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2. PLÀNOLS. 
 
Número Nom Fulls Escala 

1 Situació i emplaçament.   
1.1 Situació i índex. 1 50000 
1.2 Emplaçament. 2 2500 
2 Estat actual.   

2.1 Estat actual. Topografia. 7 2500 - 500 
2.2 Estat actual. Planejament vigent. 1 2500 
2.3 Estat actual. Serveis existents.   

2.3.1 Serveis existents. Clavegueram. 10 2500 - 1000 - 500  
2.3.2 Serveis existents. Aigua potable. 10 2500 - 1000 - 500 
2.3.3 Serveis existents. Telecomunicacions. 10 2500 - 1000 - 500

2.3.4 Serveis existents. Gas natural.. 10 2500 - 1000 - 500

2.3.5 Serveis existents. Xarxa elèctrica 20 2500 - 1000 - 500

2.3.6 Serveis existents. RSU. 10 2500 - 1000 - 500

2.3.7 Prisma de Mobiliari Urbà. 10 2500 - 1000 – 500 

2.3.8 Enllumenat Públic. 10 2500 - 1000 – 500 

2.4 Estat actual. Reportatge fotogràfic. 7 1000 

3 Enderrocs i retirada d’elements. 7 2500 - 500 
4 Proposta.   

4.1 Planta de proposta. 7 2500 - 500 
4.2 Seccions de proposta. 11 100 - 250 
5 Ferms i paviments.   

5.1 Planta de paviments. 10 2500 – 1000 - 500 
5.2 Detalls de pavimentació. 12 Varies 
6 Traçat i definició geomètrica.   

6.1 Traçat.   
6.1.1 Plantes de traçat. 3 1000 
6.1.2 Perfils longitudinals. 4 Varies 
6.1.3 Perfils transversals. 6 Varies 
6.2 Definició geomètrica.   

6.2.1 Planta de definició geomètrica. 7 2500 – 500 
6.2.2 Zones de detall. 8 Varies 

7 Mobiliari urbà i tancaments.   
7.1 Planta de mobiliari urbà. 7 2500 – 500 
7.2 Detalls de mobiliari urbà. 10 Varies 
7.3 Detalls àrees de jocs infantils. 3 Varies 
7.4 Detalls de jocs infantils. 6 Varies 
7.5 Detalls de tancaments. 6 Varies 
8 Jardineria i reg.   

8.1 Jardineria.   
8.1.1 Actuacions sobre jardineria existent. 4 2500 – 1000 
8.1.2 Planta de jardineria. 4 2500 - 1000 
8.2 Reg.   

8.2.1 Planta de reg. 7 2500 - 500 
8.2.2 Detalls de reg. 7 Varies 
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Número Nom Fulls Escala 
9 Estructures i obra civil.   

9.1 Planta de situació d’elements. 1 600 
9.2.1 Murs de contenció. Definició geomètrica. 1 Varies 
9.2.2 Murs de contenció. Armat. 8 Varies 
9.2.3 Murs de contenció. Detalls. 1 Varies 
9.3 Detalls d’elements 1 Varies 
10 Noves xarxes d’infraestructures.   

10.1 Clavegueram.   
10.1.1 Planta de clavegueram. 10 2500 – 1000 - 500 
10.1.2 Perfils longitudinals de clavegueram. 10 Varies 
10.1.3 Detalls de clavegueram. 3 Varies 
10.2 Aigua potable.   

10.2.1 Planta de xarxa d’aigua potable. 10 2500 – 1000 - 500 
10.2.2 Detalls d’aigua potable. 2 Varies 
10.3 Xarxa de telecomunicacions.   

10.3.1 Planta de xarxa de telecomunicacions. 10 2500 – 1000 - 500 
10.3.2 Detalls de telecomunicacions. 4 Varies 
10.4 Xarxa de gas.   

10.4.1 Planta de xarxa de gas. 10 2500 – 1000 - 500 
10.4.2 Detalls de xarxa de gas. 1 Varies 
10.5 Xarxa de Prisma Elèctric.   

10.5.1 Planta de prisma elèctric. 10 2500 – 1000 - 500 
10.5.2 Detalls de prisma elèctric. 5 Varies 
10.6 Xarxa RPRM   

10.6.1 Planta xarxa RPRM. 10 2500 – 1000 - 500 
10.6.2 Perfils. 4 250 
10.6.3 Detalls RPRM. 3 Varies 
10.7 Xarxa de PMU.   

10.7.1 Planta xarxa PMU. 10 2500 – 1000 - 500 
10.7.2 Detalls PMU. 3 Varies 
10.8 Xarxa de WI-FI. 4 2500 - 1000 
10.9  Xarxa freàtic.   

