal fins a la carretera BV-5224, en aquest punt s’hi projecta una nova rotonda (A), igual que en el 
seu inici -en el creuament amb l’avinguda Pirineus- també s’hi projecte una nova rotonda (B) 
d’idèntiques dimensions.  
 
L’avinguda dels Pirineus es prolongarà fins a la nova rotonda (B) seguint la mateixa secció tipus. 
 
La carretera BV-5224, es reformarà seguint la secció tipus de dins el municipi fins la nova rotonda (A) 
que la connecta amb l’avinguda Puigmal, a més a més, es projecta un vial lateral a aquesta carretera 
per tal de facilitat la sortida dels vehicles dels carrers interiors de la nova urbanització. 
 
En els carrers del Pintor Guàrdia i el de Bisaura s’hi dóna continuïtat fins a l’avinguda Puigmal seguin la 
seva secció tipus. 
 
Es projecten tres nous carrers transversals a aquests últims, es projecten desde el nou vial lateral de la 
carretera BV-5224, travessant el carrer del Pintor Guàrdia, i dos d’ells desemboquen al carrer de 
Bisaura i l’últim a l’avinguda Puigmal. 
 
Paral·lelament a la projecció de l’avinguda Puigmal es projecte l’aparcament definit en l’apartat anterior.  
 
 
7.5 DEFINICIÓ DE LES SECCIONS TIPUS 
 
El plànol número 7 “Seccions tipus” defineix les seccions tipus de cadascun dels vials, per fer-ho 
encara més entenedor, es mostren unes taules amb les amplades de les voreres i vials –i aparcaments 
si és el cas- de cadascun dels carrers 
 
 

Secció tipus A:  

- Carrer Pintor Guàrdia 

- Carrer Bisàura 

- Carrers A, B i C 

Vorera Calçada Vorera 

2’00m 9’00m 2’00m 
 

Amplada total: 13’00m 
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Secció tipus B: 

- Avinguda Puigmal 

Vorera Aparcament Calçada Separador Calçada Aparcament Vorera 

2’00m 2’00m 6’30m 1’40m 6’30m 2’00m 2’00m 
 

Amplada total: 22’00m 

 

 

Secció tipus C: 

- ‘Avinguda Pirineus 

Vorera Aparcament Calçada Aparcament Vorera 

3’40m 2’00m 9’00m 2’00m 3’40m 
‘ 

Amplada total: 19’80m 

 

 

Secció tipus D: 

- Carretera BV-5224 

Vorera Calçada Vorera Calçada lateral Vorera 

10’00 7’50 8’50 7’50 2’00 
 

Amplada total: 35’00m 

 

 

Secció tipus E: 

- Rotondes 1 i 2 

Vorera Calçada Vorera Illeta Vorera Calçada Vorera 

5’00m 8’00m 1’00m 23’00m 1’00m 8’00m 5’00m 
 

Amplada total: 51’00m 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 PAVIMENTACIÓ DE VIALS 
 
Prèviament a la realització del paviment es precedirà a l’excavació o al replè per a la formació de la 
caixa de paviment. 
 
EXCAVACIÓ: 
 
- Neteja i rebaix de la capa superficial: 
En primer lloc es precedeix a extreure 30cm de la capa superficial de terra vegetal en totes les zones 
on hi ha previst el vial. 
 
- Sanejament del subsòl: 
En les zones on s’haurà d’excavar, un cop s’hagin extret els 30cm de la capa superficial, es rebaixarà 
el vial fins a una cota de -0’80cm (respecte la cota definitiva).  
 
REPLENS: 
 
Els replens es realitzaran mitjançant material tolerable de la pròpia obra excepte els darrers 40cm que 
es realitzaran mitjançant material seleccionat (CBR>20). 
 
FORMACIÓ DE LA CAIXA DE PAVIMENT: 
 
La secció estructural del ferm és la següent: 
 
- Subbase de tot-u artificial de 25cm. 
Un cop realitzada la millora de l’esplanada, es precedirà a l’estesa d’una capa de 25cm de tot-u 
artificial, la qual es regarà i es compactarà a 98% del procotor modificat. 
Posteriorment hi haurà un reg d’imprimició. 
 
- Capa intermitja d’aglomerat asfàltic tipus S-25 de 10cm. 
Posteriorment a aquesta capa intermitja hi haurà un reg d’adherència. 
 
- Capa de rodadura d’aglomerat asfàltic tipus D-12 de 5cm. 
Aquesta capa de rodadura es fa mitjançant gra granític i betum asfàltic de penetració.  

