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 ANTECEDENTS 
 

Es redacta el present “Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i 

Can Coll a Sant Vicenç dels Horts ", confrontant dels barris “La Vinayala”, “La Guardia” 

i “Sant Antoni”. 

Es redacta amb la finalitat de crear una bona connexió entre els barris pròxims, dotant 

la zona amb la infraestructura necessària per tal d’eliminar tot tipus de barreres 

arquitectòniques. També realitza amb la intenció de donar continuïtat a les obres de 

millora ja executades en el carrer de Santander, carrer Claverol i carrer de l’Aurora. 

La reforma dels borals, ferms y capa de rodadura son altres aspectes molt importants 

a tenir en compte. 

Finalment, trobem el descontent dels empresaris de la zona industrial, s’ha de donar 

solució a la problemàtica de l’aparcament així com la viabilitat del trànsit de vehicles 

pesats. 
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OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del projecte de reurbanització, definir i valorar acuradament les obres 

necessàries per l’arranjament i condicionament de tota la plataforma  del sector 

industrial La Barruana i Can Coll. Definit per l’Av. Torrelles(520m), C/Masia de Can 

Coll(360m), C/Torrelles(590m), C/ Sant Joan(210m), C/Baixada del camp de 

futbol(200m) i C/Sant Vicenç(78m). 

Amb un total de  37500 m2 d’urbanització. 

 

A continuació s’enumeren els criteris i actuacions generals tinguts en consideració en 

el disseny de la nova urbanització: 

 

- Assolir la màxima compatibilitat possible entre els serveis existents i la 
urbanització futura, a fi i efecte de minimitzar el cost de la inversió. 
 

- Dignificar les zones estèticament malmeses a fi i efecte de millorar la qualitat del 
paisatge urbà. 

- Millorar l’accessibilitat dels vianants en tot l’àmbit. 
 

- Utilització de materials de baix impacte ambiental i fàcil manteniment i reposició. 
 

- Demolicions i moviment de terres 
 

- Pavimentació i ferms 
 

- Jardineria i reg 
 

- Nova xarxa d’enllumenat públic 
 

- Nova xarxa de Clavegueram 
 

- Ordenació dels serveis existents en bon estat a la nova secció de la calçada. 
 

- Mobiliari urbà 
 

- Senyalització 
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DADES BÀSIQUES 
 

LOCALITZACIÓ 
 

L’àmbit d’actuació comprèn el sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç 

dels Horts (Barcelona). 
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CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 

Per a la redacció del present Projecte Constructiu, s’ha disposat d’una documentació 

topogràfica facilitada per l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta base 

topogràfica es de caràcter general y no facilita el posicionament de tots els elements 

urbans existents, per això, vaig demanar un aixecament topogràfic mes acurat a 

l’ajuntament. No va ser possible degut a les despeses econòmiques.  

Per tant, la informació continguda a la base topogràfica, ha estat complementada i 

corregida gràcies a les diferents visites de camp realitzades. 

D’altra banda i com a documentació cartogràfica complementària, també s’ha utilitzat 

en les plantes més generals (plànols de situació,emplaçament, etc), la següent 

informació cartogràfica: 

 

- Cartografia 1:1.000 facilitada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
- Cartografies 1:10.000 i 1:5.000, descarregats de la pàgina web del Institut 

Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat). 
 

 

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

L’àmbit de l’estudi es troba completament consolidat i urbanitzat, això comporta que en 

el moment d’urbanització es va formar una esplanada apta pel recolzament del ferm 

pel pas de vehicles (en el cas de la calçada) o per l’execució de les voreres. A més, es 

pot considerar que: 

 

- El trànsit ha anat consolidant l’esplanada a la zona de calçada. 
- A les voreres actualment utilitzades com a zones d’aparcament també s’ha produït 

una consolidació de l’esplanada. 
 

Tenint en consideració tot això, no s’ha considerat necessària la realització d’una 

campanya de geotècnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icc.cat/
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PLANEJAMENT VIGENT 
 

El planejament actualment vigent a Sant Vicenç dels Horts és el Pla General 

Metropolità (PGM-76) aprovat el 14/07/1976 i publicat el 19/07/1976. En el cas del 

present Projecte , totes les obres projectades es situen dins la franja que el PGM 

reserva en sòl de titularitat pública (viari).  
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DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 
 

INTRODUCCIÓ 
 

L’àmbit del projecte de reurbanització dels sector industrial La Barruana i can Coll, està 

pràcticament urbanitzat en la seva totalitat, excepte la gran majoria dels trams de 

vorera,  on actualment manca el seu acabat superficial (panot): 

 Av.Torrelles: 

 

 

 

 C/Masia de Can Coll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C/ Torrelles: 
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 C/ Sant Joan : 

 

 

 

 

 

 

 

Independentment d’això, l’estat de conservació de tots els elements de la urbanització 

(paviments calçada, voreres, vorades, enllumenat públic, etc.) és molt deficient, fent 

per tant necessària la seva total reconstrucció. 

 

SECCIÓ TIPUS 
 

La secció tipus de l’Av, Torrelles dins l’àmbit del projecte és molt variable, únicament 

mantenint-se constant la distància entre les façanes (20,0 m) i l’amplada de la calçada 

d’uns 7,00 m amb dos carrils de circulació un per cada sentit: 

 

- Calçada amb dos carrils (un per cada sentit de circulació) de 7,00 m d’amplada. 
- A la banda Est de la calçada, en determinats trams de l’avinguda hi ha adossat un 

carril d’aparcament en cordó. 
- Gran vorera contínua d’ample molt variable en la banda Oest del carrer sobre la 

qual els veïns aparcant vehicles en bateria. 
- Voreres discontínues sense itinerari d’accés per a vianants.  
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La secció tipus del C/ Masia de Can Coll dins l’àmbit del projecte és molt variable, 

únicament mantenint-se constant la distància entre les façanes (20,0 m) i l’amplada de 

la calçada d’uns 6,50 m amb un carril d’únic sentit de circulació: 

  

- Calçada un únic carril de 6,50 m d’amplada. 
- A la banda Est de la calçada, hi ha trams on es inexistent la vorera. 
- Dues zones d’aparcament en bateria a cada banda de la calçada. 
- Voreres discontínues sense itinerari d’accés per a vianants.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secció tipus del C/ Torrelles dins l’àmbit del projecte és molt variable, únicament 

mantenint-se constant la distància entre les façanes (17m aprox) i l’amplada de la 

calçada d’uns 5,50 m amb un carril d’únic sentit de circulació: 

 

- Calçada un únic carril de 5,50 m d’amplada. 
- A la banda Est de la calçada, es inexistent la vorera. 
- Disposa d’una zona d’aparcament una en bateria,vorera Oest i trams amb 

aparcament en cordó en la vorera Est. 
- Voreres discontínues sense itinerari d’accés per a vianants.  
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La secció tipus del C/ Sant Joan dins l’àmbit del projecte és molt variable, únicament 

mantenint-se constant la distància entre les façanes (14,5m aprox.) i l’amplada de la 

calçada d’uns 3,00 m amb variació de una calçada amb dos carrils un per sentit de 

circulació a una calçada de un carril d’únic sentit de circulació: 

 

- Calçada un únic carril de 3,00 m d’amplada. 
- Disposa d’una zona d’aparcament en cordó a la vorera Nord a la calçada de dos 

carrils de circulació i doble zona d’aparcament a la calçada d’un únic sentit de 
circulació. 

