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1. ANTECEDENTS 
 

Els antecedents administratius que afecten al projecte d’urbanització del qual 

estem treballant, són els següents: 

- En la sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2004, el Ple municipal de 

l’Ajuntament d’Esparreguera va acordar l’aprovació del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) d’Esparreguera, promogut pel mateix 

ajuntament i redactat per un equip de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, dirigit per Ferran Navarro Acebes (arquitecte), en col·laboració 

amb TCC (enginyeria) i Pareja & Associats (advocats).  

 

- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 15 de 

desembre de 2004, va adoptar, a reserva de la redacció que resultés de 

l’aprovació de l’acta, l’acord següent: 

 

“Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que 

s’hi exposen, aquesta Comissió acorda: 

 

1. Donar conformitat al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal d’Esparreguera, promogut i tramès per l’Ajuntament. 

2. Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva, de 17 de novembre de 

2004 i les normes urbanístiques corresponents, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal 

com indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

3. Comunicar-ho a l’Ajuntament d’Esparreguera.” 

El sector en el qual es desenvolupa el projecte d’urbanització, encara no s’ha 

vist afectat per cap pla parcial, i és per això que aquest projecte s’ha redactat seguint 

les Normes Urbanístiques, contingudes en el POUM, de la zona a urbanitzar. Aquestes 

Normes Urbanístiques es poden trobar redactades en l’Annex 1: Planejament i Normes 

Urbanístiques. 

 

2. INTRODUCCIÓ 
 

En el present projecte es descriuran amb detall les obres de construcció de la 

nova urbanització de Can Comelles, a Esparreguera. Aquesta urbanització comportarà 

la construcció de més de 120 vivendes unifamiliars noves, a més d’un equipament, al 

qual se li destinarà un ús en un altre projecte.  
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El projecte contempla, a més, una nova rotonda a l’antiga N-II (actual N-IIa) per 

tal de connectar aquesta nova urbanització. 

 

3. DADES DEL MUNICIPI 
 

El municipi d’Esparreguera es troba al nord de la comarca del Baix Llobregat, a 

la província de Barcelona. Té una superfície de 27,4 km2, amb una població actual de 

21.855 habitants, el que representa una densitat mitja de 797,6 habitants/km2.  

El terreny en el que es troba és bastant accidentat, ja que el municipi està situat 

molt proper a relleus característics de Catalunya, com poden ser la muntanya de 

Montserrat i el riu Llobregat.  

Podem dir que té un caire residencial predominant en tota la població, tot i que 

també hi ha zones marcadament industrials a les dues entrades o sortides principals 

del municipi.  

 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT URBÀ EXISTENT 
 

4.1 Presentació general 
 

El tret fonamental del creixement urbanístic del municipi d’Esparreguera, 

històricament, ha sigut el fet de créixer de manera lineal, és a dir, seguint el traçat d’un 

important eix de comunicacions, que és l’actual N-IIa (antiga N-II). Aquest fet provoca 

que Esparreguera no sigui una vila amb un nucli antic i un creixement radial al voltant, 

sinó que a partir d’aquest eix de comunicacions, el creixement s’ha anat adaptant al 

terreny i a la topografia característica de la zona.  

De fet, en els darrers anys, s’han anat succeint diversos creixements 

demogràfics, amb el creixement urbanístic que això comporta, a conseqüència de 

l’expansió de l’àrea metropolitana de Barcelona, i també gràcies a la millora de les 

comunicacions després de la inauguració de l’autovia A-2 l’any 1990, que substitueix a 

l’antiga N-II com a gran infraestructura de comunicació entre Barcelona i Lleida. Tot 

plegat, ha comportat l’aparició de nous barris com Can Comelles, el Castell, o 

l’ampliació dels ja existents com Can Rial, el Mas d’en Gall, Can Vinyals i La Plana.  
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En el següent ortofotomapa podem veure la vila d’Esparreguera i els seus 

voltant, extreta de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC): 

Ortofotomapa d’Esparreguera – Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

4.2 Usos actuals del sòl 
 

Primerament, podem mostrar un plànol orientatiu de la situació de la població 

en relació a Catalunya i als pobles dels voltants: 

            
Situació d’Esparreguera respecte Catalunya – Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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Situació d’Esparreguera respecte els pobles del voltant – Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

En el següent plànol, es pot veure clarament delimitat l’àmbit urbà existent 

respecte dels seus voltants: 

Mapa d’usos del sòl d’Esparreguera i rodalies (1997) – Font: Dept. Medi Ambient i Habitatge 
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   Llegenda del plànol 

 Per tal de caracteritzar les cobertes del sòl del terme municipal, el CREAF-DMA 

realitzà l’any 1993 un mapa de Cobertes del sòl. 

