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Introducció – Raó de ser 
L’intercanviador de Diagonal Oest és una actiació prevista al Pla Director d’Infraestructures de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La situació de l’intercanviador s’ha escollit perquè a la zona 

on es vol construir l’estació d’autobusos hi conflueixen tres línies de metro (línies 3, 9 i 10), 

tres línies de tramvia (T1, T2,T3) i una de les línies de la nova xarxa ortogonal d’autobusos (H6) 

a més a més de l’Avinguda Diagonal, un dels principals eixos viaris d’entrada a la ciutat. 

L’àrea on es construirà l’estació subterrània d’autobusos està delimitada per l’Avinguda 

Diagonal pel cantó Mar, la facultat d’Empresa de la Universitat de Barcelona pel cantó 

Muntanya, els carrers González Tablas i Alfambra a l’oest i l’est, respectivament. La parcel·la té 

unes dimensions de 220x45 metres, que fan un total de 9900 m2. La part de jardí de la 

parcel·la està catalogada com a “Parc i jardí urbà” al PGM. 

Els autobusos que s’aturaran a l’estació hi arribaran pel carril bus VAO que està projectat a la 

B-23 i seran de línies suburbanes provinents dels diversos municipis del Baix Llobregat. La 

futura estació té un trànsit previst de 248 expedicions per dia feiner i sentit i per tant al PDI 

s’hi especifica que la capacitat ha de ser de 40 andanes i a més a més ha de tenir places 

d’aparcament per a vehicle privat. 

Aquest gran nombre d’andanes, a més de les places d’aparcament, han de servir per a crear un 

punt d’acumulació del flux de passatgers provinents del Baix Llobregat i permetre la seva 

distribució per tota  la ciutat de Barcelona gràcies a les xarxes de metro, tramvia i autobusos 

urbans. Un altre efecte de la construcció d’aquesta estació serà l’alleugeriment del trànsit 

d’autobusos a l’Avinguda Diangonal, ja que els autobusos que ara tenen origen i final de línia a 

la Plaça Maria Cristina o que entren fins a la pararda del carrer Comte d’Urgell entre els carrers 

de Londres i Buenos Aires. 

Juntament amb l’estació d’autobusos de Sants, l’intercanviador de Diagonal Oest ha de servir 

per racionalitzar el trànsit d’autobusos suburbans a la part oest de la ciutat. 

Objectiu del projecte 
Aquest projecte vol definir i valorar les obres necessàries per a la construcció d’una estació 

d’autobusos subterrrània  a les afores de Barcelona, a l’àrea delimitada per l’Avinguda 

Diagonal, la facultat d’Empresa de la Universitat de Barcelona, els carrers González Tablas i 

Alfambra. 

Condicionants generals 

Geografia 
L’intercanviador se situa a la Zona Universitària, al barri de Pedralbes que pertany al districte 

de Les Corts. Està limitat per l’Avinguda Diagonal, la Facultat d’Empresa de la Universitat de 

Barcelona, els carrers González Tablas i Alfambra. 

Urbanisme 
La zona del passeig de l’Avinguda Diagonal està qualificada com a “Parc i Jardí urbà” al PGM. La 

resta es part de la via urbana. 

Topografia 
Atesa la naturalesa acadèmica del projecte, no ha estat possible realitzar un aixecament 

topogràfic. S’ha utilitzat la informació topogràfica dels serveis cartogràfics de l’Ajuntament de 
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Barcelona, disponible a internet a través del servei CartoBCN. En concret s’han utilitzat plànols 

a escala 1:1000 amb coordenades UTM31 amb sistema de referència ED50. 

Geologia i Geotècnia 
En tractar-se d’un projecte de caire acadèmic, no s’ha pogut dur a terme una campanya de 

reconeixement del terreny. 

Tanmateix, s’ha extret informació dels estudis realitzats al pou del túnel de la línia 9 de metro i 

del Parc Científic, situat al campus sud. La proximitat dels emplaçaments dels estudis permeten 

extreure informació que es pot considerar vàlida. 

El terreny que s’ha fet servir és una simplificació aproximada del terreny real, ja que, en la 

realitat, les capes tenen impureses.  

En aquesta simplificació es troben tres capes diferents.  

La primera és una capa de reblert d’uns 2 metres de rebliment, amb unes condicions molt 

dolentes i on no es recomana recolzar cap tipus de fonamentació. 

La segona capa és una capa d’argiles que es localitza sota la capa de reblert i té un gruix entre 

4,4 i 5,8 metres. Està formada per argiles de color marró fosc i alguna cosa vermellós amb sorres 

i graveta de pissarra disperses. Entre aquests materials es troben carbonats en forma de nòduls 

i vetes. En general, són materials cohesius, secs i mitjanament consolidats en profunditat, amb 

una resistència mitjana. 

Per últim, hi ha una capa de bretxa de falla. És l’última capa que ens interessa en aquest projecte. 

No hi ha informació del que hi ha per sota. La roca d’aquesta capa és de bona qualitat, amb una 

resistència mecànica alta. Conté poques impureses. 

El nivell freàtic es manté constant a una cota aproximada de 19 metres de profunditat i la seva 

presència no és agressiva per al formigó. 

A l’annex 4 s’adjunta tota la informació geotècnica necessària per al projecte. 

Afectació al trànsit 
En moments de l’obra s’hauran de tallar el trànsit als carrers González-Tablas i Alfambra, així 

com al lateral de l’Avinguda Diagonal. També s’haurà de tallar el carril de l’Avinguda Diagonal 

més proper a l’obra. 

Condicionants particulars 
La terminal d’autobusos haurà de tenir una alçada mínima de 4.6 metres, que augmentarà a 

4,75 a les rampes. Les dàrsenes tindran una amplada de 3 metres i longitud suficient per 

permetre l’embarcament i desembarcament dels passatgers d’autobusos de fins a 15 metres de 

llarg. 