- Voreres discontínues sense itinerari d’accés per a vianants.  
 
 
 

 

 

 

La secció tipus del C/ baixada del camp de futbol dins l’àmbit del projecte és molt 

variable, únicament mantenint-se constant la distància entre les façanes (15m aprox.) i 

l’amplada de la calçada d’uns 5,00 m amb un únic sentit de circulació. 

 

- Calçada un únic carril de 5,00 m d’amplada. 
- Disposa de dues zones d’aparcament en cordó a la vorera Nord i Sud. 
- Calçada d’un sentit de circulació. 
- Voreres discontínues sense itinerari d’accés per a vianants.  
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La secció tipus del C/ Sant Vicenç dins l’àmbit del projecte és el carrer mes curt. Cal 

destacar que es manté constant la distància entre les façanes (10m aprox.) i l’amplada 

de la calçada d’uns 3,00 m amb un únic sentit de circulació. 

 

- Calçada un únic carril de 3,00 m d’amplada. 
- Disposa de dues zones d’aparcament en cordó a la vorera Est i Oest. 
- Calçada d’un sentit de circulació. 
- Voreres discontínues sense itinerari d’accés per a vianants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTACIÓ DE LES CALÇADES I VORERES 
 

Actualment, les calçades dels carres a reurbanitzar del present projecta estan 

pavimentades amb ferm bituminós, el qual presenta un molt deficient estat de 

conservació, donant signes en diversos llocs d’haver esgotat la seva vida útil 

(esquerdes, pèrdua de la capa de trànsit, pell de “cocodril”.etc), tal i com es pot 

observar a les següents imatges: 
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Pel que respecta a les voreres, l’estat de la seva urbanització és força degradat, atès 

que s’alternen: 

 

- Voreres pavimentades amb llosetes hidràuliques tipus “panot” de 9 pastelles. 
- Voreres on la urbanització només arriba a nivell de la base de formigó i per tant 

falta el paviment superficial. 
- Voreres sense cap tipus d’acabat de paviment (en terres). 
 

A continuació s’adjunten una sèrie d’imatges representatives de l’estat de l’acabat 

actual de les voreres: 
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ACCESSIBILITAT 
 

L’àmbit del projecte presenta unes importants deficiències en quan a accessibilitat per 

a persones amb mobilitat reduïda, atès que: 

 

 Hi ha molts trams de vorera sense pavimentar (acabades en terres) amb 

esglaons tant longitudinals com tranversals. 

 

 Presència d’obstacles al mig de les voreres com per exemple faroles, senyals 

de trànsit, etc., els quals redueixen puntualment l’amplada de les voreres a 

menys d’1,00 m. 

 

 

 Passos de vianants sense cap tipus de gual, sense continuïtat i per tant no 

accessibles. 

 

 Discontinuïtat dels recorreguts de vianants degut a l’aparcament incontrolat 

sobre les voreres 

 

 

DISPONIBILITAT DE PLACES D’APARCAMENT 
 

Dins l’àmbit del projecte es presenten dos tipus d’aparcament, en cordó i en bateria. 

Aquests no es poden arribar a quantificar exactament ja que la gran majoria del cotxes 

hi son aparcats a sobre de la vorera. Per tant no es troben en una zona normalitzada 

per aquesta acció.  

 

 



Doc.1   MEMÒRIA 

 

16 
Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç dels Horts 
 

MOBILIARI 
 

L’àmbit del projecte es situa en un entorn bàsicament industrial, malgrat la presència 

de diferents equipaments esportius a l’Av Torrelles com són el camp de futbol i la 

piscina municipal. Aquest entorn on s’ubica el projecte, fa que la presència de mobiliari 

urbà sigui molt reduïda i que estigui constituït bàsicament per pilones metàl·liques per 

tal d’intentar ordenar l’aparcament sobre la vorera. 

 

 

 

CONTENIDORS RSU 
 

A les inspeccions de camp realitzades, s’ha constatat que dins de l’àmbit del projecte i 

a l’espai públic no hi ha cap nucli de contenidors i que tots els que s’han detectat es 

situen dins de les parcel·les particulars. 

 

ENJARDINAMENT 
 

Dins l’àmbit del present Projecte, la presència d’elements vegetals, especialment 

d’arbres, és molt marginal degut a que es tracta d’una zona industrial. 

A continuació es relacionen els elements vegetals detectats en l’espai públic: 

 

- 3 exemplars d’arbres, un d’ells de port important, a la cruïlla amb el carrer de Sant 
Joan. 
 

- 2 exemplars d’arbustives de gran port a les illetes d’accés a la parcel·la de 
DELPHI. 

 
-  Casi 100 exemplars d’arbustives i arbres de port petit en la carretera de Torrelles 
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TRANSPORT PÚBLIC 
 

Dins l’àmbit del projecte s’han detectat  tres parades de BUS en servei, corresponent a 

la línia 60 ( de Molins de Rei a Sant Joan Despí de l’empresa SOLER i SAULET, S.A.: 

 

 

 

XARXES DE SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS 
 

Al present capítol es descriuen les principals característiques d’aquestes xarxes. 

D’altra banda, a l’Annex de Serveis Existents s’inclou tota la documentació facilitada 

per les diferents companyies. 

 

CLAVEGUERAM 
 

La xarxa existent situada dins l’àmbit del present projecte és de titularitat municipal, 

però actualment és gestionada per l’empresa SOREA. A partir de la documentació 

facilitada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i per SOREA, s’ha constatat 

l’existència dins l’àmbit de l’estudi de diferents infraestructures de clavegueram. El 

clavegueram presenta les següents característiques generals: 

 

- La xarxa és de tipus unitària. 
 

- Els col·lectors presenten diàmetres compresos entre Ø400 i Ø1000. El material no 
s’especifica però presumiblement són de formigó vibropremsat. 