 Tot i això, degut a l’incendi que afectà 890 Ha forestals del terme municipal 

l’any 1994 i els canvis en el creixement urbà i en els terrenys agrícoles, es realitzà una 

actuació d’aquest mapa de cobertes l’any 2002, emmarcat dins del Pla de Gestió i 

Restauració Forestal per a àrees cremades. 

 Cal assenyalar que prèviament al mapa de 1993, es disposava del “Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos”, de l’any 1979. 

 Per tant, amb aquests tres mapes es pot analitzar quina ha estat l’evolució 

temporal de les cobertes del sòl al terme municipal d’Esparreguera. 

4.2.1 Àrees urbanitzades 
 

D’ençà l’any 1993 s’ha produït un increment de les zones urbanitzades, 

bàsicament degut al creixement dels barris de Can Comelles i de Can Vinyals, l’aparició 

de noves vivendes als barris de Can Rial i Mas d’en Gall i la consolidació del barri del 

Castell.  

Amb aquest augment, el sòl urbà ocupa 352,89 Ha (12,85% de la superfície).  
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4.2.2 Qualificació i règim general del sòl 
 

El terreny que és objecte de la urbanització, és un terreny qualificat en el Pla 

d’ordenació urbanística municipal com un sector de sòl urbanitzable, la qual cosa 

indica que és un sector susceptible de ser urbanitzat, és a dir, de passar a ser sòl urbà, 

amb les corresponents obres d’urbanització.  

En l’annex de planejament podem veure dos plànols definitoris de la situació, 

els quals clarifiquen l’estat actual del terreny i de tota la població, mostrant-nos en un 

cas els sòls urbans consolidats i no consolidats, i en l’altre cas els sòls urbans, 

urbanitzables i no urbanitzables.  

 

5. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 

L’àmbit del sector urbanitzable residencial de Can Comelles està situat a 

l’extrem nord-oest de la població d’Esparreguera, i té una superfície de pràcticament 6 

Ha. Comprèn els terrenys situats entre la N-IIa (al sud del sector), l’actual urbanització 

de Can Comelles (a l’est del sector) i el pronunciat barranc que duu fins al riu Llobregat 

(al nord del sector).  

De fet, la urbanització es connectarà directament amb l’actual Can Comelles 

des del carrer de Can Roca (límit a l’est), a través del carrer de Salvador Cortadellas i el 

camí de Can Roca, els dos eixos principals de comunicació amb la nova urbanització 

des del municipi.  

Un altre eix de comunicació principal amb la nova urbanització serà a través 

d’una nova rotonda que assumeix aquest mateix projecte, i que preveu absorbir bona 

part de la circulació d’entrada i sortida de vehicles al sector i a tota la part nord 

d’Esparreguera.  

A continuació es mostra un plànol orientatiu on es pot veure l’emplaçament del 

sector on es farà la nova urbanització: 
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Plànol orientatiu del municipi d’Esparreguera amb l’emplaçament de la zona a urbanitzar – Font: Institut 

Cartogràfic de Catalunya 

 Per a més detall de la zona, s’adjunta a continuació una fotografia aèria de la 

zona a urbanitzar: 

Fotografia aèria de la zona a urbanitzar – Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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6. ESTAT ACTUAL 
 

Els terrenys a urbanitzar del sector de Can Comelles a Esparreguera estan 

qualificats urbanísticament com a sòl urbanitzable. En aquest sector, no hi ha construït 

cap tipus de carrer, tot i que existeix un camí que comunica la zona urbanitzada amb la 

finca que es troba al límit just de la zona a urbanitzar, al nord-oest. Actualment, el 

terreny no té cap mena d’ús, ja que no hi ha conreus, ni vivendes, ni indústries. 

Tot el que aquí s’explica es pot veure millor en l’annex fotogràfic. 

 

7. OBJECTIUS 
 

7.1 Objectius urbanístics 
 

 En aquest apartat, s’exposaran els objectius urbanístics que es tenen en 

consideració a l’hora de redactar aquest projecte.  

 Els fets exposats anteriorment del creixement poblacional a Esparreguera els 

darrers anys, han donat motius suficients per pensar que el creixement urbanístic és 

una necessitat de primer ordre.  

 Els terreny seleccionat per fer la nova urbanització és idoni per més d’un motiu. 

Primerament, la situació és perfecta ja que és continuació de la urbanització ja 

existent, com podem veure en la fotografia aèria anterior. Un altre motiu per tractar-

se d’un solar òptim, és la seva fàcil comunicació, ja que compta amb la carretera N-IIa 

limitant el propi terreny.  