La pendent màxima a les rampes d’autobusos serà de 10%. Excepcionalment les rampes d’accés 

i sortida de vehicles, en trams rectes, podran tenir una pendent de fins el 12%. 

Les naus de l’aparcament han de tenir una alçada mínima de 2,50 metres i una alçada lliure 

mínima de 2,30 metres en totes les zones de circulació. Excepcionalment aquesta alçada podria 

disminuir fins 1,90 metres als fons de places d’aparcament on es situïn els conductes de 

ventilació. El gàlib de les portes dels accessos de vianants serà com a mínim de 2,0 metres. 
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Les places d’estacionament tindran unes dimensions com a mínim de 4.50 metres de longitud i 

2,30 metres d’amplada per a cotxes. Excepcionalment es permetran amplades de fins a 2,00 

metres, però mai superant el 25% del nombre total de places. 

L’aparcament es realitzarà de manera que es permeti l’evacuació de qualsevol vehicle en un 

màxim de 3 maniobres. Els carrils de circulació tindran una amplada mínima de 4,00 metres en 

els trams rectes amb un únic sentit de circulació, i de 3,50 m en trams de corba, amb un radi 

interior mínim de 4,25 m. 

Les naus tindran una pendent segons l’eix longitudinal de menys del 5%. En qualsevol punt 

existirà una pendent mínima major al 1% per permetre l’evacuació de les aigües. A coberta, 

aquesta pendent mínima serà de més del 2%. 

La pendent màxima a les rampes d’aparcament serà de 18% en trams rectes i 14% en trams en 

corba. Excepcionalment les rampes d’accés i sortida de vehicles, en trams rectes, podran tenir 

una pendent de fins el 20%. 

Hauran d’existir acords entre plans inclinats i horitzontal, amb longituds de 4m com a mínim. 

Com a mínim un dels accessos a l’interior de l’aparcament haurà d’estar desproveït de barreres 

arquitectòniques i haurà de tenir ascensor. Es destinarà una plaça d’aparcament per a persones 

amb mobilitat reduïda per cada 33 places. 

Les places per a persones amb mobilitat reduïda tindran una amplada mínima de 3,50 m o 

s’habilitarà una zona al costat de la plaça en sí de 2,40m com a mínim tal que, la suma de les 

amplades de la plaça més la zona habilitada arribin al mínim de 3,50m exigit. Aquestes places es 

senyalitzaran pintant el símbol internacional d’accessibilitat. 

Es construiran un mínim de dues escales de sortida a l’exterior. La distància a recórrer des de 

qualsevol punt fins un punt d’evacuació haurà de ser menor a 50m. Les escales hauran de tenir 

una amplada mínima de 1,30m. 

Respecte la coberta, quan estigui sota una zona accessible a vehicles de qualsevol tipus (inclosos 

els d’emergència), l’estructura haurà de calcular-se d’acord amb la “Instrucción relativa a las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras”. Es deixarà una diferència 

mínima de 0,5m entre la rasant de la urbanització superficial i la coberta, incrementant aquesta 

distància fins 1,50m en zones on es plantin arbres de qualsevol tipus. 

En les rampes d’accés i sortida a l’aparcament es col·locarà una capa d’asfalt tipus AC16 surf D 

de 4cm com a mínim. El paviment de les rampes interiors, passadissos de circulació i places 

d’aparcament serà de formigó. 

Les escales i passadissos es pavimentaran amb lloses de gres porcellànic. Les parets i sostres de 

les naus de l’aparcament hauran de pintar-se amb pintura plàstica de poliuretà de dos 

components, 100% sòlids, sense dissolvents. S’afegirà àrid de corindó sintètic amb 

granulometria d’1mm a raó de 150 g/m 2 en rampes i zones de corba, i amb granulometria de 

450 micres a raó de 150g/m 2 en passadissos de circulació i places d’aparcament.  

La pintura per a fletxes i senyals horitzontals serà de poliuretà monocomponent.  

Els serveis higiènics estaran separats per homes i dones i es disposaran cabines adaptades per a 

persones amb mobilitat reduïda. El terra serà de gres porcellànic i les parets amb peces de 

ceràmica. 
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L’aparcament tindrà una xarxa interna d’evacuació d’aigua. Els conductes desembocaran a un 

pou de bombes. El pou de bombes tindrà dues bombes amb funcionament alternatiu suficients 

per evacuar l’aigua fins la xarxa de clavegueram. 

La ventilació forçada haurà de complir amb el NBE-CPI 96 (Norma Bàsica de l’Edificació, 

Condicions de Protecció conta Incendis) i el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). Les renovacions no 

seran menors a 15m 3/m 2/h i haurà de garantitzar-se en tot moment una concentració de CO en 

l’interior de l’aparcament de menys de 50ppm. 

El sistema de ventilació forçada estarà dotat d’instal·lacions d’impulsió i extracció d’aire en 

combinació amb les adequades instal·lacions de protecció contra incendis.  

Qualsevol punt de l’aparcament distarà menys de 25m d’una xarxa de ventilació. El traçat dels 

conductes s’ha de fer de tal manera que es pugui abarcar de costat a costat el volum de cada 

planta. Les zones d’extracció estaran al costat oposat de les de impulsió. La velocitat de l’aire a 

les reixes no superarà els 4m/s i en l’interior dels conductes no es superaran els 10m/s. 

Tots els elements estructurals tindran una estabilitat al foc (EF) segons NTE CPI-96 i tots els 

elements constructius de l’edifici tindran com a mínim una resistència al foc (RF) segons la NTE 

CPI-96. 