 
 
7.7 PAVIMENTACIÓ DE VORERES 
 
Per delimitar la calçada i alhora definir l’inici de la vorera es col·loca una vorada prefabricada de 
formigó tipus C7 de dimensions 22x20cm, una rigola de ciment de color blanc de dimensions 
20x20x8cm. Per a la pavimentació de la vorera, damunt la capa de material seleccionat, es disposarà: 
- Capa de formigó HM-20/B/20/II de 15cm de gruix anivellada correctament. 
- S’extendrà una capa de morter mixt de 5 cm de gruix. 
- Col·locació del panot d’acabat de dimensions 20x20x4cm de color gris. 
Cal remarcar que totes les voreres tindran una pendent en sentit cap al centre del carrer d’un 2%. 
 
 
8. ESTUDI DE DRENATGE 
 
La solució adaptada pel sanejament de la urbanització és la següent: es preveu una xarxa separativa 
de clavegueram, d’aquesta manera es realitzarà una xarxa de sanejament per recollir les aigües 
pluvials i una altre que recollirà les aigües residuals. Aquestes dues xarxes discorreran de manera 
paral·lela per l’eix del vial i es connectarem a la xarxa existent del municipi.  
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Cal destacar que el dimensionament dels col·lectors actuals, han estat facilitats per l’empresa de 
serveis municipals. 
 
XARXA D’AIGÜES PLUVIALS: 
 
S’ha dissenyat una xarxa de recollida d’aigües pluvials que recollirà: 
 
-  Les aigües dels vials mitjançant embornals de formigó armat i reixa metàl·lica situats a cada banda 
dels vials, a una distància d’aproximadament 25 metres entre sí i en cada inici i final d’illeta i les 
conduirà al col·lector principal. 
 
- Les aigües de les parcel·les mitjançant claveguerons realitzats amb tub de polietilè de doble paret de 
color negre corrugat per fora i llis per dins amb diàmetres de 200mm, 250mm i 315mm. 
 
Aquestes aigües són conduïdes al sistema de clavegueram existent del municipi mitjançant els 
col·lectors principals, aquests col·lectors principals discorren pels eixos dels carrers, s’utilitzen diferents 
diàmetres de tub. Els tubs de diàmetres 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm, 630mm i 800mm 
són de polietilè de doble paret de color negre corrugat per for i llis per dins, els tubs de diàmetres 
1000mm, 1200mm i 1500mm són tubs de formigó armat amb juntes elàstiques. A cada intersecció de 
carrers i cada 50 metres aproximadament es disposa d’un pou de registre per facilitar el manteniment. 
 
 
XARXA D’AIGÜES RESIDUALS: 
 
S’ha dissenyat una xarxa de recollida d’aigües residuals que recollirà aquestes aigües i les conduirà 
fins a la xarxa de clavegueram existent del municipi al límit de la zona d’urbanització. La conducció 
d’aquestes aigües es fa per l’eix central dels vials i disposarà d’un pou de registre en cada 
encreuament i aproximadament cada 50 metes per facilitat el manteniment.. Aquestes canonades són 
de polietilè de doble paret de color negre corrugat per fora i llis per dins i tenen uns diàmetre de 315mm 
i 400mm. 
 
Cada parcel·la tindrà una connexió al col·lector principal que passa per l’eix del carrer mitjançant 
claveguerons realitzats amb tub de polietilè de doble paret de color negre corrugat per fora i llis per dins 
amb uns diàmetres de 200mm, 250mm i 315mm. 
 
En el plànol número 14 “Planta drenatge aigües pluvials” s’hi pot observar amb detall el recorregut de 
les canonades de conducció d’aigües pluvials, la disposició d’embornals i pous de registre. En el plànol 
número 15 “Planta drenatge aigües residuals” s’hi pot observar amb detall el recorregut de les 
canonades de conducció d’aigües residuals. En el plànol número 16 s’hi pot observar amb detall els 
elements (pous de registre, pous de ressalt, embornals...) utilitzats en el drenatge de la urbanització. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DEFINICIÓ DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS   

 

Es projecta una zona d’equipaments amb una superfície de 45401’29m². D’aquesta superfície, 
37756’86m² són destinats per equipaments esportius, la resta, 7644’43m² són destinats per a serveis 
(sector terciari). 
 
ZONA DE SERVEIS – SECTOR TERCIARI: 
 
Aquesta zona és qualificada amb la clau 32a, zones d’activitat econòmica, comercial i de serveis. 
Aquesta clau està descrita detalladament en l’apartat 7 “Tipus d’ordenació i usos” d’aquest mateix 
projecta. 
 