 

7.2 Objectius del projecte 
 

Un cop esmentats el objectius urbanístics del projecte, aquest té uns altres 

objectius que es basen en la realització d’un bon projecte.  

El primer objectiu, i més clar, és entrar el projecte dins dels límits que marca la 

normativa, tant la que dicta l’ajuntament d’Esparreguera com la resta de normatives a 

seguir a l’hora de redactar un projecte urbanístic. 
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Un altre objectiu important és fer encabir un bon traçat de nous carrers, 

donant continuïtat als carrers ja existents, així com als serveis, i donar a la nova 

urbanització una nova connexió amb la carretera, a través d’una rotonda.  

 

8. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL 

 

L’ajuntament d’Esparreguera, a 17 de novembre de 2004, va acordar 

l’aprovació del POUM, és a dir, el document que regula i ordena les actuacions i 

activitats urbanístiques al municipi. 

Aquest estableix, en el seu apartat sobre usos del sòl, que el sòl sobre el qual es 

projecta la nova urbanització és urbanitzable, i, a més, en descriu certes condicions.  

El sector a urbanitzar, ha de ser concebut com a urbanització de vivendes 

unifamiliars i col·locades en filera, és a dir, sense formar illes de 4 costats, adaptant el 

traçat a aquestes condicions. 

La resta de condicionants establerts pel Pla d’Ordenació estan descrits en 

l’Annex de Planejament, on s’hi pot trobar tot el referent a la nova urbanització pel 

que fa a aquest aspecte. 

 

9. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

9.1 Enderrocs i demolicions 
 

 Tot i que el projecte es realitza en un terreny sense urbanitzar, la part de la 

rotonda nova, es projecta en mig de la carretera ja existent, fet que provoca que hi 

hagi un fressat de capes bituminoses de la carretera, per tal de millorar-ne l’estat, i, a 

més, supressió de totes les capes allà on hi haurà el centre de la rotonda.  

 En el plànol d’enderrocs i demolicions podem veure la planta de les superfícies 

corresponents a cadascuna de les demolicions.  
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Diferents enderrocs i demolicions a realitzar al començar l’obra 

 

9.2 Geologia i geotècnia 
 

 En l’Annex 3, corresponent a la geologia i la geotècnia del terreny, podem veure 

un plànol extret de l’Institut Geològic de Catalunya, en el qual es demostra que la 

urbanització es realitzarà sobre sòl del Plistocè.   

 Pel que fa als aspectes geotècnics, es considera que els terrenys sobre els quals 

es treballarà tindran un mòdul de deformació superior als 100 MPa i un CBR superior a 

20. El nivell freàtic no es tindrà en compte, ja que es troba a molts metres de 

profunditat. 

 

9.3 Traçat, moviment de terres i topografia 
 

9.3.1 Traçat 
 

 El fet de traçar uns nous carrers a continuació d’una urbanització ja existent, 

condiciona en part el traç dels mateixos. Es per això, que els carrers que finalitzen 
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actualment on es construirà la nova urbanització, se’ls donarà continuïtat per tal de 

facilitar la circulació.  

 A més, existeix una finca privada en una part del terreny, en la qual no s’hi 

pretén fer-hi actuacions urbanístiques, i que, per tant, s’ha de tenir en compte aquest 

nou condicionant.  

 Com s’ha comentat anteriorment, la nova urbanització es connectarà amb la 

carretera a través d’una rotonda. Més endavant, en l’apartat de connexions amb 

l’exterior, podem veure un esbós de com se segueix el traçat dels nous carrers a partir 

dels existents i la implantació de la nova rotonda. 

 

9.3.2 Moviment de terres i topografia 
 

 Tot i que la topografia del terreny no sigui molt pronunciada, ja que només hi 

ha un increment de cota de menys de 15 metres entre els dos punts més diferenciats, 

el moviment de terres que es contempla en el projecte és bastant voluminós.  

 Aquest fet es deu a que la carretera que ja s’ha esmentat, té unes cotes 

definides i que condicionen en part la nova urbanització, ja que s’hi ha de connectar 

directament, i a més es vol evitar grans talussos entre carretera i carrer nou.  

 El volum total de terres que s’han de treure és de pràcticament 33.000 m3, dels 

quals se n’aprofitaran 3.000 per omplir alguns terraplens que són necessaris. La resta 

serà transportada a abocadors o aprofitada per altres obres.  