Les naus de l’aparcament hauran de dotar-se d’instal·lacions de polsadors d’alarma, 

instal·lacions de detecció automàtica d’incendis a base de detectors termovelocimètrics, boques 

d’incendi equipades i extintors d’incendi portàtils. Els sistemes de detecció automàtica 

d’incendis activaran les alarmes acústiques i òptiques en cas d’incendi. S’instal·laran, segons 

l’Ordenança Municipal de Barcelona, ruixadors a la última planta de l’aparcament. 

Hauran de delimitar-se amb marques vials horitzontals cada una de les places d’aparcament. 

Es dibuixaran fletxes indicatives dels diferents sentits de circulació, tant a l’interior de 

l’aparcament com en els carrils d’accés i sortida. 

L’ordenació de la circulació a l’interior de l’aparcament es projectarà i realitzarà de manera que 

els recorreguts dels vehicles des de l’entrada fins les places i des de les places fins la sortida 

siguin el més curts possibles, i es redueixin al mínim els possibles trams de dobles sentit 

La senyalització vertical es situarà pròxima als pilars i es disposaran senyals de velocitat màxima 

de circulació permesa (20km/h), limitació de gàlib i prohibit el pas de vianants en les rampes 

d’accés a l’aparcament. 

Per últim, s’instal·larà un sistema de càmeres de video-vigilància, amb un mínim d’1 càmera en 

cada accés i sortida de vehicles, 1 càmera en cada accés de vianants, i càmeres suficients per 

cobrir els moviments dels vehicles en totes les plantes de l’aparcament. Tot aquest sistema de 

càmeres es controlarà des d’una sala de control adaptada per a tal ús. 

Estudi d’impacte ambiental 
A l’Annex nº3 “Memòria Ambiental” es desenvolupa de manera extensa l’estudi d’impacte 

ambiental. 

S’han estudiat totes les afectacions urbanes de l’obra (població i usuaris, residus, materials, 

atmosfera, sòl i subsòl, hidrologia, energia, flora i fauna, paisatge), proposant per a cada una 

d’elles mesures preventives/ correctores/ compensatòries que s’expliciten en tal estudi. 
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S’ha desenvolupat un pla de vigilància ambiental que ha de servir com a base al Programa de 

Vigilància Ambiental que desenvolupi el Contractista. 

Treballs previs 
Primer de tot es realitzarà l’enderroc i neteja del solar per poder replantejar l’edificació segons 

les cotes i mides que s’estableixen en els plànols. Abans de començar l’excavació del soterrani 

caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap els 

treballadors, altres persones o propietaris. 

S’haurà de tenir un llistat de possibles afectacions dels serveis de AGBAR i CLABSA ja que, al ser 

un Projecte acadèmic no s’ha pogut adquirir molta d’aquesta informació. 

Descripció general de l’aparcament 

Característiques generals 
Es proposa la construcció d’una terminal d’autobusos interurbans amb una capacitat per a 38 

autobusos de fins a 15 metres de llarg, juntament amb un aparcament de 217 places de cotxe. 

A nivell de carrer es vol crear un Parc Urbà, una zona infantil i una zona de passeig. 

Es crearan accessos independents, tant per vehicles com per vianants, a la terminal i a 

l’aparcament. 

L’entrada i la sortida rodada dels autobusos es troba al lateral de l’Avinguda Diagonal. Els cotxes 

entraran i sortiran per la rampa del carrer de l’Alfambra. Tant els cotxes com els autobusos es 

mouran per l’estació i l’aparcament en un únic sentit. 

Les entrades pels vianants es fan mitjançant edicles situats a l’espai públic. En dos d’aquests 

edicles, més grans, també hi ha accés amb ascensor.  

S’han col·locat lavabos a l’ aparcament i a la terminal. 

Per a la urbanització superficial de 9900 m2 s’ha dissenyat una zona de jardí, una zona infantil i 

zones per passejar i asseure-s’hi. 

Accessos i sortides per a vehicles i vianants 

Terminal d’autobusos 
L’entrada i la sortida d’autobusos es fa per una rampa al lateral de l’Avinguda Diagonal, que 

passa a ser d’ús exclusiu d’autobusos. Això fa que la incorporació dels autobusos a l’Avinguda 

Diagonal sigui directa. Tot i així cal fer una resincronització dels semàfors per a facilitar la sortida. 

Les amplades d’aquests accessos tenen una amplada mínima de 5,00 metres, amb els seus 

respectius sobreamples en els traçats corbs. 

Aparcament 
L’entrada i la sortida de vehicles es farà pel carrer de l’Alfambra. L’últim tram del carrer, des del 

carrer de Trias i Giró, serà d’ús exclusiu per a clients del pàrquing. 

La rampa tindrà un pendent del 20%. 
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Disseny per a persones amb mobilitat reduïda 
Les pendents de l’aparcament no superen en cap cas el 4% marcat per la normativa ja que 

donarem només un 1% de pendent per l’evacuació d’aigües. Els lavabos, els vestíbuls i l’habitacle 

de l’ascensor poden inscriure’s en cercles d’1,5m de diàmetre. 

A més es respecta el rati d’1 plaça adaptada per cada 33 places. 

S’ha de destacar, a més, que aquestes estan al costat de la línia de pas de vianants més 

perimetral, complint el requisit d’amplada mínima de 3,50m entre plaça i espai reservat. 

S’instal·len serveis higiènics adaptats. 

Evacuació de l’aparcament 
Les naus de l’aparcament tenen una pendent longitudinal d’1% que permet conduir l’aigua dels 

sistemes antiincendis fins els conductes perimetrals, que la guien fins el pou de bombes. 

Per dins els murs pantalla es forma una càmera bufa de 15 cm tancada amb gero de 10 cm. 

Aquesta càmera tindrà cada 5m lineals, alternativament a dalt i a baix de la paret, un dels gerros 

girats per garantir la ventilació de la càmera. En la part inferior de cada parament es deixaran 

forats per drenat l’aigua que es pugui infiltrar pels murs fins als conductes perimetrals. 