 
- La densitat d’embornals és clarament insuficient. 
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D’altra banda, gracies a un informe de l’empresa AQUALOGY al desembre de 2013 es 

constata que el col·lector de formigó (unitari) existent a l’Av. Torrelles carrer dins 

l’àmbit està en un deficient estat de conservació (independentment de la brutícia i 

restes sòlids que presenta), degut a les següents patologies (s’adjunta informació en 

Annex de serveis) : 

 

- Falta d’estanqueïtat a les juntes (filtracions al medi). 
- Fissures al tub (filtracions al medi). 
- Solera degradada per atac àcid. 
- Etc. 
 

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

Al sector industrial, l’enllumenat està format principalment per bàculs d’uns 9-10 

metres d’alçada, situats unilateralment a la vorera i amb una interdistància 

d’aproximadament 15 - 20 metres. Pel que respecta a la tipologia de les lluminàries, 

aquesta no és homogènia, atès que s’han detectat llumeneres molt antigues, 

segurament procedents de la primera urbanització del carrer, amb models més recents 

procedents segurament de posteriors reposicions. Pel que respecte a les làmpades, a 

hi ha trams amb làmpades de 250W de VM i trams amb làmpades de 150W de VSAP. 

 

ABASTAMENT D’AIGUA 
 

Dins l’àmbit de l’estudi, hi ha dues companyies d’abastament d’aigua: AGBAR i Aigües 

de Sant Vicenç dels Horts. 

 

La companyia Aigües de Barcelona (AGBAR) té una única conducció dins l’àmbit de 

l’estudi, es tracta d’una conducció de Ø300 mm. A partir del dipòsit que es situa a la 

cruïlla entre l’Av. Torrelles i C/Baixada del camp de futbol, la companyia d’Aigües de 

Sant Vicenç distribueix en baixa a les parcel·les situades dins l’àmbit del Projecte, 

mitjançant conduccions de fibrociment de Ø100 situades a les voreres. 
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GAS NATURAL 
 

Les instal·lacions de subministrament de gas existents dins l’àmbit del projecte, 

pertanyen a la companyia GAS NATURAL SDG i es caracteritzen per tractar-se de 

conduccions en mitja pressió de polietilè, amb diàmetres compresos entre 40 i 90 mm. 

El traçat d’aquesta canalització es distribueix per trams:   

1. Per l’avinguda de torrelles discorre per la vorera est fins el carrer no pavimentat 

que limita amb la parcel·la de DELFI.  

2. Per El carrer Sant Vicenç discorre en tota la seva totalitat per la vorera oest. 

3. Per el carrer de La Masia de Can Coll discorre per la vorera est 

4. Per el carrer Sant Joan discorre fins el primer encreuament per la vorera sud, 

en aquest, canvia a l’avinguda torrelles fins l’entrada del camp de fútbol. 

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
 

Les instal·lacions de subministrament elèctric existents dins l’àmbit del projecte 

pertanyen a la companyia ENDESA i estan formades per: 

 

- Canalitzacions de Mitja Tensió soterrades, les quals discorren principalment per les 
vorera però en parts també per la calçada.  

 
 

- Per l’avinguda de torrelles discorre per la vorera oest i per la calçada i la 

vorera est per davant de la parcel·la de DELFI.  

 

- Per el carrer de La Masia de Can Coll discorre per la vorera est. 

 

- Per el carrer Sant Joan discorre fins el primer encreuament per la vorera 

nord, on conecta amb el centre de transformació i canvia a l’avinguda 

torrelles. 

 

- Per el carrer de La baixada del Camp de Futbol discorre per la vorera nord. 

 

 

- Per el carrer  sense pavimentar, que te sortides a l’Av. Torrelles i al carrer 

de la Masia de Can Coll. 

 

- Pel que respecta a la distribució en Baixa Tensió, els seus circuits són 
majoritàriament soterrats, excepte petits trams en aeri com per exemple, les 
escomeses  elèctriques que es troben a l’Av. Torrelles (2), Carrer Sant Joan (2), 
Carrer de la Masia de Can Coll (4), Carrer de la Baixada del Camp de Futbol (1) i a 
la Carretera de Torrelles (1). 
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XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 

Dins l’àmbit de l’estudi, la companyia Telefónica disposa de les següents instal·lacions 

soterrades: 

 

- Al llarg de tot l’àmbit d’actuació hi ha una distribució compost per 2 tubs de Ø110 
mm amb arquetes tipus D i H- 

- Cal destacar l’existència, d’una xarxa troncal de telecomunicacions d’aquesta 
companyia formada per un prisma de 12 tubs de Ø1100 mm. 

 
 
També per a la redacció del present Estudi s’ha sol·licitat informació sobre les seves 

instal·lacions a la companyia ONO, constatant-se que no disposa d’infraestructures 

dins l’àmbit de l’estudi. 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS 
PROJECTADES 

 

A continuació es descriuen les principals característiques de la solució adoptada. 
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CRITERIS BÀSIC DEL PROJECTE 
 

A continuació s’enumeren els criteris/acabats bàsics considerats en el disseny de les 

solucions projectades: 

 

- Substitució de tots els elements d’urbanització existents com: paviments de 
calçades i voreres, vorades, rigoles, enllumenat públic, etc., degut al seu deficient 
estat de conservació, utilitzant materials de contrastada qualitat, fàcil manteniment 
i reposició. 
 

- Millorar la qualitat estètica i dignificar l’espai públic amb la plantació d’arbres en 
alineació de carrer. 

 
- Habilitació d’itineraris accessibles a totes les voreres del sector industrial La 

Barruana i Can Coll, els quals a més de donar compliment al Decret 135/1995, de 
24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat, hauran de tenir continuïtat al llarg de tota la vorera. 

- Millora de la qualitat i de l’eficiència elèctrica de l’enllumenat públic. 
 

- Reparar, condicionar o substituir aquelles instal·lacions de serveis que presentin 
un deficient estat de conservació com és el cas del Sanejament. 

 
- Assolir la màxima compatibilitat possible entre els serveis existents i la 

urbanització futura, a fi i efecte de minimitzar el cost de la inversió. 
 
- Mantenir el màxim nombre possible de places d’aparcament al viari públic. 
 
- Garantir l’accés a les finques privades mitjançant la disposició dels corresponents 

guals d’accés. 
 
- Garantir l’accessibilitat dels vehicles d’emergències segons el CTE-DB-Si5. 
 

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 

Degut al deficient estat de conservació de tots els elements que actualment composen 

la urbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll, al present Projecte es 

considera necessari l’enderroc, càrrega i transport a abocador de tots els elements de 

l’urbanització existent, com per exemple: 

 

- Paviments de les calçades i voreres. 
- Vorades i rigoles. 
- Elements d’enllumenat públic. 
- Espècies vegetals. 
- Etc. 
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Així doncs, els moviments de terres que es produiran seran mínims, reduint-se 

pràcticament a una petita sobreexcavació per tal d’assolir la cota d’esplanació, la qual 

haurà de ser compactada al 95% del PM i a les excavacions per a l’obertura i reblert 

de les rases de serveis. 