10.9.1 Planta xarxa freàtic 4 2500 – 1000  
10.9.2 Esquema xarxa freàtic 1  
10.9.3 Detalls 2 Varies 
10.10 Superposició de noves infraestructures. 9 500 
10.11 Seccions de proposta. 11 100 

11 Afectació de serveis.   
11.1 Xarxa clavegueram. 7 2500 – 500 
12 Enllumenat públic.   

12.1 Planta d’enllumenat públic. 7 2500 – 500 
12.2 Línies enllumenat. 12 Varies 
12.3 Detalls d’enllumenat públic. 6 Varies 
13 Senyalització i semaforització.   

13.1 Planta senyalització horitzontal i vertical. 7 2500 – 500 
13.2 Detalls  senyalització horitzontal i vertical. 6 Varies 
13.3 Planta semaforització. 12 Varies 
14 Compliment normativa Contra Incendis 4 2500 - 1000
15 Implantació i Fases d’obra. 7 2500 - 1000

 
3. PLEC DE CONDICIONS. 

3.1. Plec de Condicions Generals. 
3.2. Plec de condicions Tècniques Particulars (ITEC). 
3.3. Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, execució i manteniment 

d’obra nova de jardineria. 
3.4. Protecció d’elements vegetals durant la realització de les obres. 
3.5. Protocol de catalogació dels arbres d’interès de la ciutat de Barcelona. 
3.6. Plec de prescripcions tècniques per al disseny i execució de les instal·lacions 

de reg. 
3.7. Plec de prescripcions tècniques per al disseny, execució i recepció de les 

àrees de joc infantil. 
3.8. Manual de reg. Guia pràctica per al reg de les zones verdes de BCN. 
3.9. Manual de Senyalització de Parcs i Jardins. 
3.10. Plec de senyalització. 
3.11. Instrucció d’elements urbans. 
3.12. Criteris tècnics generals per al subministrament i instal·lació de fonts 

públiques. 
3.13. Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals. 
3.14. Plec de condicions tècniques per a la instal·lació d’enllumenat públic. 
3.15. Plec de prescripcions tècniques de telecomandament. 
3.16. Plec de semaforització. 
 

4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
4.1. Amidaments. 
4.2. Quadre de preus nº 1. 
4.3. Quadre de preus nº 2. 
4.4. Estadística de partides per preu. 
4.5. Estadística de partides per import. 
4.6. Pressupost. 
4.7. Resum general de pressupost per import i %. 
4.8. Últim full. 
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1. MEMÒRIA I ANNEXES. 
 
1. Antecedents.  
 
En el mes de setembre de 2005, la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV en 
endavant), encarregà la redacció del Pla de Millora Urbana del subàmbit 2 del Sector I de la 
Modificació del PGM del sector Sant Andreu – Sagrera. L’objecte del Pla de Millora Urbana 
era l’ordenació de la resta del Sector I Colorantes – RENFE pendent de desenvolupament, 
d’acord amb les disposicions establertes en la Modificació del Pla General Metropolità del 
sector Sant Andreu – La Sagrera. 
 
El document es va aprovar definitivament el 23 de març de 2007, incloent com a 
documentació annexa l’Avantprojecte d’urbanització del Sector I: Colorantes – RENFE 
Subàmbit 2. El mes de desembre de 2010, s’inicien les tasques de desenvolupament del 
present Projecte d’Urbanització del Sector I Colorantes – RENFE Subàmbit 2, en base als 
requeriments de BSAV al respecte. 
 
L’edició maqueta del citat projecte es lliurà el mes de Setembre de 2011, realitzant els tècnics 
de BSAV una revisió interna del mateix, les esmenes de la qual són les que es recullen en 
aquesta edició 01. 
 
L’àmbit desenvolupat està situat al barri de Sant Andreu, delimitat pels carrers Fernando 
Pessoa i Coronel Monasterio per un costat, el Passeig Santa Coloma per un altre costat, el 
carrer Joan Torras i el carrer Andana de l’Estació i la platja de vies de RENFE, actualment en 
transformació fruit de l’arribada de l’AVE a Barcelona, i que conformarà en un futur els carrers 
de Josep Soldevila i Martin Luther King, límit muntanya del futur Parc Lineal sobre vies amb la 
ciutat. 
 
Entorn i morfologia. 
 
L’esquema de la trama urbana d’eixample que el barri de Sant Andreu articula sobre el 
passeig de Torras i Bages, configura el desenvolupament dels Sectors I Colorantes – RENFE 
i III Defensa – RENFE actualment anomenat “Casernes de Sant Andreu”. El subàmbit 2 del 
Sector I que desenvolupa el Pla de Millora Urbana de referència, continua amb la morfologia 
d’illes característiques de les darreres actuacions delimitades per vials de caràcter principal i a 
nivell local, sense oblidar la relació amb els altres barris veïns per la millora de l’entorn urbà 
amb les seves connexions i espais oberts. 
 