Sota el paviment del tercer nivell es disposa d’una capa de 20cm de graves pel drenatge en cas 

d’una gran pujada del nivell freàtic, que desemboquen al pou de bombes. 

Els conductes perimetrals són de 20cm d’ample i 5cm de profunditat, cobrint-se amb una reixa 

metàl·lica. 

Senyalització 
En el plànol de senyalització es detalla la situació de la senyalització vertical i horitzontal per a 

la circulació, així com la senyalització d’informació, d’evacuació i d’emergència. 

Descripció estructural de la solució adoptada 
Pel disseny de l’estructura s’han tingut la naturalesa de la instal·lació principal que s’ha de 

construir (la terminal d’autobusos) i s’han estudiat els diferents elements que s’han de 

dimensionar. 

Contenció de terres 
Primer de tot s’ha hagut de triar com a element de contenció de terres entre pantalles, pilots i 

palplanxes a l’hora de fer el perímetre de l’estructura.  

El volum de terres que es preveu excavar amb les 3 plantes (1 d’estació i 2 de aparcament) de 

soterrani és d’uns 110.880 m 3. 

Considerant la proximitat de edificacions i de vies de certa importància per al trànsit de la ciutat 

de Barcelona i a partir de les dades geològiques proporcionades, s’ha cregut prou adient l’elecció 

dels murs pantalla executats amb bastaixos. 

S’ha descartat la opció dels pilots ja que aquests augmentarien de manera considerable el cost 

de l’obra. 

Per altra banda, l’opció d’utilitzar palplanxes també s’ha acabat desestimant davant el volum de 

terres que s’ha d’excavar. A més, presenten certs inconvenients de durabilitat ja que, al ser 

d’acer, s’han de protegir contra el foc i en cas que l’aigua fos agressiva, també d’aquesta. 



Nou Intercanviador Modal a la Zona  
Universitaria de BCN Campus Nord  Memòria del projecte 

 

10 
 

Per tant, s’ha acabat triant l’opció de fer mur pantalla en tot el perímetre de l’estructura.Ara bé, 

aquest mur s’ha hagut de dissenyar o be autoresistent, o amb ancoratges provisionals o 

definitius, o amb apuntalaments  

L’opció de l’autoresistent s’ha descartat al tenir pantalles d’un gruix considerable i una 

profunditat d’excavació elevada. 

Per altra banda, els apuntalaments provisionals per una planta irregular i amb grans llums com 

la present son una opció inviable tècnicament. 

L’opció dels ancoratges, tot i ser factible tècnica i econòmicament, presenta grans riscos en 

zones densament edificades com la que ens afecta. Algunes de les edificacions properes tenen 

certa antiguitat i podrien veure’s afectades per la inserció d’ancoratges en la zona. 

Ens queda per últim, l’opció d’apuntalar mitjançant els propis forjats, encofrant-los contra el 

terreny i excavant en mina. Aquesta opció, tot i ser mes lenta, metòdica i elaborada, permet no 

afectar edificis propers i reduir l’ús d’encofrats apuntalats, limitant així els perills que aquestes 

estructures impliquen pels treballadors i alhora reduir costos. Permet, a més a més, anar 

avançant amb altres parts de la obra (instal·lacions, tancaments...) a mesura que es va excavant. 

Les pantalles es realitzaran per bastaixos de 2,50mx1,00 m de HA-40/B/20/IIa amb acer B-500-

S, fins una profunditat de 25,00m respecte la cota del solar. Es construiran amb cullera bivalva i 

llots bentonítics. Aquests, per això, poden ser opcionals en funció de l’estabilitat del sòl en els 

trams sense nivell freàtic però d’obligat ús en els últims metres d’excavació, on pot aparèixer 

l’aigua, desestabilitzant el terreny. 

Finalment es farà una biga de coronació de 0,80x1,00m amb la finalitat de solidaritzar els 

diferents bastaixos i donar monilitisme a la pantalla. 

Pel càlcul de les pantalles s’ha utilitzar el programa CYPE, Murs Pantalla. 

Els detalls de les fases de construcció, dels ancoratges utilitzats i dels murs pantalla es detallen 

a l’Annex “Càlcul d’Estructures” així com als plànols corresponents. 

Per tal de seguir un control de les possibles deformacions pròpies dels elements constructius de 

la pròpia obra, com les possibles afectacions a les edificacions properes existents s’haurà de dur 

a terme un control d’auscultació de pantalles en tota la fase d’execució. 

L’auscultació permet comparar els valors obtinguts amb els previstos pels models, i d’aquesta 

manera corregir les hipòtesis de disseny i aplicar mesures correctores. 

A l’Annex “Auscultació de Pantalles” es definirà la instrumentació que s’ha instal·lar, la 

freqüència de les lectures i els protocols d’actuació que es seguiran en cas de superació dels 

llindars establerts. 

Fonamentacions 
Addicionalment, de cara a sostenir els forjats i tenint en compte el procediment constructiu que 

es vol dur a terme, s’ha decidit executar els pilars sobre bastaixos de 3,60mx1,00 m de HA-

40/B/20/IIa amb acer B-500-S, amb una longitud de clava sota solera de 9 m. Això implica una 

profunditat de 20m respecte la cota del solar. 

Els bastaixos s’han dimensionat utilitzant la “Guia de Cimentaciones en Obra de Carretera”. 
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Es construiran els bastaixos amb els pilars al interior d’una camisa metàl·lica de 3,50mx1,00m 

convenientment armats. A mesura que s’arribi a la cota d’un forjat, es picarà el formigó exterior 

a la camisa, deixant el pilar vist. 

Forjats 
A part dels murs pantalla i els pilots-pila també s’ha dimensionat l’estructura dels forjats. 

