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1. OBJETIU I ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

Es redacta el present PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA 
SAGRERA, BARCELONA que té per objecte la definició de les obres necessàries per a la construcció 
d’un aparcament soterrat destinat tant a ús privat per a residents de la zona, com per al sector públic. 
L’aparcament constarà de 3 plantes. 
 
Aquest projecte sorgeix com a conseqüència d’un fet patent i una problemàtica comuna en la majoria 
de municipis i és el dèficit de places d’aparcament a la via pública degut a l'augment progressiu del 
parc de vehicles, adherit al fet d’una manca d'espais oberts i/o verds per a ús dels veïns de la zona i 
l’interès que suposa la recuperació del màxim d'espais possibles per a lleure dels mateixos. 
 
Com s’observa en el plànol la densitat d’habitants de la zona és força elevada, amb habitatges de fins 
a PB+8 alçades, la majoria dels quals tenen una edat superior als 30 anys i per tant pocs edificis 
disposen de pàrquings amb places d’aparcament per tota la gent que hi viu a l’edifici. A més a més, 
caldria remarcar que la familia representativa d’avui no només en disposa d’un sol vehicle, sinó que 
l’habitual per condicions de cotidianeïtat és tenir més d’un.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edifici nou amb aparcaments 
Pàrquing en edifici antic 
 
Si bé, l’objectiu principal és acondicionar de places d’estacionament per als veïns residents a la zona, 
propers al solar de l’obra es troben també tres escoles, una pista i un poliestportiu, que incrementa la 
necessitat de plaça en determinades hores punta, per als usuaris i per als propis residents en 
conseqüència. 
 
Remarcar també que els carrers propers, tant c/ Sagrera com c/ Felip II o c/ Garcilaso són vies molt 
transitades. 
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2. ESTAT ACTUAL I CONDICIONANTS 

La zona on està emplaçat el projecte es troba delimitada pels carrers sagrera en la zona nord, i es 
circumval·lada pel carrer baixada de la sagrera en tota la resta, ocupant una superfície total de 
3535.55 m2 que compren el números del 12 al 30 del carrer Sagrera, cel oberts i  zones enjardinades 
en majoria.  
 
El vial de la Baixada de la Sagrera que suposa l’accés tant a les oficines d’ADIF i obres de la nova 
estació del AVE de la Sagrera, com a la planta cimentera que s’ha instal·lat a les mediacions, va ser 
habilitat l’any 2009. En l’esmenada actuació es va dur a terme la pavimentació del vial i la creació 
parcial de zones d’aparcament en superfície per a turismes i motos, en la vessant nord i per a personal 
ADIF, en la vessant sud. 
 
El solar té un pendent en sentit nord-sud d’aproximada del 3.1 % constant en tota la longitud amb un 
desnivell màxim de 3.2 m en 103 m i un pendent sentit est-oest del 10.3 % no gaire pronunciat ja que 
la topografia és sensiblement plana. 
 

3. DADES BÀSIQUES 

TOPOGRAFIA  
 
La informació topogràfica s’ha extret de la web del ICC (Institut cartogràfic de Catalunya) 
 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA I HIDROLOGIA SUBTERÀNIA 
 
Per a la realització l'annex de geologia i geotècnia s'han incorporat les dades disponibles del sondeig  
a rotació amb extracció de testimoni continu. 
 
A partir de la informació recopilada es defineix una columna tipus per a la zona on es duran a terme 
les actuacions descrites, amb els paràmetres a emprar per a cadascunes de les unitats afectades per 
les actuacions contemplades. 
 
De forma genèrica es distingeix a la zona 2 grups de nivells geotècnics, segons la seva litologia i edat, 
que són Rebliment (nivells R) i Quaternaris (nivells Qa, Qag i PQ). I dintre d'aquests últims, apareixen 
bàsicament les unitats del Pleistocè Quaternari (Tricicle i Pretricicle).  
 
Així doncs per sota de les terres en superfície del replè antròpic (R), apareixen directament els 
materials del tricicle (Qa, amb certs llentions més detrítics intercalats, Qag, resultat d'antics canals 
torrencials) i finalment en profunditat es disposen els del Pretricicle (PQ) 
 
Es recomana encastar les pantalles en els materials de la unitat PQ ja que presenta un nivell de 
resistència una mica més alt que no pas el que pugui presentar el material coherent Qa 
 
La base d'excavació a l'interior del recinte entre pantalles quedarà situada a uns 11.1 m de la cota 
actual del terreny, quedant la rasant de la solera dins dels materials Quaternaris de la unitat PQ.  
 