Es tracta d’un lloc que articula els teixits d’ordenació tancada del subàmbit 1, que s’extenen 
sobre la trama urbana paral·lela al passeig de Torras i Bages, i la part que farà de façana al 
parc lineal sobre vies, amb illes obertes que s’interrelacionen amb la urbanització del voltant. 
 

Planejament urbanístic. 
 
Els antecedents de planejament del sector són: 
 

- Pla de Millora Urbana del subàmbit 2 del Sector I de la Modificació del PGM del sector 
Sant Andreu – Sagrera, aprovat definitivament el 23 de març de 2007 pel Plenari del 
Consell Municipal. 

- Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’Estació de la Sagrera i el seu entorn, 
aprovada definitivament per la Subcomissió dUrbanisme de Barcelona el 19 de maig de 
2004. 

- Pla de Millora Urbana del subàmbit 1 del Sector I, aprovat definitivament el 30 d’abril de 
2004, i la seva Operació Jurídica Complementària aprovada en data 5 de maig de 2004. 

- Projecte de Compensació de la Unitat d’Actuació del subàmbit 1 del Sector I de Sant 
Andreu – Sagrera, aprovat definitivament el 30 de gener de 1998. 

- Estudi de Detall del subàmbit 1, aprovat el 7 de febrer de 1997. 
- Modificació del Pla General Metropolità del sector Sant Andreu – Sagrera, aprovada 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya en data 12 de desembre de 
1996. 

 
Projectes de referència. 
 
En l’àmbit de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, i en base a les actuacions previstes al sector de la 
Sagrera – Sant Andreu, s’estan duent a terme una sèrie d’actuacions, algunes de les quals tenen 
incidència o relació directa o indirecta amb el present projecte. Per això, considerem adient la 
menció d’aquests projectes, dels quals incorporem part del seu contingut, a més, a l’annex 1 
Antecedents. Els citats projectes són:  
 

- Proyecto Constructivo de la Urbanización Viaria del ámbito de Sant Andreu, redactat en 
maig de 2011 per l’empresa INYPSA (ens referirem a ell com Vial Lateral). 

- Proyecto Constructivo del Tunel Viario Segregado de la Sagrera (lado montaña) entre 
Estefania de Requessens y Talleres RENFE, redactat en març de 2010 per l’empresa 
ESTEYCO (ens referirem a ell com Vial Segregat). 

- Projecte Executiu d’Urbanització del Passeig Santa Coloma entre l’Avinguda Meridiana i el 
carrer de Luther King al Districte de Sant Andreu, redactat en maig de 2006 per l’empresa 
CRM Arquitectura e Ingeniería de la Edificicación. 

- Projecte d’Urbanització Refós del Sector de Les Casernes de Sant Andreu, redactat en 
maig de 2009 per Manuel de Solà Morales i l’empresa ESTEYCO. 

 
Per altra banda, i amb l’objectiu de fixar criteris unitaris en els diversos projectes que s’estan 
redactant actualment a la zona, pel que fa a l’aplicació de determinats elements urbans, 
l’establiment de seccions tipus de vialitat, i la proposta d’infraestructures urbanes, BSAV ens va 
facilitar, a l’inici de les tasques, la següent documentació tècnica de referència (també adjunta a 
l’annex 1 Antecedents): 
 

- Document de Criteris d’Urbanització. 
- Pla d’Infraestructures Urbanes Sant Andreu – La Sagrera, redactat en setembre de 2010. 
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Finalment, i per completar la descripció de la documentació de partida, també cal mencionar 
els següents documents: 
 

- Topografia. Aixecament topogràfic realitzat per l’empresa Toyser S.A., complementat 
puntualment amb actuacions pròpies. 

- Geotècnia. No s’ha realitzat cap estudi específic en aquest àmbit. Des de BSAV s’ha 
considerat que amb la informació geotècnica que es pot extreure dels projectes més 
propers és suficient per la seva aplicació en aquest projecte. 

- Projecte Executiu del Centre Educacional d’Acció Educativa Joan Torras a Sant 
Andreu, redactat per Albert Vitoller en desembre de 2008, document que s’ha pres de 
referència per analitzar la relació entre el CRAE i la urbanització a projectar . 

- Intervenció Arqueològica preventiva al carrer Andana de l’Estació 4-16x, carrer 
Fernando Pessoa 66-68, EPA Molí de Sant Andreu, elaborat per l’empresa 
ANTEQUEM en desembre de 2010, documentació utilitzada per establir la situació 
exacta dels elements a conservar del Rec Comtal, en relació a la urbanització a 
projectar. 