Considerant el fet que els forjats han de sostenir en coberta un parc urbà i posteriorment una 

estació d’autobusos, s’ha optat per una llosa de 1 metre de cantell amb uns alleugeriments  

recuperables de base quadrada de 2 m x 2 m, i una alçada de 80 cm, deixant una llosa de 

compressió de 20 cm. 

Aquesta solució ha estat adoptada prèviament en la construcció de l’estació de AVE i 

d’autobusos de Girona amb bons resultats.  

Per a fer aquest dimensionament s’ha fet el càlcul d’una llosa reticular utilitzant el programa 

CYPE Ingenieros. 

Donat que es formigonarà contra el terra s’espera poder garantir una bona qualitat en 

l’execució. 

Per a la planta restant, de cara a facilitar la construcció i reutilitzar al màxim els recursos, s’ha 

optat per utilitzar el mateix forjat. 

El contacte amb el terreny es farà amb la llosa de solera sense cap funció de fonamentació, amb 

un cantell de 80cm i un armat mínim. 

Les escales i replans dels accessos per vianants són de llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa 

amb acer B-500-S de 20cm de cantell, a les que s’ancoren els graons de les escales. 

A l’Annex “Càlcul d’Estructures” es detallen tots els càlculs corresponents al càlcul d’estructura. 

Instal·lacions de l’aparcament subterrani 

Enllumenat 
En tots els passadissos i espais comuns hi haurà almenys una llumenera cada 50 m² alimentades 

per circuits d’enllumenat permanent de vigilància. Aquestes línies permanents podran ser 

controlades manualment mitjançant un interruptor en el quadre i/o un programador horari. Les 

lluminàries escollides estan equipades amb llums de descàrrega o de fluorescència (compactes 

o normals), degut al seu baix consum i alt rendiment. 

Respecte la nau de l’aparcament, cada plaça tindrà una il·luminació general mitjançant 

llumeneres directes amb 1 làmpada fluorescent i sense reflector. El nivell d’il·luminació mitjà 

serà de 75lux a les zones de aparcament i circulació. 

A les zones de rampa es col·locaran llumeneres per a il·luminació directa amb dues làmpades 

fluorescents i sense reflector. 

Els mecanismes de control d’encesa estaran centralitzats a una zona de control. Hi haurà més 

d’una encesa: una per a cada rampa i tres mes per cada planta, a la zona d’aparcament. 

Les línies d’alimentació de les lluminàries d’emergència s’alimentaran d’un magnetotèrmic 

independent i del diferencial que protegeixi les línies d’il·luminació amb més risc (locals on es 

reuneixi públic, etc.). Només s’admetran 12 lluminàries d’emergència per línia. 



Nou Intercanviador Modal a la Zona  
Universitaria de BCN Campus Nord  Memòria del projecte 

 

12 
 

Protecció contra incendis 
Els detectors de fums i calor s'instal·laran sempre directament sota el sostre o la coberta. Entre 

detectors i murs o bigues la distància mínima serà de 50 cm a excepció dels corredors, conductes 

i parts semblants de l'edifici de menys d'1 m d'ample. Els detectors han d'estar lliures de tot 

obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 

Els extintors que s’utilitzaran seran dels tipus pols polivalent / diòxid de carboni es col·locaran 

extintors en tota les plantes de manera que el recorregut real en cada planta no superi des de 

tot origen d'evacuació fins a l'extintor més proper una distància de 15 m. L’alçada de col·locació 

serà de 1.0 m. Els extintors es situaran a l’interior de armari. S’ubicaran en muntatge superficial 

combinats amb altres elements arquitectònics o del sistema de detecció i extinció d’incendis, 

com sirenes, BIE’s. 

S’instal·len ruixadors únicament a la tercera planta de l’aparcament, tal i com fixa l’”Ordenança 

reguladora de les condicions de protecció contra incendis (Ordenança Municipal de Barcelona) 

2008”. La posició dels ruixadors quedarà determinada en la documentació gràfica i serà funció 

de criteris arquitectònics de coordinació d’instal·lacions i tècnics. 

Sanejament 
La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

- Connexió a clavegueram: Separativa interior i unitària a connexió 

- Acumulació i bombeig: Amb acumulació fecal a plantes soterrani 

- Número i diàmetre de sortida: 1 de 80mm bombejat fins a pericó de sortida 

- Distribució: Amb polipropilè 

S’ha dissenyat el sistema de sanejament considerant un Q=2.5 l/s pels 11 rentamans, 2 dutxes i 

4 inodors que s’instal·laran en tota l’edificació. Per l’evacuació de les aigües residuals s’instal·la 

una bomba d’aigües fecals amb una capacitat de 7m 3/h. 

Protecció contra intrusisme 
El Sistema de control d’accés de l’aparcament es fonamenta en la protecció de tots els accessos 

vulnerables des de l’exterior i en l’accés controlat a les dues plantes . Els objectius del sistema 

son controlar i guiar als usuaris de l'aparcament en l'ús que fan d'aquest. 

Els terminals dels que es disposa són es següents: 

- Terminals de pas. Equips situats en les vies d'entrada i sortida de l'aparcament i en les 

vies de pas entre zones interiors del recinte. La seva missió és la de permetre o denegar 

l'accés als usuaris i registrar els moviments realitzats per aquests, a fi de poder tenir-los 

en compte en el posterior càlcul de la tarifa a pagar. 

- Terminals d'accés per als vianants. Aquests s'ocupen de permetre o denegar l'accés per 

les portes d'entrada per als vianants a l'aparcament i registrar els accessos realitzats per 

aquests. 

- Caixer automàtics. Aquestes permeten que l'usuari realitzi el pagament de la seva 

estada sense la necessitat d'intervenció d'un operador. 