El nivell d'aigua es situa a uns 5.6 m per sobre de la base de la solera. 
 
A l’annex corresponent del present Projecte es recullen les columnes tipus estratolitogràfiques de 
cadascun dels sondejos i a partir de la informació recopilada en els treballs de camp i laboratori es 
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defineix una de taula els paràmetres que es poden emprar per a les unitats afectades de les 
actuacions contemplades. 

4. VALORACIÓ D'ALTERNATIVES I SOLUCIÓ ADOPTADA 

Dintre de les alternatives que exclouen les diferents modificacions en el disseny de l'espai: número 
d'entrades i sortides tant per a vehicles com per a vianants, disseny interior (circulació i disposició de 
rampes), o bé la tipologia de l'estructura civil, hi han tres marcades solucions alternatives a la 
necessitat de la zona. 
 
La primera, i existent en l'actualitat, consisteix en l'adequació a nivell superficial de la zona per a ús 
d'aparcament, si bé aquesta opció seria la d'execució més barata i ràpida, suposa un desaprofitament 
tant de l'espai, com del seu terreny, ja que a la zona no només hi una mancança clara de places 
d'estacionament sinó també d'espais verds per a ús dels veïns. 
 
La segona alternativa seria la construcció d'un edifici en alçada adequat al servei d'aparcament, els 
contres més obvis d'aquesta solució serien, no només la no utilització de l'espai per un altre possible 
ús i benefici, sinó que alhora es produiria un efecte paisatgístic negatiu en detriment de la zona. 
 
I una tercera, seria la construcció d'un aparcament soterrat robotitzat. Aquesta seria una altra possible 
solució òptima per a la problemàtica plantejada de creació de places d'estacionament i aprofitament de 
la zona per a altres usos, però el cost de manteniment seria molt més elevat, i per tant, a priori no seria 
tan viable la posterior gratuïtat de l'ús del servei, que és també un dels principals objectius. 
 

 
 
Pel que fa a la solució adoptada s'ha projectat una estructura del tipus soterrat, amb tres plantes sota 
rasant que disposa d'un total de 429 places d'estacionament. S'ha previst una entrada amb rampa de 
doble sentit per a vehicles des del carrer de baixada de la Sagrera. I una altra entrada alternativa per a 
usuaris amb escala i ascensor. 
 
L'estructura té forma gairebé rectangular de 96.7 m per 31 m, augmentant a 47.7 m en l'últim quart de 
la longitud total. La planta es manté constant en tots els nivells. Les dimensions i situació de 
l'aparcament s'han dissenyat per tal d'obtenir una optimització de l'espai, intentant a la vegada 
minimitzar els problemes constructius i posterior manteniment. 
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Les seves característiques geomètriques principals són: 
 
- llum lliure mínima: 2.95 m 
- llum lliure sota conducte ventilació: 2.7 m 
- amplada dels vials de doble circulació: 5.5 m 
- amplada de les places: 2.5 m  
- longitud de les places: 5 m 
- amplada en les rampes: 7m 

5. ESTRUCTURES 

 
Previ a l'execució dels fonaments caldrà dur a terme les petites demolicions i moviments de 
l'esbrossada a fi d'aconseguir una plataforma de treball òptima i adequada. 
 
Degut a la baixa capacitat portant del terreny s'ha optat en el disseny per murs pantalla perimetrals  
executats in situ amb llots tixotròpics, de gruix 0.6 m i ancoratges passius durant l'execució de les 
obres. L'ample estàndard dels panells és de 2.5 m. 
 
Dintre d'aquesta tipologia d'estructura, i degut a les condicions del terreny, s'ha diferenciat en el càlcul 
dos tipus de murs pantalla amb ancoratges provisionals, denominades segons la cota UTM del inici de 
la seva coronació. Així, a la part nord i amb el lateral del carrer Sagrera, hi ha les pantalles calculades 
des de la cota 19 del terreny, i a la part sud i coincidint amb el carrer de Baixada de la Sagrera, les 
pantalles calculades des de la cota 15.8 UTM del terreny, o cota zero en relació al carrer; ja que el 
disseny s'ha dut a terme de manera que a posteriori els accessos es realitzin des d'aquest 
emplaçament i el desnivell transversal el suporti la pantalla del costat del carrer Sagrera. 
 