 
2. Objecte del Projecte.  
 
L’objecte d’aquest projecte és la definició a nivell constructiu de les obres d’urbanització que 
corresponen amb la vialitat i zones verdes descrites al Pla de Millora Urbana del Sector I 
Colorantes – RENFE, Subàmbit 2 del municipi de Barcelona, aprovat definitivament el 23 de 
març de 2007 pel Plenari del Consell Municipal, i la transició amb el seu entorn més immediat. 
 
El projecte d’urbanització 
 
 Resoldrà la  connectivitat viària i peatonal entre els carrers Fernando Pessoa i Coronel 

Monasterio i els carrers Martin Luther King i Josep Soldevila, i contemplarà també la 
resolució del traçat del carrer que defineix, juntament amb el carrer Josep Soldevila, el 
Passeig de Santa Coloma i el carrer Coronel Monasterio, el nou perímetre de l’IES Doctor 
Puigverd, amb les infraestructures necessàries per a la seva construcció. 
 

 Definirà, dotarà i caracteritzarà els terrenys d’ús i propietat pública del sector, qualificats 
com a 6b, 5b, 14bss i destinats a zones verdes als interiors de les Illes A, B  i C i a 
passeigs i voreres a l’entorn dels carrers perimetrals del sector, estructurant un sistema 
d’espais lliures que possibilitin una bona accessibilitat entre ells, alhora que generin espais 
domèstics oberts entre l’ordenació i el futur Parc Lineal de Sagrera. 

 
 Preservarà els valors arqueològics-històrics del Rec Comtal. 
 
Amb aquest objectiu, s’ha partit del Document de Criteris d’Urbanització, que defineix els 
criteris de pavimentació, mobiliari urbà, jardineria..., així com del Pla d’Infraestructures 
Urbanes (edició setembre 2010), que fixa els criteris de traçat de les xarxes de serveis 
urbans, així com alguns detalls d’execució. Ambdós documents han sigut facilitats per BSAV, i 

marquen les pautes a tenir present en la globalitat de projectes d’urbanització que s’estan duent a 
terme en tot l’entorn de l’actuació de la Sagrera – Sant Andreu. 
 
Com a agents que intervenen en el procés figuren: 
 
Promotor:  Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A. 
   CIF: A63198451 
   Segadors 2, 5º 
   08030 Barcelona 
 
Redactor:  EUROCONSULT CATALUNYA S.A. 
   CIF: A63041503 
   Av. Cerdanyola 79-81, 1º 4ª 
   08172 Sant Cugat del Vallés 
 
Col·laborador:  LAVIÑA – DE LA VILLA ARQUITECTURA S.L.P. 
   CIF: B62902994 
   Rambla Catalunya 125, 1º 1º 
   08008 Barcelona 
 
Autors del projecte: Julio Laviña Batallé, arquitecte 
   José Miñarro Soler, arquitecte 
 
3. Descripció de l’Estat Actual.  
 
Tal i com ja s’ha indicat, l’àmbit desenvolupat està delimitat pels carrers Fernando Pessoa i 
Coronel Monasterio per un costat, el Passeig Santa Coloma per un altre costat, el carrer Joan 
Torras i el carrer Andana de l’Estació i la platja de vies de RENFE, actualment en transformació 
fruit de l’arribada de l’AVE a Barcelona, i que conformarà en un futur els carrers de Josep 
Soldevila i Martin Luther King, límit muntanya del futur Parc Lineal sobre vies amb la ciutat. Es 
tracta d’un sector continu, amb una superfície de 42.443,06 m2, i que es divideix en diverses fases 
d’actuació (veure capítol 6 Fases i organització d’obra) en funció de l’estat en que es troben avui 
els terrenys a urbanitzar, i de les actuacions previstes sobre els mateixos. 
 
Cal tenir present que al projecte s’han considerat com a elements actuals, alguns que a dia d’avui 
no existeixen, però que es construiran fruit dels diversos projectes que s’estan portant a terme 
actualment a l’entorn de l’àmbit. També tindrem situacions inverses, és a dir, elements que 
existeixen actualment, dels quals no s’ha contemplat el seu enderroc, donat que aquest es 
materialitzarà en l’execució dels citats projectes de l’entorn. Per la seva repercussió sobre aquest 
projecte, es precís indicar que s’ha considerat com a Estat Actual la situació en que es trobaran 
els terrenys un cop executat: 
 

- Vial Segregat, és a dir, el túnel viari segregat costat muntanya que va del carrer Estefania 
Requessens als tallers de RENFE, i la seva segona fase, de tallers RENFE fins a Passeig 
Santa Coloma. 
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- Vial Lateral, és a dir, futur carrer Josep Soldevila, executat sobre el tram del Vial 
Segregat, des del carrer Palomar fins al carrer Estefania Requessens, i que continua 
fins al Passeig de l’Onze de Setembre. 