- Caixes de cobrament manual. Permeten, amb ajuda d'un operador, cobrar estades, 

abonaments i altres conceptes, vendre i gravar targetes, realitzar pagaments. 

La instal·lació de CCTV, es dividirà amb els següents sistemes: 
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- Sistema de Captació i transmissió d’ imatges: S’instal·laran càmeres fixes per donar 

cobertura a tots els accessos, tant per les entrades de vehicles com de vianants. 

- Sistema de Visualització d’ imatges: monitors situats al centre de control 

- Sistema de Gravació d’ imatges té com a principal funcionalitat el poder mmagatzemar 

les imatges captades per totes les càmeres instal·lades. 

- Sistema de Control i Gestió d’ imatges: visualització de les imatges i gravació sobre disc 

dur. 

Fontaneria 
Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que sigui possible, i 

encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat de simple 

paret per diferenciar aigua freda i calenta. 

En els falsos sostres totes aniran aïllades tant les d’aigua freda, per evitar condensacions com 

les de calenta per evitar pèrdues de temperatura. 

La circulació de canonades es farà de tal manera que no resultin afectades per focus de 

calor.Sempre circularan per sota de distribucions elèctriques o de telecomunicacions, separant-

se com a mínim 30 cm si circulen en paral·lel. Les circulacions principals es desenvolupen pel 

sostre de la planta soterrani 1, i en muntants per a alimentar els punts de neteja de les plantes 

soterrani 2. 

Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors, ...), anirà connectat amb 

maneguets flexibles i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el 

subministrament d’ aigua en cas de necessitat. Per tal d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua 

possible i en referència al decret d’ ecoeficiència, totes les aixetes portaran airejador a la seva 

descàrrega i les destinades a d’usos públics seran temporitzades i termostàtica en cas d’aigua 

calenta. 

Instal·lació elèctrica 
Es tracta d’una nova instal·lació que correspon al grup G (Garatges amb ventilació forçada). 

La contractació de l’energia es farà 

- Subministrament principal: baixa tensió 

- Subministrament complementari: baixa tensió 

El subministrament procedirà de la sortida en baixa tensió del centre de transformació de la 

companyia, situat a la planta de l’aparcament . 

La companyia subministradora és la responsable de la distribució a la zona de l’edifici, en aquest 

cas, FECSA-ENDESA. 

La descripció una mica més detallada del sistema es troba a l’Annex “Instal·lacions”. 

Ventilació 
La ventilació de l’aparcament té per finalitat la renovació de l’aire de l’aparcament, contaminat 

principalment pels fums d’escapament dels vehicles i, per altra banda l’extracció de fum en cas 

de produir-se un incendi. 

Es realitzaran extraccions i aportacions d’aire independents per planta, ambdues forçades i amb 

sistemes independents. A cada planta es disposarà d’enceses independents que permetin la 

posada en marxa dels ventiladors. Aquest interruptor estarà situat en lloc de fàcil accés i 
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degudament senyalitzat. Els conductes d’aportació que passen d’un sector a un altre tindran 

comporta tallafocs que es tancarà en cas d’incendi. 

S’ha de tenir en compte també un sistema de detecció de monòxid de carboni que activi 

automàticament els aspiradors mecànics quan s’arribi a una concentració de 50 pm ja que es 

tracta d’un aparcament rotacional en el que la ocupació serà permanent. 

Els conductes d’extracció passaran per espai de circulació o sobre places d’aparcament i es 

connectaran amb els 3 muntants d’extracció o d’aportació existents que es combinen amb 

mobiliari urbà a la plaça sobre l’aparcament, respectant les distàncies mínimes enfront espais 

habitables segons marca normativa. 

S’utilitzaran sempre conductes de planxa d’acer galvanitzat de 0,8 mm ó 1,2 mm de gruix en 

funció de la dimensió de la base. Seran totalment estancs i no propagadors de la flama. Aniran 

penjats al sostre i seran de secció rectangular, capaços de suportar 400ºC durant 2 hores en el 

cas d’extracció. 

Acabats i impermeabilitzacions 
Per a la impermeabilització de la coberta de l’edifici es disposen, de baix a dalt, 8.5cm de tela 

asfàltica i aïllament, 10cm de formigó de protecció armat i 2cm de morter de ciment Pòrtland 

de regulació. 

Per sobre d’aquestes capes es col·locaran les capes pròpies segons l’ús al que estigui destinada 

la superfície (vorera, zona enjardinada, zona infantil, etc). 

Les pantalles perimetrals no s’impermeabilitzen, si no que es cobreixen amb un parament 

vertical de blocs de formigó 30x30x10cm, formant una càmera d’aire de 5 cm per on es pot filtrar 

l’aigua fins els canals de drenatge perimetrals. 

El paviment, les parets i el sostre de l’aparcament es pinten amb una pintura de poliuretà a dos 

components, 100% sòlids. Es donen 3 mans al paviment i 2 mans a les parets i sostres. 

A les escales es col·loquen paviments de rajoles de gres porcellànic, antilliscants als graons. Els 

paraments verticals són de blocs de formigó de 30x15x15 cm i els sostres es revesteixen amb 

una capa de guix. 

Els paraments dels lavabos són de blocs de formigó de 10x15x15cm, revestits al seu interior amb 

rajoles ceràmiques. El paviment dels lavabos és de rajola de gres porcellànic. 

Descripció de la urbanització 
Es farà una zona de passeig paral·lela a l’Avinguda Diagonal. Es plantaran arbres caducifolis al 

costat del passeig per donar-hi ombra a l’estiu i deixar passar la llum solar a l’hivern. 

També hi haurà un petit parc infantil. 

Es plantarà vegetació entapissant tipus prat de baix consum hídric, a les zones on s’indica. No 

es plantaran arbustos per donar la sensació d’espai obert. 