 

9.4 Ferms i paviments 
 

 Aquest aspecte, igual que alguns d’altres, s’ha de dividir en dues parts, ja que el 

paviment de la nova urbanització no pot ser el mateix que a la nova rotonda, degut a 

que el trànsit que hi circularà no serà el mateix.  

 El fet que a la nova urbanització no s’esperi circulació de trànsit pesat podria fer 

pensar que el dimensionament hauria de ser el més senzill possible, però no és així, ja 

que s’ha de tenir en compte que durant les obres d’edificació dels habitatges, hi 

circularan camions, i el paviment ha de ser capaç de suportar-ho.  

 Pel que fa a la rotonda, com que gran part d’ella es trobarà on ara hi ha el 

traçat de la carretera, s’ha de tenir en compte que no es pavimenta de zero. Això 
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provoca que s’hagi de conèixer les capes de ferm i paviment actuals, i adaptar-s’hi. De 

fet, la solució adoptada preveu fressar part del paviment actual per tal de sanejar-lo. 

 

9.5 Xarxa de clavegueram 
 

 El primer servei a comentar del projecte serà la xarxa de clavegueram. De tots 

els serveis, és el que es trobarà a més profunditat, i l’únic que passarà per sota de la 

calçada, normalment pel mig d’un dels carrils (quan n’hi ha més d’un) per tal de no 

situar les tapes dels pous de registre al pas de les rodes dels vehicles.  

 Aquesta xarxa s’ha concebut de la següent manera. Pel traçat de carrers 

dissenyat, la millor solució que s’ha trobat per la xarxa ha estat dividir-la en tres parts, 

ja que tota l’aigua (tant pluvial com residual) desemboca a la xarxa ja existent al carrer 

de Can Roca. Com que es disposa de tres pous en els quals es pot connectar la nova 

xarxa, s’ha aprofitat aquest fet per fer aquesta connexió.  

 Tant en l’annex com ens els plànols de definició de la xarxa de clavegueram, 

podem trobar ben definida aquesta xarxa. 

Planta de la xarxa de clavegueram 
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9.6 Xarxa d’aigua potable i reg 
 

 Un servei tant bàsic com l’aigua potable pot ser un dels serveis més difícils de 

fer arribar a les vivendes. Això és degut, a vegades, a la dificultat de trobar recursos 

hídrics disponibles. 

 En el cas que ens ocupa, la solució triada ha estat connectar la nova xarxa a la ja 

existent, aprofitant la pressió que arriba fins al punt més baix de la nova urbanització. 

De fet, com ja hem comentat anteriorment, la diferència de cota entre els dos punts 

més diferenciats és de menys de 15 metres, i l’aigua arriba a la connexió amb una 

pressió de pràcticament 45 m.c.a. Aquest fet ens possibilita l’arribada de l’aigua a tots 

els punts de la xarxa sense necessitat d’elements auxiliars, com podrien ser les 

bombes.  

Planta de la xarxa d’abastament 

 

9.7 Xarxa de subministrament elèctric de mitja i baixa tensió 
 

 El fet de trobar-nos davant d’una nova urbanització de vivendes unifamiliars, 

s’ha considerat un consum de 9,2 kW per habitatge, que és el considerat per a cases 

d’alt consum.  
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 Així mateix, per calcular l’energia necessària a subministrar a l’equipament que 

es projecta en la nova urbanització, s’ha tingut en compte la superfície que ocupa, i un 

consum per cada metre quadrat d’aquesta superfície.  

 Un cop calculat el consum total, s’ha decidit subministrat l’electricitat a partir 

de dos transformadors, un de 1000 kVA i un 630, ja que amb els dos junts oferim 

l’energia suficient per abastar les noves vivendes.  

Planta de la xarxa de subministrament elèctric 

 

9.8 Xarxa d’enllumenat públic 
 

 L’enllumenat públic que s’ha projectat, s’ha fet a partir de la funció que 

desenvoluparà cada carrer, i la secció dels mateixos.  

 En el carrer D, carrer que comunica la urbanització existent amb la nova 

rotonda, i que voreja la nova urbanització, s’ha projectat una il·luminació bilateral, 

col·locada al portell, per tal de donar una bona il·luminació, a un carrer que es preveu 

que sigui el que més trànsit absorbeixi.  

 La resta de carrers, en els quals només es preveu el trànsit necessari per entrar 

i sortir de les vivendes i aparcar, s’ha projectat una il·luminació unilateral, amb fanals 

de 7,5 metres col·locats equidistantment cada 20 metres.  
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 A més, la rotonda que es projecta, també preveu una nova il·luminació, la qual 

es basa a partir d’una columna situada just al centre de la mateixa rotonda, la qual 

suportarà quatre lluminàries de 400 W cadascuna.  