 
Construccions existents. 
 
Respecte a les edificacions existents actualment al sector hi trobem uns tallers de reparació 
dels trens, i una gran nau per a la reparació de trens Talgo. També existeixen petites 
construccions de serveis annexes als esmentats tallers, així com tres edificacions destinades 
a habitatges dels treballadors de RENFE, connectades amb els tallers més propers a nivell 
peatonal amb un viaducte que passa sobre el carrer Andana de l’estació. En alguna de les 
construccions assenyalades s’està actuant o s’ha actuat ja per procedir al seu enderroc, en 
consonància amb l’avanç de les obres ferroviàries que s’estan duent a terme. Cap de les 
construccions descrites en aquest paràgraf són objecte de cap intervenció en aquest projecte, 
a excepció del viaducte, la retirada del qual està prevista en el present projecte. 
 
En la parcel·la delimitada pels carrers Fernando Pessoa i Joan Torras, i els de nova creació 
Martin Luther King i Joan Comorera, existeix actualment un edifici d’habitatges per a gent 
gran, que en planta baixa, apart d’altres usos, té un espai destinat a Centre Educacional 
d’Acció Educativa (en endavant CRAE Joan Torras). En aquest cas, les actuacions que es 
contemplen al projecte són l’enderroc de la rampa d’accés provisional i l’adequació de la 
plataforma d’accés al centre en relació a la vialitat projectada, amb la incorporació d’un 
tancament que ajudi a configurar l’espai privat. 
 
Així mateix, en el terreny limitat pels carrers Coronel Monasterio i Andana de l’Estació està en 
funcionament el TEB (Taller Escola Barcelona) Sant Andreu, un centre de treball i ocupacional 
per persones amb discapacitat, sobre el qual no es preveu cap actuació, a excepció de 
l’adequació del seu accés actualment al carrer Andana de l’Estació, i en projecte al carrer 
Martin Luther King. 
 
També cal destacar la presència de l’IES Dr. Puigvert, en la parcel.la que està tocant al 
Passeig Santa Coloma, i confinada actualment pels carrers Coronel Monasterio, Andana de 
l’Estació i el vial que connecta ambdós carrers (sense nom). Aquesta parcel.la veurà 
modificada la seva geometria a causa de la nova configuració de l’espai públic, i quedarà 
limitada pels carrers Coronel Monasterio, Martin Luther King i carrer Nou 2, mantenint en tot 
moment la seva superfície. Aquesta intervenció afectarà mínimament l’espai exterior de l’IES, 
que caldrà refer, explicant-se totes les actuacions previstes a tal efecte en capítols posteriors. 
 
Es detecta també l’existència del Rec Comtal com a restes arqueològics que es conserven en 
els terrenys sense urbanitzar colindants al carrer Coronel Monasterio, entre el passeig Santa 
Coloma i el carrer Palomar, amb un valor patrimonial de primer ordre, sent l’obra més 
emblemàtica de caràcter hidràulic de la Barcelona medieval, i sobre la qual no s’actua. 
 

Vialitat. 
 
Els carrers que limiten l’àmbit de projecte són: per la vessant muntanya els carrers Coronel 
Monasterio i Fernando Pessoa, pel costat nord, el Passeig de Santa Coloma, el carrer de Joan 
Torras pel sud, i pel costat mar les vies de RENFE. A més, per l’interior de l’àmbit transcorren 
actualment els següents vials: carrer Palomar, carrer Andana de l’estació, vial d’accés als tallers 
de la RENFE, vial d’accés als habitatges dels treballadors de RENFE, i vial provenint del Nus de la 
Trinitat (segon tram del carrer Andana de l’estació). 
 
Funcionalitat de la vialitat actual: 
 

- Carrer Coronel Monasterio. Vial de 35 metres d’amplada, amb secció asimètrica, un carril 
en sentit nord-sud, dos en sentit invers, aparcament pel costat muntanya, i vorera d’aquest 
costat d’aproximadament 6 metres, i 15 metres la del costat mar. Connecta el passeig de 
Santa Coloma i el carrer Palomar.  

- Carrer Fernando Pessoa. És la continuació del carrer Coronel Monasterio i es desenvolupa 
entre els carrers Palomar i Joan Torras. La seva amplada és de 30 metres, també amb 
secció asimètrica. Consta d’un carril en sentit sud-nord, i aparcament a ambdues vores. La 
vorera muntanya és de 5 metres d’amplada, continuant amb 15 metres la del costat mar.  