Complementant a les estructures de fonament superficial hi ha els forjats bidireccionals de 0.55 m de 
gruix amb diferents llums segons disposició dels pilars, formigonats també in situ per predisposicions 
dels condicionats de l'obra, donat que es disposa d'una cimentera a peu d'e la mateixa. Els forjats els 
suporten una malla de pilars de 0.6 x 0.4 m de dimensions, transversal i longitudinals respectivament, 
dimensions referides a les direccions pròpies del recinte. 
 
La fonamentació esta constituïda per pilons de 55, 65 i 85 cm i encepats de 2 i 3 pilons, segons la 
necessitat de càlcul propiciada per la llum dels pòrtics. I finalment, a llosa de fons s'ha calculat com a 
llosa estàndard i no pas de fonamentació, tenint en compte les fases de servei amb càrregues en 
sentit descendent màximes i la fase de construcció en que únicament es troben executades les 
pantalles i la llosa i per tant les forces verticals degudes a la subpressió són màximes en la seva cara 
inferior.  
 
De cara als elements estructurals horitzontals la sectorització que s'ha tingut en compte ha estat la 
marmarcada bàsicament per la distribució dels pilars a la planta.  
 
Pel que fa a les rampes i escales d'accés, de gruix 0.5m i 0.25m respectivament, s'han dissenyat 
seguint la mateixa metodologia que les altres estructures de l'Obra, murs pantalla i forjats executats 
post excavació entre pantalles, a fi d'optimitzar els recursos plantejats. 
 
Els càlculs en detall es disposen en l'annex adjunt de càlcul d'aquest Projecte. 
 
 
 
 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
MEMÒRIA 

7 
 
 
 
 
 

6. INSTAL!LACIONS 

 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Per tal de complir amb els requisits establerts al Document Bàsic del CTE – DBSI es disposaran les 
següents instal·lacions contra incendi: 
 
Instal·lació de detecció automàtica mitjançant sensors de detecció d'incendis 
Instal·lació d'alarma (manual i automàtica) 
Extintors portàtils de pols polivalent 
Boques d'incendi Equipades amb mànega semi-rígida del tipus 25 mm 
 
VENTILACIÓ 
 
Per a les plantes s'opta per un sistema de ventilació forçada que garanteix l'extracció tant dels gasos 
procedents dels vehicles, com dels fums en cas d'incendi, segons l'establert en el Document Bàsic de 
Salubritat HS3 del CTE. 
 
La instal·lació disposarà també de detectors del nivell de contaminació emplaçats a una cota inferior el 
sostre e 0.5 m. 
  
La  instal·lació disposarà també de detectors del nivell de contaminació, a fi de garantir la posada en 
funcionament automàtica. La separació de les obertures d'admissió serà sempre inferior als 10 m, i 2/3 
parts d'elles es trobaran a una cota inferior de 0.5 m el sostre. 
 
ELECTRICITAT i IL·LUMINACIÓ  
 
Els eixos de trànsit del aparcament estaran il·luminats mitjançant lluminàries blindades de baix 
consum, així com les zones destinades a ús del vianant. Es blindarà igualment la il·luminació 
encastada a les parets dels murs, tant de les rampes com de les escales. 
 
I es dotarà d'enllumenat de seguretat segons la normativa vigent, amb circuit elèctric de tubs blindats 
subjectes als paraments i/o forjats de l'estructura. 
 
COMUNICACIONS i ELEMENTS de CONTROL 
 
Es preveu un Circuit Tancat de Televisió, amb intensificació nocturna, que cobreixi els accessos 
(rampes de vehicles i escales per al vianants) des de l'exterior, així com a l'interior del recinte del 
aparcament 
 
De la mateixa manera s'ha previst també un control d'accés d'usuaris, la metodologia del qual no s'ha 
ha estat determinada però, ja que restaria fer un possible estudi econòmic d l'explotació del pàrquing 
en pro de cobrir les possibles despeses de manteniment que pugui generar. A aquest efecte es 
disposa d'una sala en la primera planta soterrada. 
 
Es proposa una instal·lació de gestió de places del aparcament d'informació a temps real que requerirà 
d'unitat central i unitat en places, sensor de detecció de vehicles i indicador lumínic de presència, així 
com de panells indicatius tant del número de places lliures generals com en passadís. 
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SENYALITZACIÓ 
 
En el Document núm 2 del present Projecte, Plànols, es troba definida la senyalització de les plantes 
del aparcament i accés. 
 