 

NOVA ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

Les noves seccións tipus propostes per cada carrer son les següents: 

 Avinguda de Torrelles està constituïda per : 

 

- Calçada de dos carrils (un per cada sentit de circulació) amb 8,00 m d’amplada 
total. 
 

- Carril d’aparcament en cordó a la banda Oest del carrer de 2,25 m i 3,30m 
d’amplada. 

 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Est del carrer de 4,75 m d’amplada. 
 
- Vorera amb arbrat d’alineació de carrer i enllumenat a la banda Oest de 

l’avinguda, d’ample variable i dividida en dos trams: 
 

 

 

Carrer Masia de Can Coll està constituït per : 

 

- Calçada d’un carril de circulació amb 4,50 m d’amplada total. 
 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Oest del carrer de 4,75 m d’amplada. 
 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Est del carrer de 4,75 m d’amplada. 
 

 

Carrer Torrelles està constituït per : 

 

- Calçada d’un carril de circulació amb 5,00m d’amplada total al tram comprés entre 
C/ Claverol fins el creuament amb C/sant Joan, després l’amplada de carril passa 
a ser de 6,00m. 
 

- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada a la banda Est. 
 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Oest de 2,25 m d’amplada. 
 
- Vorera amb arbrat d’alineació de carrer i enllumenat a la banda Est del carrer. 
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Carrer Sant Joan està constituït per : 

 

- Doble calçada, una tram de dos carrils,un per cada sentit de circulació, amb 7,00 
m d’amplada total i un altre tram d’un únic sentit de circulació de 4m d’amplada. 
 

- Carril d’aparcament en cordó en el tram de dos carrils de 2,25 m d’amplada. 
- Carril d’aparcament en cordo a la banda Nord i Sud (tram d’un unic carril) de 2,25 

m d’amplada. 
 

- Vorera amb arbrat d’alineació de carrer i enllumenat a la banda Sud del carrer. 

 

 

Carrer Baixada del camp de futbol està constituït per : 

 

- Calçada d’un carril de circulació amb 5,00m d’amplada total.  
 

- Carril d’aparcament en cordó de 3,3 m d’amplada a la banda Sud. 
 
- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada la banda Nord. 
 

 

Carrer Sant Vicenç està constituït per : 

- Calçada d’un carril de circulació amb 3,00m d’amplada total.  
 

- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada a la banda Est. 
 
- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada a la banda Oest. 
 

FERMS I PAVIMENTS 
 

El present Projecte contempla l’ús de diferents tipus de paviments, amb l’objectiu de 

completar les mancances de la urbanització existent i per tal de reparar aquells trams 

que presenten un deficient estat de conservació. Els materials seleccionats, han estat 

escollits tenint en compte la normativa “Secciones estructurales de firmes urbanos en 

sectores de nueva construcción” de l’INCASOL, així com la seva qualitat i facilitat de 

reposició i els criteris d’uniformitat amb altres zones del municipi. 

 

PAVIMENT DE LA CALÇADA 
 

Segon la Normativa 6.1 IC i la normativa “Secciones estructurales de firmes urbanos 

en sectores de nueva construcción” de l’INCASOL s’ha establert com secció 

estructural del ferm de la futura calçada la següent secció (criteris detallats al Annex 

de Ferms i Paviments): 
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GRUI

X 
UNITAT D’OBRA TIPUS 

5 cm 
AC16 surf D B50/70 (àrid granític) amb 

un 2% màxim d’aglomerat reciclat. 
MBC capa de trànsit 

-- C60B4 ADH ó C60B3 ADH Reg d’adherència 

7 cm 
AC22 base S B50/70 (àrid calcari) amb 

10% màxim d’aglomerat reciclat 
MBC capa intermèdia 

-- C50BF5 IMP (ECI) Reg d’emprimació 

20 cm Tot-u Artificial compactat al 100% Base granular 

15 cm Tot-u Artificial compactat al 98% Subbase Granular 

Obra de terres subjacent (95% PM) 

 

PAVIMENT APARCAMENT 
 

GRUI

X 
UNITAT D’OBRA TIPUS 

15 cm 

Formigó HM-20 amb acabat reglejat, 

anivellat i arremolinat amb malla 

electrosoldada d’acer B500T ME Ø4 

mm 

Paviment formigó 

15 cm Tot-u Artificial compactat al 98% Base Granular 

Obra de terres subjacent (95% PM) 

 

PAVIMENT DE LES VORERES 
 

De forma general, s’ha previst pavimentar les voreres amb llosetes hidràuliques tipus 

“panot” de 9 pastelles, amb zones de panot ratllat per tal de marcar els passos de 

vianants als invidents. S’ha optat per aquest tipus de paviment atès que és una solució 

econòmica, de fàcil reposició i que permet fer taques de reparació en les 

infraestructures de serveis, sense haver de fer grans inversions i sense deixar senyals 

visibles d’aquests treballs. 

 

A continuació es detallen les diferents seccions projectades per a la pavimentació de 

les voreres. 
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GRUI

X 
UNITAT D’OBRA TIPUS IMATGE 

4 cm 
Lloseta hidràulica tipus “panot” de 9 

pastelles de 20x20x4 cm 
Lloseta prefabricada 

 

3 cm Morter de ciment M-80 -- 

10 cm Formigó HM-20 sobre làmina plàstica Base Formigó 

Obra de terres subjacent (95% PM) 

 

 

A les zones de vorera compreses entre el gual d’accés dels vehicles i l’accés a la 

parcel·la privada (zona de pas de vehicles), per tal de preservar el paviment de la 

vorera, es reforçarà el formigó amb: 

- Augmentar el gruix de formigó fins a 20 cm. 
- Reforçar el formigó amb una malla electrosoldada d’acer B500T ME Ø4 mm  
- El morter serà M-160. 
 

VORADES I RIGOLES 
 

Per tal d’encintar i/o confinar els paviments de les calçades i voreres, s’han previst els 

següents elements: 

 

- Vorada prefabricada de formigó, doble capa tipus C-3 de 14/17x28x100 cm. 
- Vorada prefabricada de formigó, doble capa tipus A-3 plana i vertical de 8x20x100 

cm. 
- Rigola prefabricada doble capa de morter de ciment blanc de 30x30x8 cm. 
 

GUALS DE VIANANTS I VEHICLES 
 

El projecte contempla l’execució de dos tipus de guals de vianants: 

 

- Guals plans, formats pel recrescut de 15 cm de l’aglomerat de la calçada. 
- Guals corbs de 150 cm d’amplada: Format mitjançant el rebaix de la vorera. 
 