Estudi de seguretat i salut 
En compliment de l’article 4 del Real Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, i l’apartat 1 de l’article 

107 de la Llei 20/2007 del 300 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a l’Annex 13 s’adjunta 

un Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de l’aparcament i la urbanització superficial. 
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El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 220.000 € (DOS-CENTS VINT MIL 

EUROS). 

Pla de control de qualitat 
A l’Annex no14 es desenvolupa el Programa de Control de Qualitat de les obres. 

El pressupost del destinat al Control de Qualitat de les obres ascendeix a 150.000€ (CENT 

CINQUANTA MIL EUROS). 

Organització del desenvolupament de les obres 
Hi haurà un accés rodat de 4m d’amplada per l’entrada de maquinaria i camions pel carrer de 

l’Alfambra Es podran realitzar apilaments en la cantonada dels carrers Alfambra i Avinguda 

Diagonal un cop tallat el carril lateral de la darrera. Es mantindrà dins del possible el perímetre 

de seguretat del recinte del solar. 

L’accés de personal d’obra es farà pel carrer de González-Tablas i pel passeig de l’Avinguda 

Diagonal 

En cas d’accident es preveu la sortida per l’accés del carrer González-Tablas. 

S’evitarà en tot cas l’ocupació de la calçada central de l’Avinguda Diagonal.  

Es col·locarà una tanca perimetral a tot el solar. 

Són a càrrec del contractista tant els treballs necessaris per facilitar l’accés, com l’abastament i 

el tancament temporal de l’obra, així com la posterior demolició de les obres provisionals i la 

restauració dels accessos, voreres i altres elements que per causa de l’obra s’hagin deteriorat. 

També aniran exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la 

construcció de l’edifici. 

En el desenvolupament de les obres s’han de tenir en compte els següents aspectes: 

Moviment de terres 
Cal realitzar un seguiment del moviment de terres per tal que s’extreguin el volum adequat de 

terres, aquest volum haurà d’estar degudament justificat i ajustat a les necessitats reals de 

l’obra. 

Ha d’existir una programació de les tasques referents als moviments de terres, el volum de terres 

extretes, la quantitat de terra utilitzada a l’obra, la possibilitat de reutilització en altres obres 

properes. 

El material procedent de l’excavació dels desmunts, a excepció de la terra vegetal, es podria 

utilitzar a la construcció de terraplens si es donés el cas, realitzant la pertinent selecció. El 

contractista s’haurà d’encarregar de definir el responsable de realitzar aquests controls i la 

programació, així com escollir els gestors i transportistes autoritzats. 

Consum d’aigua i energia 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 

corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 

S’avaluarà el consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de minimitzar- 

ne el consum. 
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Les unitats afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, regs 

periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ).  

En l’execució de l’obra es realitzarà, setmanalment, un seguiment del consum d’aigua real, 

procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua 

per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. 

Utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. 

Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades d’una setmana a l’altre. 

D’altra banda s’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra. 

S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua. 

Contaminació d’aigües superficials 
Per tal d’evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, es garantirà el drenatge 

en tot el solar. 

Abocaments incontrolats 
S’evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, 

restes de manteniment de maquinària, additius, etc.  

Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a l’obra un 

petit apilament de materials absorbents. 

Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant reunions 

amb el contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 

Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà 

d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament 

subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular. En cas 

que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme aquests 

canvis s’han realitzar en una zona condicionada i a tota la maquinària existent a l’obra. 

Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament senyalitzada i 

impermeabilitzada. Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids desencofrants, etc.) hauran 

de tenir un contenidor específic ubicat en el lloc corresponent. 

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un 

seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 

S’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels llocs 

autoritzats 

Lavabos 
L' Estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l’obra 

(menjador, vestuaris, serveis). El contractista escollirà el sistema de tractament o les mesures 

oportunes per evitar la contaminació provocada per l’ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. 

La proposta del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució. 

S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments 

líquids a la xarxa en funció de les seves característiques fisicoquímiques i la correcta execució de 

les connexions de servei a la xarxa de clavegueram. 
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A les zones sense infraestructura d’evacuació d’aigües residuals, podran utilitzar-se solucions 

singulars com fosses sèptiques, de forma provisional, mentre no es construeixi la xarxa de 

clavegueram, moment en el qual serà obligatori, per part de l’usuari, procedir a sol·licitar i 

realitzar la connexió. S’ha de definir la empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg 

de l’obra. 

Pols 
Serà preceptiva la realització de regs periòdics en aquelles àrees on es produeixin moviments de 

terra i trànsit de maquinària. Es definiran amb claredat els punts d’abastament de l’aigua i els 

permisos necessaris. La freqüència dels regs dependrà de les condicions d’humitat. El control de 

la correcta planificació es basarà en inspeccions visuals. 

Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres. D’altra banda, es 

protegiran amb lones tots els materials que puguin generar pols a les zones d’aplec, contenidors 

de runes i a les caixes dels camions que els transportin. 

Si es fan fogueres cal prohibir explícitament que es cremin residus (cremar fustes tractades, 

plàstics, etc.) ja que poden emetre substàncies tòxiques. Queda prohibida l’emissió de fums que 

superi els límits establerts. 

Soroll i vibracions 
Es comprovarà que la maquinària utilitzada compleix la normativa vigent respecte els permisos 

i els controls necessaris. 

Els horaris d’obra s’inclouran dins l' interval entre les vuit del matí i les deu del vespre com a 

màxim (excepte que per urgència o necessitat s’hagi de treballar fora d’aquesta franja horària, 

demanant els permisos corresponents)  

En els contractes amb subcontractistes que aportin maquinària se’ls afegirà una clàusula per tal 

que disposi del certificat CE/ITV de la maquinària que treballi a l’obra. 

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts 

en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per 

soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres, etc. En 

tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura 

dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construir no genera un soroll superior 

al fixat en la normativa vigent. 