- Carrer Andana de l’estació. Es desenvolupa en dos trams sense continuitat, discurrint en 
sentit longitudinal. El primer tram ve de l’estació de Sant Andreu Comtal, morint en els 
terrenys desenvolupats en aquest document, un cop passat el carrer Joan Torras. Té un 
carril en sentit sud-nord, i un aparcament del costat muntanya. Quan arriba al carrer Joan 
Torras, la circulació gira cap al carrer Fernando Pessoa, quedant la continuació del carrer 
sense sortida. Actualment aquest tram es troba dintre de l’àmbit de les obres ferroviàries 
que s’estan executant. El segon tram és el que connecta el Nus de la Trinitat i el carrer 
Palomar, i que té tres carrils en sentit nord-sud, amb una amplada aproximada de 12 
metres.  

- Carrer Joan Torras. Dintre de l’àmbit projectat, connecta els carrers Andana de l’estació 
(primer tram) i Fernando Pessoa, en sentit mar-muntanya, però continua fins al passeig 
Torras i Bages (fora de l’àmbit), sent el sentit de circulació invers en la resta del tram. El 
vial té uns 25 metres d’ample, secció asimètrica amb un carril sentit mar-muntanya, i 
aparcament a ambdós costats. La vorera sud és d’uns dos metres, i la nord de 15 metres 
d’amplada.  

- Carrer Palomar. Es tracta de un vial molt important pel que fa a la connectivitat del sector 
amb el seu voltant, ja que enllaça l’Avinguda Meridiana amb el municipi de Santa Coloma 
de Gramanet, passant per sobre del riu Besòs. La part que discurreix per l’àmbit 
desenvolupat és la que figura entre els carrers Coronel Monasterio i Andana de l’estació 
(tram dos), i a partir d’aquest creuament, passa a anomenarse carrer Potosí, passant, 
mitjançant un viaducte, per sobre de les vies de RENFE. La seva secció és asimètrica i 
variable, tenint una amplada de 50 metres en el tram entre els carrers Coronel Monasterio i 
Andana de l’estació (tram dos), amb dos carrils per sentit i mitjana central, i vorera de 5 
metres en el costat sud i 30 metres d’amplada en el nord, que incorpora una zona 
enjardinada. El tram que recull el pas sobre vies (a continuació del carrer Andana de 
l’estació), té una amplada d’uns 35 metres, amb dos carrils en sentit mar-muntanya i tres 
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en el sentit invers, també amb mitjana central i voreres de 5 metres d’amplada 
aproximadament. 

- Vial d’accés als tallers. És el vial que connecta el carrer Potosí i els tallers de RENFE 
situats en el costat mar del vial que prové del Nus de la Trinitat (Andana de l’estació 
tram dos). L’amplada d’aquest vial és de 8 metres i té dos carrils, un en cada sentit. 

- Vial d’accés als habitatges. És el tram de carrer la traça del qual és paral·lela al 
passeig Santa Coloma, i enllaça el carrer Coronel Monasterio i els habitatges dels 
treballadors de RENFE existents entre el vial que prové del Nus de la Trinitat (Andana 
de l’estació tram dos) i el passeig Santa Coloma. Té una amplada de 6 metres, amb 
un únic carril que facilita l’accés als habitatges, i una vorera del costat nord d’una 
amplada aproximada de 1,5 metres. 

 
Topografia i geotècnia. 
 
A nivell topogràfic, l’àmbit és irregular, amb una trama urbana consolidada en una part, pel 
que fa als carrers Coronel Monasterio, Fernando Pessoa i les seves trobades amb la vialitat 
circumdant; i una part molt irregular, entre aquests carrers i les vies de RENFE, que es 
configura amb unes plataformes descendents cap a les vies, amb talussos naturals i 
desnivells en sentit muntanya-mar. En sentit longitudinal, el sector té un desnivell nord-sud. 
Pel desenvolupament del projecte a nivell geomètric s’ha partit de l’aixecament topogràfic 
realitzat per l’empresa Toyser S.A. 
 
Pel que fa a la descripció geotècnica de la zona, es fa constar que partint d’un document de 
conclusions geotècniques del Projecte de Construcció de plataforma de la Línia d’Alta 
Velocitat lliurat per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, es pot descriure l’àmbit com a zona de 
replens compactes, generats amb un primer estrat de reblerts antròpics, a partir del qual 
trobem un segon estrat d’argiles. No s’ha realitzat per part de BSAV cap campanya ni estudi 
geotècnic particularitzat per aquest projecte, i la informació que s’ha pres de referència, prové 
dels projectes de l’entorn, sobre la qual s’ha actuat amb la màxima prudència. 
 
Serveis existents. 
 
