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EL PASSATGE I EL NUS DE CENTRALITAT
 Detalls constructius
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Secció Passeig de Santa Coloma Secció Riera del Nus de la Trinitat

Secció Passeig Mirador Secció guals de vianants

Secció Passatge del Congost de Montcada + Rec Comtal Secció Bancals i terrasses

Secció camins fl uvials Secció Via Metropolitana - Carretera de la Roca

Secció rampes entre bancals

ACABATS:
1- Paviment de formigó (HA-25) armat acabat re-
molinat (e: 15cm).
2- Paviment de panot de Barcelona(20x20x4cm).
3- Vorada de formigó prefabricat (22x15x100 cm). 
Model jardí de la casa Breinco o similar.
4- Vorada de formigó prefabricat (22x30x100 cm). 
Model T5 de la casa Breinco o similar.
5- Grava marmolina de cantera (Ø 1-2cm).
6- Rigola de formigó prefabricat (30x30x8cm).
7- Capa de rodadura d’asfalt (e: 5cm).
9- Sauló, amb estesa, anivellament i piconatge al 
95% del PM (e: 15cm).
10- Paviment de formigó (HA-25) armat i tenyit en 
massa de vermell. Acabat a l’acid de molpavi.
11- Pletina d’acer galvanitzat en calent. Forma en 
“L” (10x6cm, e: 8mm) amb ancoratges laterals i in-
feriors cada 100cm.
12- Peça de formigó prefabricat (20,8x11,8x7cm) 
amb juntes: 3cm. Model Terana Green de Breinco.
13- Mur de formigó armat (e: 40cm).
14- Terra vegetal per plantació (e: 15cm)
15- Canal de formigó armat (e: 30cm).
16- Aigua
17- Sòl seleccionat de la pròpia obra amb terraple-
nat i piconatge, en tongades de fi ns a 25cm, i una 
compactació del 98% del PM.
18- Peça prefabricada de formigó de 8x20x100cm.
Model jardí de la casa Breinco o similar.
19- Matavius de 3cm als cantells del formigó.
20- Asfalt drenant de e: 5cm.
21- Peça prefabricada de formigó especial.

BASES:
A - Dau de formigó de 30x30x30cm cada 100cm.
B - Base de tot-ú artifi cial al 98% PM (e: 20cm).
C - Morter de ciment portland de e: 3cm.
D - Base de formigó de e: 10cm.
E - Terra vegetal per plantació.
F - Sub-base granular (e: 25cm).
G - Rec d’adherència.
H - Base d’asfalt (e: 7cm).
I - Rec d’imprimació.
J - Armat: malla electrosolada de Ø 6mm.
K - Base de sorra de 3-5cm.
L - Rasa de graves (Ø 3-4cm).
M - Graveta entre juntes.
N - Base de formigó de neteja.
O - Armat de mur de formigó (Ø 10mm).
P - Tubs dren de Ø160mm.
Q - Geotèxtil de densitat 200gr/m2.
R - Grava marmolina de cantera (Ø 1-2cm).
S - Ancoratges d’acer galvanitzat en calent per la 
estabilització de la malla de fi bra de coco. Forma 
en “J” (llargada: 40cm).
T - Malla de fi bra de coco.

ELEMENTS INDEPENDENTS:
I - Dau de formigó armat de 60x60x80cm.
II - Fanal Rama LED amb lluminaries a 4,50 i 5,80m.
III - Lluminaria continua LED.
IV - Estructura panells acústics. Perfi ls IPE.
V - Panells acústics amb vinils.
VI - Dau de formigó armat.
VII - Clot de plantació per arbres (100x100x120cm).
VIII - Tub dren (Ø6cm) per infi ltrar l’aigua i airejar les 
arrels. Una o dues unitats depenen de la situació.
IX - Terra vegetal amb nutrients per l’arbre.
X - Base de grava drenant per airejar les arrels de  
15cm (Ø 2-3cm).
XI - Fanal Rama LED amb una lluminaria a 4,50m.
XII - Banc Zuera agrupat amb mòduls de dues uni-
tats: una amb respatller i l’altre sense.
XIII - Pou d’infi ltració (100x100x100cm) cada 30m 
per les cunetes vegetals de les terrasses.
XIV - Clot de plantació per arbustives(40x40x40cm).
XV - Biorotllo: rotllo de fi bra de coco d´alta densitat 
estrucuturat en una malla de polipropilè (Ø 30cm).
XVI - Pou d’infi ltració (100x150x200cm) cada 30m 
per la cuneta vegetal de la via metropolitana.
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