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, etc. no creïn un impacte 

visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 

Canals de comunicació 
Es mantindran els canals de comunicació amb la població propera a l’obra. S’ha de parlar amb 

la població propera a l’obra per tal de reduir-ne la seva afectació.  

Caldrà treballar per prevenir l’accidentalitat per increment dels transports. 

La construcció de l’obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions 

establertes en l’ Estudi de Seguretat i Salut. 

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el 

responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial al què es 

refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació de l’obstacle. 



Nou Intercanviador Modal a la Zona  
Universitaria de BCN Campus Nord  Memòria del projecte 

 

18 
 

Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de 

sortida i d’entrada de camions i de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. 

Se senyalitzaran els accessos de l’obra, prohibint-ne el pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col·locant-ne en el seu cas els tancaments oportuns. 

Fases d’obra 
FASE 0: Enderroc dels edificis existents i retirada d’elements urbans: 

FASE 1: Instal·lacions d’obra, replanteig i senyalització 

FASE 2: Retirada dels possibles serveis afectats i excavació fins a cota de coberta 

FASE 3: Execució de les pantalles i pilots-bastaix 

Construcció del muret guia 

Construcció de les pantalles per bastaixos, demolició dels murets guia i escapçament de la 

pantalla. Inclou bastaixos-pilot. 

FASE 4: Construcció de la biga de coronació i la llosa de coberta 

Construcció de la biga de coronació i de la llosa superior 

Excavació de rampa d’accés a l’aparcament 

FASE 5: Excavació en mina fins a nivell -1 

FASE 6: Execució del forjat del nivell -1 

Execució del forjat del nivell -1 

Encofrat i Formigonat de la rampa de l’aparcament 

FASE 7: Excavació en mina fins a nivell de solera 

Excavació de la rampa per a autobusos al lateral de l’Avinguda Diagonal 

Tall de pantalla amb fil de diamant per a l’entrada dels autobusos al nivell -2. 

Excavació de terres en mina fins cota de solera. 

FASE 8: Execució de la llosa de solera 

FASE 9: Pintures, Instal·lacions, Paviments i Tancaments 

FASE 10: Impermeabilització de coberta 

FASE 11: Urbanització i construcció del Parc Urbà 

FASE 12: Senyalització i acabats 

Termini d’execució 
S’ha estimat, d’acord amb el Pla d’Obra recollit als annexos, un termini màxim d’execució de la 

totalitat de les obres descrites al present projecte d’aproximadament 25 mesos a comptar des 

del dia següent a la signatura de l’Acta de Replanteig. 
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Revisió de preus 
Pel termini previst per l’execució dels treballs, procedeix la revisió de preus. En base al Decret 

3650/1970, del 19 de desembre, s’escull la formula de revisió de preus nº4 que es defineix com: 

Obres de fàbrica en general. 

�� = 0.34
��
��

+ 0.18
��
��
+ 0.18

��
��
+ 0.13

��
��
+ 0.02

��

��
+ 0.15 

A l’annex de revisió de preus s’explica més detalladament cadascun dels factors que intervenen 

en aquesta fórmula. 

Declaració d’obra completa 
D’acord amb la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el present 

Projecte compren una unitat d’obra completa, essent susceptible de construcció o posterior 

entrega a l’ús general o al servei corresponent, d’acord amb l’article 74 de la citada Llei. 

Termini de garantia 
El termini de garantia serà d’un (1) any a partir de la firma de l’Acta de Recepció. 

Justificació de preus 
A l’Annex nº17 s’adjunta la justificació de preus. 

Resum del pressupost 
Al Document nº4 Pressupost s’adjunten tots els documents que defineixen la totalitat de les 

unitats d’obra del “Projecte del Nou Intercanviador Modal a la Zona Universitària de Barcelona”: 

Amidaments, Quadre de preus nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost, Resum del Pressupost i 

Últim full. 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a una quantitat de 16.170.289,11€. 

Afegint al PEM del projecte els percentatges corresponents a les despeses generals (13%), 

Benefici Industrial (6%) i l’IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte, que 

ascendeix a una quantitat de 23.283.599,29€. 
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Documents que componen el projecte 
Aquest projecte està format pels següents documents: 

Document nº1. Memòria i annexos. 

Memòria 

Annexos de la memòria 

ANNEX 1. Estudi fotogràfic 

ANNEX 2. Planificació Urbanística 

ANNEX 3. Topografia 

ANNEX 4. Estudi Geotècnic 

ANNEX 5. Estudi d’alternatives 

ANNEX 6. Gestió de Residus 

ANNEX 7. Càlcul d’Estructures 

ANNEX 8. Estudi d’Auscultació de Pantalles 

ANNEX 9. Disseny per a persones amb mobilitat reduïda 

ANNEX 10. Urbanització 

ANNEX 11. Instal·lacions 

ANNEX 12. Estudi de Impacte Ambiental 

ANNEX 13. Control de Qualitat 

ANNEX 14. Estudi de Seguretat i Salut 

ANNEX 15. Pla d’obra 

ANNEX 16. Revisió de Preus 

ANNEX 17. Justificació de Preus 

Document nº2. Plànols 

Document nº3. Plec de condicions 

Document nº4. Pressupost 

Amidaments 

Quadre de preus nº1 

Quadre de preus nº2 

Pressupost 

Resum de pressupost 

Pressupost d’execució per contracte 
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Conclusions 
Amb l’exposa’t a la Memòria i els seus Annexos, així com a la resta de documents del present 

Projecte, es creu suficientment justificat el mateix, per la qual cosa s’eleva a la consideració de 

la superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació si procedeix. 

Barcelona, Setembre de 2016, 

L’autor del projecte 

 

 

 

Albert Galera Ejarque 