Els elements definits en aquest apartat es concreten en els plànols corresponents a serveis 
existents, generats a partir de la informació facilitada per les companyies de serveis. 
 
Aigua potable. En els límits del projecte es troben traces d’aigua potable amb diferents 
diàmetres i diferents materials (fundició dúctil, fundició gris, etc), malgrat que majoritàriament 
dins de l’àmbit de nova urbanització, és inexistent.   
 
Clavegueram. Dins de tot l’àmbit del projecte es localitzen traces de clavegueram de diverses 
tipologies i dimensions. 
 
A destacar en general dos col·lectors que discorren per Coronel Monasterio (NT855 i T130) 
fins a Passeig de Sta Coloma.  
 

En la part corresponent al Vial Segregat destaca un nou col·lector DN1000 de recent construcció i 
que tindrà continuïtat dins de la urbanització de la primera fase amb un canvi de secció DN600. En 
L’annex de clavegueram es detallen les actuacions a realitzar.   
 
Es localitza també la presencia de la traça del Rec Comtal dins de l’àmbit de la segona fase 
d’execució, el qual resta pendent d’estudi per part dels serveis tècnics del Àrea d’Arqueologia de 
Barcelona. 
 
Xarxa de RPRM.  
La xarxa es existent a nivell de traça dins de l’àmbit tant per la banda de Coronel Monasterio-Psg 
de Sta Coloma com per la banda de Fernando Pessoa-Joan Comorera i discorre el col.lector 
principal per aquest des del C/Palomar provinent de la Central de La Maquinista. 
 
Gas. Dins dels límits per Fernando Pessoa es destaca una canonada de gran diàmetre de 
distribució de gas amb d’entrada a la ciutat per la banda Besos.  
 
Electricitat. La xarxa elèctrica és existent en la vorera de Fernando Pessoa essent inexistent dins 
de l’àmbit d’urbanització. 
 
Telecomunicacions. Dins de l’àmbit es localitzen traces de telefonia, tant de forma subterrània 
com aèria per façana.  
 
Enllumenat públic. Es localitzen diferents punts de llum i de diverses tipologies.  Al C/Fernando 
Pessoa es localitzen fanals tipus Nicholson en vorera amb fanals de 12m amb lluminària QSA per 
a l’enllumenat viari. 
 
Al C/Palomar es detecten també diverses tipologies d’enllumenat, les quals no es veuran 
afectades en cap fase d’obra. 
 
Al Passeig de Sta Coloma es localitzen fanals tipus PLUS per a voreres i  tipus MAZ per a 
enllumenat d’alineació de vials. 
 
4. Descripció de la Proposta.  
 
La solució que es proposa resol els objectius assenyalats, com són:  
 
- Connectivitat viària i peatonal. 

 
Es resol la connectivitat entre els carrers Fernando Pessoa i Coronel Monasterio i els carrers 
Martin Luther King i Josep Soldevila, com a continuació dels carrers Joan Comorera, 
Estefanía Requessens, Valentí Iglesias i Palomar, que es completarà també amb la resolució 
del traçat del carrer que defineix, juntament amb el carrer Josep Soldevila, el Passeig de 
Santa Coloma i el carrer Coronel Monasterio el nou perímetre de l’IES Doctor Puigvert amb 
les infraestructures necessàries per a la seva construcció. 
 
Es dona continuïtat als carrers Martin Luther King i Josep Soldevila, amb la urbanització des 
del carrer Joan Torras fins al Passeig de Santa Coloma. 
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Els carrers Fernando Pessoa i Coronel Monasterio mantindran la seva urbanització actual 
a calçada i voreres, només alterada per les afectacions conseqüència de la construcció 
dels trams dels carrers Joan Comorera, Estefanía Requessens, Valentí Iglesias (de 
caràcter peatonal) i de les dotacions de serveis per a les noves edificacions del Pla de 
Millora Urbana. 
 
Seguint les directrius donades per BSAV, els carrers Martín Luther King i Josep Soldevila 
tenen caràcter de passeig, responent a una zona més dinàmica per on la gent, 
normalment, circularà amb més freqüència, amb disposició d’elements i mobiliari urbá, 
sense obstacles per  a no  dificultar la mobilitat i l’accessibilitat. 
 
La urbanització del carrer Martín Luther King respon a un tractament de superfície de 
vorera tradicional, en la que es combina paviment amb peces prefabricades de formigó i 
arbrat en alineació de vial, mentre que el traçat i la urbanització del carrer Josep Soldevila 
combina el mateix paviment dur, grans parterres d’arbusts i arbres i arbrat en alineació de 
vial, amb disposició d’elements i mobiliari urbá, sense obstacles per  a no  dificultar la 
mobilitat i l’accessibilitat. 
 