Pel que respecta al guals de vehicles, aquests s’han projectat amb peces de morter de 

ciment de 57x40x10 cm., amb peces cantoneres especials, disposats sobre 3 cm de 

morter M-160 i 20 cm de Formigó HM-20. 
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CLAVEGUERAM 
 

Pel que respecta al sanejament, el Projecte contempla les següents actuacions: 

 

- L’anul·lació de tot els metres del col·lector existent i la seva substitució per un nou 
col·lector amb tub de PCV corrugat de doble DN:800, situat al centre de la futura 
calçada. 
 

- L’execució de 48 pous nous, situats al centre de la futura calçada amb tapes 
d’1,20x1,20m. 

 
- El projecte també contempla la reordenació complerta de la xarxa de recollida 

d’aigua superficial (embornals), dins l’àmbit del projecte els embornals escollits 
han sigut de tipus sifònic al tractar-se d’una xarxa unitaria. 

 
- Pel que respecta a les escomeses de les parcel·les, també es contempla 

l’execució dels nous trams fins el col·lector general conectats amb tubs de PVC 
Ø400 SN-4.  

 

 

Seguidament es mostra una taula amb els valor significatius del la nova Xarxa de 

clavegueram:  

 

CARRER 
COL·LECTORS GENERALS 

EMBORNALS POUS 
TIPUS SECCIÓ LONGITUD 

Avinguda de 

Torrelles 
D800 

 

523,00 m 50 ut 13 ut 

C/ Masia de 

Can Coll 
D800 

 

380,00 m 30 ut 6 ut 

C/ Torrelles D800 

 

568,00 m 44 ut 14 ut 

C/ Sant Joan D800 

 

292,00 m 20 ut 6 ut 
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C/ Baixada del 

camp de futbol 
D800 

 

208,00 m 14 ut 5 ut 

C/Sant Vicenç D800 

 

82,00 m 8 ut 3 ut 

 

 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

El projecte contempla el disseny de l’enllumenat del tram de vial de l’Avinguda de 

Torrelles, C/ Torrelles, C/ Masia de Can Coll, C/sant Vicenç, C/Baixada el camp de 

fútbol i C/ Sant Joan. 

Segons la  “Instrucción Técnica Complementaria EA – 02 – Niveles de iluminación” 

obtenim els requisits mínims per a considerar acceptable la situació 

d’il·luminació.(criteris de selecció d’enllumenat detallat al Annex d’Enllumenat públic). 

Es disposarà de una nova xarxa d’enllumenat amb les característiques següents: 

- La nova instal•lació d’enllumenat es projectarà unilateralment. 
- Les lluminàries seran VSAP 250W. 
- Les lluminàries es situaran sobre bàculs de mes de 11 metres d’alçada. 
- Els conjunts d’enllumenats es disposaran entre eixos d’arbres 
- Instal·lació i legalització d’un nou quadre de comandament, que substitueixi 

al actual. 
 

Els conjunts d’enllumenat a instal·lar estaran formats per lluminària model VESTA_250W de 

ESTILO2 o equivalent, de 250W de vapor de sodi d’alta pressió, sobre columna 16 metres 

d’alçada, model MERIDIANA de BACOLGRA o equivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluminària VESTA_ESTILO2                            Columna MERIDIANA de BACOLGRA 
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ENJARDINAMENT 
 

ESPÈCIES D’ARBRES 
 

Per tal de millorar la qualitat del paisatge urbà, el present Projecte contempla la 

plantació d’uns 109  exemplars de Greviella robusta (Roure d'Austràlia) amb perímetre 

de tronc de 18/20 cm. 

 

La Greviella robusta, es tracta d’una espècie de fulla perenne i creixement ràpid, 

podent arribar a assolir una alçada de 18 a 35 m, amb fulles de color verd fosc i flors 

daurades ataronjades. 
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TUTORS I ASPRES 
 

Es col·locaran dos aspres a cadascun dels nous exemplars a plantar, atès que el 

perímetre de tronc projectat és inferior a 30 cm. Els aspres d’un arbre, s’uniran entre sí 

mitjançant llistons de la mateixa fusta tractada que els aspres. S’hauran d’enterrar 

aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com a mínim a 20 cm. 

Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la 

posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de 

manera que no estiguin ni massa tibants (per tal de no escanyar el tronc de l’arbre), ni 

massa fluixos (perquè conservin la funcionalitat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLOT I MARC DE PLANTACIÓ 
 

A continuació s’inclou una imatge amb les característiques projectades per al clot de 

plantació dels arbres: 

 

 

 

En el cas del present projecte, s’ha considerat la Greviella robusta com un arbre de 

port mitjà i per tant el clot de plantació serà de 0,80x0,80x1,00 m. 
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- El marc de plantació inicial serà de cada 9,00 m aproximadament (distància entre 
escocells). Aquesta interdistància s’ha hagut de compatibilitzar tant amb la 
ubicació de les columnes d’enllumenat, com amb la ubicació dels guals ja 
consolidats d’accés a les finques privades. 
 

- Els escocells projectats tenen unes dimensions d’1,20x0,80 m i 10 mm de gruix. 
 
- El clot de plantació projectat és de 0,90x1,20x1,00 m. 
 

 

XARXA DE REG 
 

La solució projectada contempla: 

 

- Totes els instal·lacions hidràuliques per a reg s’han projectat amb tub de polietilè 
de baixa densitat (PE-32) de 10 Atm (PN-10). 
 

- La xarxa secundària de degoteig (PE-32 Ø20 PN-10) discorrerà per l’interior dels 
parterres, efectuant-se davant de cada arbres la connexió amb l’anell de degoters. 
 

- En tots els casos les tapes de la xarxa de reg tindran la inscripció “Reg”, i les 
arquetes estaran formades per parets de 15cm de gruix de totxanes i el fons serà 
de 20cm de grava.  

 
Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb 

connexions estanques de silicona o similar, evitant en tot cas que la corrent elèctrica 

no es derivi a terra. 

 

 

MOBILIARI URBÀ 
 

Pel que respecta al mobiliari urbà, el present projecte contempla: 

 La col·locació de 50 papereres model ““Barcelona” de 70 l de capacitat”, que 

es situaran en els passos de vianants i al llarg dels carrers. 
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 També s’ha projectat la col·locació de 5 banc normals a les parades de BUS 

en servei a l’Av.Torrelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS I/O AFECTATS 
 

INTRODUCCIÓ 
 

A l’Annex de Serveis Afectats del present projecte, es defineixen i valoren les obres 

necessàries per a la realització de les proteccions, desviaments provisionals i 

reposicions dels serveis que resulten afectats per les obres d’urbanització. 

 

S’ha obtingut la informació d’aquests a partir de les inspeccions de camp realitzades i 

de la documentació facilitada per les diferents companyies de serveis (inclosa a 

l’Annex de Xarxes de Serveis Existents).  