CONDUCCIÓ D'AIGUA 
 
Junt amb la instal·lació de subministrament de les Boques d'Incendi Equipades de les plantes es 
preveu també a cada planta l'emplaçament d'uns serveis habilitats per a discapacitats.  
 
Totes les instal·lacions estan definides i justificades en detall a l'annex adjunt d'instal·lacions i al 
Document núm 3 del present Projecte, Plec de Condicions Tècniques. 

7. BASES DEL PROJECTE 

El projecte s'ha dut a terme complint amb les determinacions de la següent normativa: 
 
- Codi Tècnic de l'Edificació, CTE, segons RD 314/2006 
 
- Norma Sismorresistent NCS-02 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3/74, així com les Ordres del Ministeri de Foment que 
actulitzen els seus capítols en el referent a Obra Civil 
 
- Instrucción EHE, Hormigón Estructural 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
 
- Reglament de seguretat contra incendis, segons RD 2267/2004 
 
- Normatives UNE i NTE 
 
- Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, Març 1979 i modificada, 
Desembre 1980. Ajuntament de Barcelona 
 
- Ordenança sobre aparcaments, Agost 1968. Ajuntament de Barcelona 

8. PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

L'Obra s'ha previst dur-la a terme en un termini total aproximat de 18 mesos 
 
L'Estudi de la Planificació Temporal de l'Obra es troba recollida a l'annex corresponent 

9. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

L'Estudi per a la Seguretat i Salut de l'Obra es troba recollit a l'annex corresponent. 

10. PRESSUPOST 

En el document núm 4 figuren les diferents unitats d'obra amb els amidaments corresponents i els 
preus fixats. 
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Pressupost de Execució material: 
2638743,26 ! 
(DOS MILIONS SIS CENTS TRENTA-VUIT MIL SET CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-
I-SIS CÈNTIMS) 
 
Pressupost d'Execució per Contracta: 
3140104,48 ! 
(TRES MILIONS CENT QUARANTA MIL CENT QUATRE  EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS) 
 
Pressupost Total: 
3799526,42 ! 
(TRES MILIONS SET CENTS NORANTA-NOU MIL CINC CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 
 
REVISIÓ DE PREUS 
 
Tret de les modificacions contemplades al Plec Clàusules Administratives Particulars de contractació 
de les obres, i seguint el compliment dels Decrets corresponents a l'Annex de Ref. Revisió de Preus, 
s'estableix la formula adequada. 
 
TERME DE GARANTIA 
 
El terme de la garantia que se estableix para les obres de aquest Projecte es de UN ANY, des del 
moment de la recepció provisional de las obres. 
 

11. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 

Document núm 1 

Memòria 
Annexes a la Memòria 
Fotogràfic 
Geotècnic 
Càlculs estructurals 
Instal·lacions 
Seguretat i salut 
Planificació temporal 

Document núm 2 

Índex de Plànols 
Situació 
Emplaçament 
Planta General 
Planta Pantalles 
Pantalla 15.8 – 19 – E45 
Muret Guia i Bigues LLigat 
Pilars 
Secció Transversal 1 - 2 - 3 
Secció Longitudinal 1 - 2 
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Llosa Fons 
Planta Enceps 
Encep 2D85 
Encep 3D55 
Encep 3D65 
Encep 3D85 
Sales 
Escales 
Rampes 
Contra Incendis 
Ventilació 
Il·luminació 
Senyalització 
Asecensor 

Document núm 3 

Plec de condiciones tècniques 

Document núm 4 

Quadre de preus 1 
Quadre de preus 2 
Amidaments i Pressupost 
Resum Pressupost 
 

12. CONCLUSIONS 

Es considera que la definició de l'aparcament continguda en els presents Documents és suficient per a 
definir les obres projectades. 
 
Mancaria però un estudi de viabilitat de gestió econòmica de la mateixa, per tal de valorar quina seria 
la millor manera d'optimitzar l'espai, i així obtenir algun petit benefici econòmic que com a mínim 
solucioni els possibles costos de manteniment i reparacions de les instal·lacions del recinte en el seu 
ús futur. 
 
Així com també el d'una possible urbanització en superfície, per tal d'integrar totalment l'espai en el 
barri i oferir el màxim de rendiment de la zona.  
 
Per tant es poden sotmetre a les Autoritats per a la seva aprovació. 
 
 
Barcelona, 2013 
 
 
 
Jessica Peche Garcia 
 