Dins d’aquesta zona de serveis, hi podem diferenciar diferents parcel·les: 
 
- Parcel·la restaurant Can Batlle: 
S’ha mantingut l’edifici i, per tant, el servei del restaurant Can Batlle. Aquesta parcel·la té una superfície 
de 2296’67m² i disposa d’un accés directa des de la zona d’aparcament per facilitar l’accés als clients. 
 
- Dues parcel·les per a edificar: 
Es projecten dues parcel·les idèntiques de 1328’66m² cadascuna, pensades per a construir-hi un edifici 
per a un pavelló i un altre com a vestuaris per així dotar de més serveis a la zona d’equipaments 
esportius. 
 
Els 2798’48m² restants, són destinats a accessos, zones enjardinades, zones d’estar, etc. 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS: 
 
En aquesta zona d’equipaments esportius s’hi projecten diferents parcel·les destinades a diferents 
activitats, aquestes activitats són: 
 

- Futbol i atletisme 
- Pistes, tennis i accessos 
- Piscines 

 
Es continuació es defineixen més detalladament les característiques d’aquestes diferents parcel·les.  
 
Futbol i atletisme: 
 
Es disposa d’un sector de 16931’94m² destinat a aquesta activitat. Es projecta que en aquest sector  
s’hi construeixi un estadi on tot el seu voltant hi hagin grades. A l’interior de l’estadi hi haurà: 
 
- Una pista d’atletisme, es compleixen tots els requisits indicats per la Real Federació Espanyola 
d’Atletisme (RFEA) per poder-hi establir competicions oficials. 
 
- Un camp de futbol, es compleixen tots els requisits indicats per la Real Federació Espanyola de Futbol 
(RFEF) per poder-hi establir competicions oficials. 
 
Pistes, tennis i accessos: 
 
Es disposa d’un sector de 12168’17m² destinat a aquesta activitat. Es projecta que en aquest sector 
s’hi construeixi 2 pistes de futbol sala, 1 pista de basquet i 5 pistes de tennis, totes elles mitjançant 
mesures oficials extretes per la federació de cada esport.  
 
Es destaca que per aquesta zona hi passa una línia elèctrica d’alta tensió aèria, per això les pistes 
s’han disposat seguint la mateixa direcció de la línia elèctrica i deixant una franja de 8m d’amplada sota 
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la línia per així evitar xocs amb pilotes o amb altres elements. Les pistes de futbol i de basquet ocupen 
una superfície de 1400m² cadascuna, les de tennis 420m², això suposa una superfície total en pistes de 
6300m². La superfície restant, 5868’17m², està destinada a zones d’estar i accessos. 
 
Piscina: 
 
Es disposa d’un sector de 8656’74m² destinat a aquesta activitat. La totalitat d’aquest sector es destina 
a l’ús dels banyistes. Es projecta que en aquest sector s’hi construeixin dues piscines, una per a adults 
i adolescents i un altre per a infants. Degut a que la piscina destinada a adults serà de mides 
reglamentàries, s’hi podran disputar competicions oficials. 
 
En la projecció d’aquests elements es compleix el decret 165/2001 que aporta la normativa sanitària 
aplicables a les piscines d’ús públic, per això es disposa de la parcel·la destinada a construir-hi l’edifici 
per a vestuaris.  
 
 
10. CONCLUSIOS 
     
La confecció d’aquest projecte ens ha dotat de coneixements sobre com projectar una urbanització a 
partir d’un model digital de terreny que també hem desenvolupat nosaltres mateixos. Aquests 
coneixements adquirits son, entre molts d’altes, la presa de dades del terreny, l’estudi de la zona, el 
disseny dels eixos viaris, disseny de seccions tipus, rasants, etc, i deixar-ho tot a punt per a l’execució 
de l’obra. 
 
Degut a al programari utilitzat, ens ha aportat coneixements de diversos programes aplicables a la 
topografia, com són, el Cartomap i AutoCAD, i altre programari, com per exemple, el software Presto 
aplicable a la creació de pressupostos. 
 
Amb la confecció de l’estudi sobre l’impacta mediambiental, hem après a valorar els impactes negatius 
en l’execució d’un obra i a com compensar aquests impactes mitjançant mesures correctores, 
preventives i/o compensatòries. Hem conclòs que el mediambient està per damunt de tot i que les lleis 
mediambientals són les primeres que s’han de complir. 
 
Com que aquest projecte, s’ha elaborat amb parella, de bon començament es va fer una organització 
dels diferents treballs i  la divisió de feines. La presa de decisions comunes ha estat fàcil i els diferents 
problemes que han anat sorgint durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han solucionat 
ràpidament sempre amb el parè del company. Valorem positivament la confecció d’aquest treball en 
equip. 
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