 

RELACIÓ DE INSTAL·LACIONS/COMPANYIES EXISTENTS DINS 
L’ÀMBIT 

 

A continuació es relacionen les empreses i/o instal·lacions que són o es poden veure 

afectades per l’execució de les obres projectades, segons la documentació inclosa a 

l’Annex de Xarxes de Serveis Existents: 

 

- Clavegueram (Instal·lació municipal gestionada i mantinguda per l’empresa 
AGBAR). 

- Enllumenat públic (Instal·lació municipal). 
- Xarxa de reg (Instal·lació municipal). 
- Gas Natural (GAS NATURAL SDG). 
- Abastament d’aigua (AGBAR i Aigües de Sant Vicenç dels Horts). 
- Telecomunicacions (TELEFÓNICA). 
- Instal·lacions elèctriques (ENDESA). 
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DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 
 

GAS NATURAL 
 

Segons la informació facilitada per la companyia GAS NATURAL SDG, les obres 

contemplades al present Projecte produeixen les següents afeccions a les 

instal·lacions de gas natural: 

 

1. Per l’avinguda de torrelles discorre per la vorera est fins el carrer no pavimentat 

que limita amb la parcel·la de DELFI.  

2. Per El carrer Sant Vicenç discorre en tota la seva totalitat per la vorera oest. 

3. Per el carrer de La Masia de Can Coll discorre per la vorera est 

4. Per el carrer Sant Joan discorre fins el primer encreuament per la vorera sud, 

en aquest, canvia a l’avinguda torrelles fins l’entrada del camp de fútbol. 

 

Degut a la manca d’informació i la solució adoptada ha sigut el desplaçament de la 

mateixa xarxa amb un soterrament mínim per tal de permetre el pas de vehicles 

rodats. Aquesta es la solució que s’ha donat als carrers afectats. 

 

 

ABASTAMENT D’AIGUA 
 

Es veuen afectats tots els carrers del sector industrial La Barruana i Can Coll. 

Degut a la manca d’informació i la solució adoptada ha sigut el desplaçament de la 

mateixa xarxa amb un soterrament mínim per tal de permetre el pas de vehicles 

rodats. Aquesta  es la solució que s’ha donat als carrers afectats. 

 

XARXA ELÈCTRICA 
 

Es veuen afectats els carrers següents: 

C/Baixada del camp de futbol, C/ Masia de Can Coll, C/ Sant Joan i l’Av. Torrelles. 

Es contempla la reordenació  i soterrament de la xarxa per el nou traçat de la calçada. 

 
 

XARXA TELEFÒNICA I FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL 
 

Hi trobem xarxa telefònica en tot l’àmbit del projecte. 

La solució que s’ha donat ha sigut reorganitzar la xarxa i afegir-hi aquesta la xarxa de 

fibra òptica 
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Es contempla l’execució d’un prisma de telecomunicacions (Fibra Óptica), format per 

dos tubs formigonats Ø63 mm, amb arquetes de registre de 60x60cm cada 50 metres 

aproximadament, connectat a la infraestructura ja existent a l’alçada del carrer del 

Claverol.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 

INTRODUCCIÓ 
 

A l’Annex de planificació de les obres, es detallen i és descriuen les diferents 

intervencions i fases en les quals es proposa l’execució de les obres incloses al 

present projecte, amb l’objectiu de: 

 

- Garantir l’òptima execució de les obres. 
- Minimitzar les afeccions i molèsties tant als vianants com al trànsit rodat. 
- Proposar una senyalització provisional d’obres que garanteixi la seguretat vial 

durant l’execució de les obres. 
- Mantenir el màxim de temps possible en servei els vials existents dins l’àmbit del 

projecte, evitant i/o minimitzant el temps del seu tall. 
 
Per tal de facilitar l’objectiu de tots els criteris comentats anteriorment, es divideix la 
planificació en:  

 1º Intervenció: On es realitzarà la reurbanització en els carrers 

Av. Torrelles, C/Torrelles i C/Masia de Can Coll. 

 

 2º Intervenció : On es realitzarà la reurbanització en els carrers 

C/Sant Joan, C/Baixada del camp de futbol i C/ Sant Vicenç. 

 

S’ha considerat  una  colla de treball composta per 2 cap de colla + 3 oficial + 10 
peons = colla de treball de 15 persones, 5 treballadors per carrer a reurbanitzar. 
 

1º INTERVENCIÓ  
 

FASE-0 
 

Dins de la Fase-0 es contemplen les següents actuacions: 

 

- Realització de cales manuals i/o inspecció amb georadar per a la localització dels 
serveis existents dins l’àmbit del projecte. 
 

- Tala controlada i transport a planta de compostatge, sota la supervisió dels tècnics 
de Parcs i Jardins, dels exemplars d’arbres que el projecte preveu retirar. 
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- Disposició de les instal·lacions previstes en el projecte per a la Seguretat i Salut i 
la Gestió del Residus de l’Obra a la parcel·la municipal situada a la cruïlla entre 
els carrers de Santander i de Sant Joan. 

 

 

FASE-1 
 

En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de l’Av. Torrelles, 

C/Masia de Can Coll i C/Torrelles. 

 En la primera Fase-1 de l’Av. Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de la 

vorera Oest i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la banda Est de 

l’avinguda, reduint la calçada de l’Av. a un únic carril de sentit únic (C/sant Joan => C/ 

Claverol) d’ús exclusiu pels veïns (accés a les industries existents dins l’àmbit). 

 En la primera Fase-1 de C/Masia de Can Coll es limitarà la zona de treball entre el 

límit de la vorera Est i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la 

banda Est de l’avinguda, reduint la calçada a un únic carril de sentit únic (C/sant Joan 

=> C/ Claverol) d’ús exclusiu d’accés a les industries existents dins l’àmbit. 

En la primera Fase-1 de C/Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de la 

vorera Est i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la banda Est de 

l’avinguda, reduint la calçada a un únic carril de sentit únic (C/Claverol => C/ Plaça 

pa¨sos Catalans) d’ús exclusiu d’accés a les industries existents dins l’àmbit. 

 

 

 

 

 

Per tal d’habilitar l’espai suficient per executar les obres incloses en aquesta Fase serà 

necessari: 

 

- Limitar, mentre duri aquesta Fase, el trànsit de vehicles a l’accés a les indústries 
existents, deixant un únic carril de circulació (sentit únic). 
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- Desviar el recorregut de la línia d’autobús que discorre actualment per l’àmbit de 
les obres. 

 
- Eliminar tot l’aparcament en sòl públic existent actualment. 
 

 

FASE-2 
 

En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de l’Av. Torrelles, 

C/Masia de Can Coll i C/Torrelles. 