 

9.9 Xarxa de telecomunicacions 
 

 La xarxa de telecomunicacions, com la resta de serveis, serà continuació dels 

existents, fet que condiciona que aquesta xarxa sigui soterrada. Serà gestionada per 

Telefónica, i es faran servir pericons tipus H i tipus M per tal de distribuir els cables per 

la nova urbanització.  

Planta de la xarxa de telecomunicacions 

 

9.10 Mobiliari urbà, arbrat i jardineria 
 

 L’arbrat que s’utilitzarà en tota la urbanització seran arbres del tipus “Platanus 

hispanica”. Es situaran en tots els carrers en ambdós costats, ja que l’amplada de les 

voreres ho permet, excepte en el carrer A, que durant un tram només n’hi haurà en un 

dels costats. Aquesta distribució es pot veure en els plànols de la planta general.  
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 A més de l’arbrat, en la urbanització trobarem altres elements de mobiliari urbà 

com poden ser bancs i papereres. També podem veure la seva distribució en el plànol 

corresponent.  

 

9.11 Senyalització 
 

 En la urbanització es preveuen dos tipus de senyalització: vertical i horitzontal. 

En el carrers en els quals es permeti la circulació en ambdós sentits, els carrils es 

separaran mitjançant línia discontinua. Tant aquestes línies, com els passos de 

vianants, es poden trobar representats en els plànols de senyalització horitzontal. 

 Pel que fa a la senyalització vertical, que ha d’anar en consonància amb la 

horitzontal, s’ha projectat de manera que conductor tingui clar en tot moment quina 

és la preferència, i que en cap moment es dubti dels moviments circulatoris possibles. 

Aquesta senyalització també es troba en els plànols corresponents.  

 

10. CONNEXIONS AMB L’EXTERIOR 
 

10.1 Connexió als serveis existents 
 

 La connexió dels nous serveis amb els ja existents és un punt important del 

projecte, ja que pràcticament la totalitat d’ells arriben a la nova urbanització a través 

d’aquestes connexions.  

 Cadascuna de les connexions és degudament explicada en els annexes de cada 

servei, per tal de deixar-les clares. 

 

10.2 Connexió viària 
 

 Com ja s’ha comentat en més d’un apartat d’aquesta memòria, els nous carrers 

seran continuació dels ja existents, facilitant així el nou traçat, i fent més còmode la 

circulació, tant de vehicles com de vianants.  

 El fet de tenir tres carrers actuals que desemboquen a la nova urbanització i, a 

més, voler connectar aquesta amb la carretera mitjançant una rotonda comportava 
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uns condicionants no fàcils de resoldre en un principi, sobretot degut a un problema 

de topografia i relleu. 

 Tot i això, la solució adoptada ha sigut traçar el que serà el carrer D, que es un 

nexe d’unió entre la carretera (a través de la rotonda) i les urbanitzacions (la aquí 

projectada i l’existent).  

 En el següent croquis podem veure la situació actual, i com són els traçats 

primers d’unió dels nous carrers.  

Croquis del traçat de connexions viàries 

 

11. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

 Per tal de dur a terme els treballs d’execució de la nova urbanització, s’ha 

calculat que caldran una mitja de 10 treballadors, amb puntes de 15, per tal 

d’assegurar el terminis establerts.  

 Aquests terminis, desglossats en diferents tasques en l’Annex de Pla d’Obra, 

preveuen que l’obra durarà un total d’onze mesos.  
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12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 El projecte incorpora l’Annex de Seguretat i Salut, el qual exposa totes les 

condicions necessàries i obligatòries a complir durant el transcurs de l’obra, per tal de 

garantir la seguretat i la salut de treballadors i persones que interactuïn amb l’obra. 

 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El projecte el composen els documents següents: 

- Document 1: Memòria i Annexes 

- Document 2: Plànols 

- Document 3: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

- Document 4: Pressupost 

 

14. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 

 El pressupost d’execució material (PEM) de l’obra és d’un milió sis-cents vint-i-

vuit tres-cents vint-i-sis euros amb noranta quatre cèntims (1.628.326,94 €). 

 El pressupost d’execució per contracte (PEC) de l’obra puja a la quantitat de dos 

milions tres-cents quaranta-quatre mil sis-cents vint-i-set euros amb noranta-sis 

cèntims (2.344.627,96 €). 

 

Barcelona, Juliol de 2013 

 

  L’autor del projecte    El tutor del projecte 

  Sergi Bonet Martínez    Daniel Rodríguez Aranda 
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