En la segona Fase-2 de l’Av. Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de les 

obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Est. En aquesta Fase, estarà en 

servei la calçada executada en la Fase anterior (doble sentit de circulació), i per tant 

no serà necessari limitar l’ús del vial exclusivament a l’accés dels veïns. 

En la segona Fase-2 de la C/ Masia de Can Coll es limitarà la zona de treball entre el 

límit de les obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Oest. En aquesta 

Fase, estarà en servei la calçada executada en la Fase anterior. 

En la segona Fase-2 de C/ Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de les 

obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Oest. En aquesta Fase, estarà en 

servei la calçada executada en la Fase anterior, d’ús exclusiu d’accés a les industries 

existents dins l’àmbit. 

 

 

 

En el cas d’aquest Fase es produeixen les següents afeccions: 

 

- Es considera necessari mantenir en servei el desviament plantejat en la Fase-1 
pel BUS, atès que les parades encara es situen dins l’àmbit de les obres 
d’aquesta Fase. 
 

- Per tal d’evitar malmetre la rigola col·locada en la Fase-1 es considera necessari 
impedir l’ús de l’aparcament en cordó executat en el costat oest de l’Avinguda. 

 



Doc.1   MEMÒRIA 

 

36 
Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç dels Horts 
 

- Deixar dos carrils de circulació pels vehicles a l’Av.Torrelles (doble sentit de 
circulació). 

 

FASE-3 
 

En aquesta Fase d’acabats, es preveu que s’executin les següents unitats d’obra: 

 

- Plantació de les espècies vegetals projectades a la vorera Oest. 
 

- Extensió de la capa de trànsit. 
 
- Instal·lació de la senyalització definitiva. 
 

 

2º INTERVENCIÓ  
 

FASE-0 
 

Dins de la Fase-0 es contemplen les següents actuacions: 

 

- Realització de cales manuals i/o inspecció amb georadar per a la localització dels 
serveis existents dins l’àmbit del projecte. 
 

- Tala controlada i transport a planta de compostatge, sota la supervisió dels tècnics 
de Parcs i Jardins, dels exemplars d’arbres que el projecte preveu retirar. 

 
- Disposició de les instal·lacions previstes en el projecte per a la Seguretat i Salut i 

la Gestió del Residus de l’Obra a la parcel·la municipal situada a la cruïlla entre 
els carrers de Santander i de Sant Joan. 

 

 

FASE-1 
 

En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de C/ Sant Joan, 

C/ Baixada del camp de futbol i C/ Sant Vicenç. 

En la primera Fase-1 de C/Sant Joan, es limitarà la zona de treball entre el límit de la 

vorera Sud i la rigola que delimita l’aparcament projectat a la banda Nord reduint la 

calçada a un únic carril de sentit únic (C/sant Joan => C/ Masia de Can Coll) d’ús 

exclusiu d’accés a les industries existents dins l’àmbit. 

En la primera Fase-1 de C/Baixada del camp de futbol es limitarà la zona de treball 

entre el límit de la vorera Nord i la rigola que delimita l’aparcament projectat a la banda 

Sud, reduint la calçada a un únic carril de sentit únic ( Av. Torrelles => C/ Masia de 

Can Coll) d’ús exclusiu d’accés a les industries existents dins l’àmbit. 
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En la primera Fase-1 de C/Sant Vicenç es limitarà la zona de treball entre el límit de la 

vorera Oest i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la banda Est, 

reduint la calçada a un únic carril de sentit únic (C/Claverol => C/ Baixada del camp de 

fútbol) d’ús exclusiu  a veïns. 

 

 

Per tal d’habilitar l’espai suficient per executar les obres incloses en aquesta Fase serà 

necessari: 

 

- Limitar, mentre duri aquesta Fase, el trànsit de vehicles a l’accés a les indústries 
existents, deixant un únic carril de circulació (sentit únic). 
 

- Desviar el recorregut de la línia d’autobús que discorre actualment per l’àmbit de 
les obres. 

 
- Eliminar tot l’aparcament en sòl públic existent actualment. 
 

 

FASE-2 
 

En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de C/ Sant Joan, 

C/ Baixada del camp de futbol, C/ Sant Vicenç. 

En la segona Fase-2 de C/ Sant Joan es limitarà, la zona de treball entre el límit de les 

obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Nord. En aquesta Fase, estarà en 

servei la calçada executada en la Fase anterior (doble sentit de circulació), i per tant 

no serà necessari limitar l’ús del vial exclusivament a l’accés dels veïns. 

En la segona Fase-2 de la C/ Baixada del camp de futbol, es limitarà la zona de treball 

entre el límit de les obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Sud. En 

aquesta Fase, estarà en servei la calçada executada en la Fase anterior. 

En la segona Fase-2 de C/ Sant Vicenç es limitarà la zona de treball entre el límit de 

les obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Est. En aquesta Fase, estarà 

en servei la calçada executada en la Fase anterior, d’ús exclusiu per a veïns. 

 



Doc.1   MEMÒRIA 

 

38 
Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç dels Horts 
 

 

 

En el cas d’aquest Fase es produeixen les següents afeccions: 

 

- Es considera necessari mantenir en servei el desviament plantejat en la Fase-1 
pel BUS, atès que les parades encara es situen dins l’àmbit de les obres 
d’aquesta Fase. 
 

- Per tal d’evitar malmetre la rigola col·locada en la Fase-1 es considera necessari 
impedir l’ús de l’aparcament en cordó executat en el costat oest de l’Avinguda. 

 
- Deixar dos carrils de circulació pels vehicles al carrer Sant Joan (doble sentit de 

circulació). 
 

FASE-3 
 

En aquesta Fase d’acabats, es preveu que s’executin les següents unitats d’obra: 

 

- Plantació de les espècies vegetals projectades a la vorera Oest. 
 
- Extensió de la capa de trànsit. 
 
- Instal·lació de la senyalització definitiva. 
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ACCESSIBILITAT 
 

De l’anàlisi realitzat sobre el compliment de les prescripcions indicades a l’Annex 1 del 

Decret 135/195, es desprèn que compleix els requisits per ser un itinerari de vianants 

adaptat, atès que: 

- A les dues voreres disposa d’una amplada lliure superior a 0,90 m (en aquest cas 
1,80 m) i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. 
 

- En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 
m de diàmetre.  

 
- No inclou cap escala ni graó aïllat. 
 
- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

les peces (en el aquest cas de panot). 
 

D’altra banda, els guals de vianants també són adaptats atès que: 

 

- L'amplada lliure mínima és d'1,50 m. 
 
- La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. 
 
- Els cantells s'han arrodonit a 45 graus. 
 
- El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 10%. 
 
- El pendent transversal màxim és del 2%. 
 
- Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. 
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RESUM DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 

A continuació s’adjunten uns quadres. Amb les dades més significatives de l’obra: 

 

SUPERFÍCIES GENERALS 

CONCEPTE AMIDAMENT UNITATS 

Superfície total actuació 37500 m2 

Superfície aparcaments 10700 m2 

Superfície vorera “panot” 10350 m2 

Superfície paviment bituminós  16450 m2 

 

ESTACIONAMENT 

CONCEPTE 
ESTAT 

ACTUAL 

PROJECTE 

Places aparcament lliure ~ 1030 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

CONCEPTE AMIDAMENT UNITATS 

Longitud col·lector general 

(Ø800) 
2053 m 

Pous de registre a executar 48 ut 

Embornals 116 ut 

 

PAVIMENTACIÓ 

CONCEPTE AMIDAMENT UNITATS 

Superfície asfalt 16457 m2 

Superfície panot 10343 m2 

Superfície formigó aparcament 10716 m2 

Vorada C-3 14/17x28x100 4344 ml 

Rigola 30x30x8 4344 ml 
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XARXA D’ENLLUMENAT 

CONCEPTE 
AMIDAMEN

T 

UNITAT

S 

Punts de llum 64 ut 

Bàculs 64 m 

Secció cable 4x10 mm2 

Longitud línia elèctrica 

soterrada 
2207,75 ml 

Potència Instal·lada 3,00 kW 

 

JARDINERIA I REG 

CONCEPTE 
AMIDAMEN

T 

UNITAT

S 

Superfície parterre 1169,75 m2 

Arbres a plantar 109 ut 

Conduccions de reg 275,00 ml 

 

MOBILIARI URBÀ 

CONCEPTE 
AMIDAMEN

T 

UNITAT

S 

Papereres 50 ut 

Bancs 5 ut 
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GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

 

En compliment de l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 d’abril, el present projecte inclou un 

Annex d’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, el qual inclou: 

 

- Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual 
es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i de la llista 
europea de residus, o norma que la substitueixi. 
 

- Indicació de les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del 
projecte. 

 
- Indicació de les mesures que per a la separació dels residus en obra, en 

particular, per al compliment per part del posseïdor dels residus, de l’obligació 
establerta en l’apartat 5 de l’article 5è. 

 
- Els plànols necessaris de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, 

manipulació, separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dins l’obra. Posteriorment aquests plànols podran ser 
objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes 
d’execució, previ acord de la Direcció Facultativa. 

 

- Indicació de fitxes dels gestor dels diferents tipus de residus mes propers. 
 

 

SEGURETAT I SALUT  
 

En compliment de l’article 4rt del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 

Públic, pel que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut 

en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex 15 Estudi de 

Seguretat i Salut, on es recullen les mesures preventives adequades als riscos que 

suposen la realització de les obres projectades, amb caràcter general i particular. 

 

Aquest Annex servirà per donar unes directrius bàsiques al Contractista per dur a 

terme les seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant 

el seu desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa i del Coordinador de 

Seguretat i Salut 
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L’esmentat a  Annex consta dels següents documents: 

 

- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció 
dels serveis sanitaris i comuns dels quals ha d’estar dotat el centre de treball. 

- Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per a 
una major comprensió i definició d’aquestes. 

- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 
aplicables a la pròpia obra. 

- Amidaments i Preus Unitaris de totes les unitats o elements de Seguretat i Salut 
que han estat definits i projectats. 

- Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt 
d’unitats i elements definits en l’esmenta’t Annex. Aquest pressupost s’incorpora 
en el Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 

 

El Pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 53160,42 €, import que queda 

recollit com partida alçada al Pressupost d’Execució Material. 

 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’Annex 17 queda reflectit la proposta del pla on 

s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 

d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció de l’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del pla de control de qualitat. 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 

laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat 

hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

 

- GRUP D’ÀMBIT DE VIALS (VS): 
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat IVA exclòs puja a la quantitat de VUIT 

MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (€). 

 

L’import total del PEC sense IVA del pressupost de l’obra puja a la quantitat de 

(2390671.93 € IVA exclòs) i per tant el pressupost del Pla de Control de Qualitat 

representa un 1,5% del PEC sense IVA de l’obra. 
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TERMINI D’EXECUCIÓ  
 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de 

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes 

del Sector Públic, es redacta l’Annex de Pla d’Obres, on s’estudia amb caràcter 

indicatiu el possible desenvolupament de les obres mitjançant un diagrama de Gantt. 

Tenint en consideració les unitats d’obra projectades, els rendiments previstos en 

l’execució de les mateixes i els possibles imprevistos que puguin succeir durant 

l’execució de les obres (climatologia, etc.), s’ha estimat que el termini òptim per a la 

seva execució és de 13 mesos. 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 

12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, es proposen, a títol orientatiu les classificacions que han 

de ser exigides als contractistes (empresa individual o agrupació d’empreses) per 

admetre’ls a la licitació de les obres contemplades al present projecte i poder ser 

adjudicataris de les mateixes. Per la determinació de la Classificació del Contractista, 

s’han analitzat aquells capítols que representen més del 20% del pressupost així com 

la estimació del planning d’obra inclòs a l’Annex de Pla d’Obres. 

 

GRUP i SUBGRUP CATEGORIA 

GRUP G. Vials i pistes 

Subgrup 6: Obras vials sense qualificació específica F 
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Pressupost de l’obra 
 

ESTIMACIÓ PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

El Pressupost del present Projecte Constructiu, s’obté aplicant els preus unitaris als 

amidaments de les partides d'obra segons es desglossa en el corresponent document 

Nº 4 Pressupost, del present Projecte. 

 

A continuació s’adjunta unes taules amb el pressupost del projecte organitzat per 

capítols d’obra. 

(1)  

NÚM. CAPÍTOL PEM 

€ 

% 

01.01 Treballs previs i enderrocs 32343.73 1,35 

01.02 Moviment de terres 97319,34 4,07 

01.03 Ferms i paviments 1013351,91 42,38 

01.04 Senyalització,  13715,28 0,57 

01.05 Clavegueram 509224,80 21,3 

01.06 Enllumenat Públic 112283,01 4,69 

01.07 Xarxa de Gas Natural 18000 0,75 

01.08 Abastament d’Aigua 81914,82 3,42 

01.09 Xarxa Elèctrica MT i BT 72086,66 3,01 

01.10 Xarxa Telefónica i FO Municipal 40866,91 1,70 

01.11 Enjardinament 29383,94 1,23 

01.12 Xarxa de Reg 17660,22 0,74 

01.13 Mobiliari urbà 29453,00 1.23 

01.14 Gestió de Residus 311568,31 13.03 

01.15 Partides Alçades 11500,00 0,48 

 

Tenint en consideració el pressupost de l’obra (PEM) i la superfície total de la 

reurbanització, d’uns 37500 m2, s’obté un mòdul d’urbanització de 63,75 €/m2. 