Des dels carrers Fernando Pessoa, Estefanía Requessens, Valentí Iglesias i Palomar, 
s’urbanitzaran els interiors de les Illes A, B i C com a passeigs i voreres a l’entorn dels 
edificis del sector, estructurant un sistema d’espais lliures que possibilitin una bona 
accessibilitat entre ells, alhora que generin espais domèstics oberts. 

 
- Urbanització dels interiors d’illa. 

 
Es concreta el tractament superficial, als interiors de les Illes A, B i C, dels terrenys entre 
les edificacions del sector, qualificades de 14b, seguint una ordenació ortogonal  que 
combina zones amb gespa i zones amb sauló i/o pavimentades i l’enjardinament amb 
exemplars singulars d’arbrat, per tal de conformar un paisatge íntim i agradable, delimitat 
pels espais de jocs infantils i d’estada i lleure, situats als extrems, atorgant-lis una qualitat 
que els faci atractius i confortables, amb disposició d’elements, jocs i mobiliari urbá, 
sense obstacles per  a no  dificultar la mobilitat i l’accessibilitat. 
 
Estaran dotats d’enllumenat i sistema de reg i drenatge per tal de garantir el seu 
manteniment. 
 
Les zones de jocs infantils i d’estada i lleure a les illes B i C, tenen l’accés pel carrer 
Valentí Iglesias que és peatonal i la zona de jocs de l’illa A té el seu accés pel carrer 
Estefanía Requessens.  
 
Estan protegides pel mateix tancament de l’interior d’illa; un tancament a base de taulons 
de fusta tractada amb autoclau, de diferents mesures i col·locació i cobertes, en part, per 
una pèrgola metàl·lica,  per tal d’assegurar espais amb ombra durant tot l’any,  que 
suportarà l’enllumenat específic. 
 

El paviment serà de cautxú continu de color i el banc al llarg de tota la zona serà també de 
taulons de fusta tractada amb autoclau. 
 
Aquests espais interiors d’illa podran tancar-se en horari nocturn per tal de garantir la 
seguretat. 

 
- Vegetació. 

 
Els arbres dels carrers Martín Luther King i Josep Soldevila, paral·lels als de la urbanització 
pròpia dels vials i els dels carrers Joan Comorera, Estefanía Requessens i Valentí Iglesias 
seran de la mateixa espècie que aquells. 
 
Els arbres dels interiors de les illes combinaran diferents especies amb diferent presència i 
color: Lledoner, Jacaranda, Tipuana, Mimosa, Cupressus, Washingtónia. En capítols 
posteriors es descriu la jardineria d’una manera més extensa, així com a l’Annex 14 Jardineria 
i reg. 

 
- Mobiliari i elements urbans. 

 
Zones de jocs infantils equipades, d’estada, vegetació, enllumenat, bancs i altres elements, la 
descripció dels quals s’aporta en altres capítols d’aquesta memòria, així com a l’Annex 5 
Mobiliari urbà.  

 
- Actuacions sobre construccions existents. El projecte contempla la intervenció només 

sobre dos construccions existents. La resta d’edificacions que actualment romanen a l’entorn 
seran afectades en algun cas total o parcialment per projectes aliens al present document. 
Les actuacions previstes són (consultar també Plànols 15 Implantació i Fases d’obra): 

 
 CEAE Joan Torras. Les tasques a realitzar contemplen la connexió de la plataforma 

que recull la sortida del CEAE (planta baixa de l’edifici) i de l’escala de plantes 
superiors a la nova vialitat. En detall, estem parlant de: 
- Adequació accés provisional des del carrer Josep Soldevila per poder executar la 
resta de feines mantenint el servei del centre. 
- Enderroc rampa d’accés existent. 
- Retirada de barana existent. 
- Execució de nou tancament (veure capítol següent per la descripció). 
- Adequació pavimentació, amb un paviment de formigó de color continu que 
entregarà al replà de fusta disposat exteriorment en l’actualitat. 

 
 IES Dr. Puigvert. En aquest cas les tasques a realitzar són més complexes, donada la 

complexitat del centre pel que fa a la topografia del seu pati, i a la necessitat de 
mantenir el servei escolar amb garanties. Les actuacions venen motivades per la nova 
geometria que tindrà la parcel.la, que s’ajusta a la nova trama urbana (actualment 
envaeix en part la nova alineació del vial Martin Luther King), mantenint la superfície 
de la mateixa. Així, les feines que es preveuen són: 
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- Adequació de pistes provisionals en la parcel.la propera al col·legi. Es 
delimitarà l’espai amb tancament de bloc de formigó i tanca metàl·lica. Les pistes 
seran amb paviment de formigó continu. També es preveu l’enllumenat provisional 
de l’espai i el trasllat dels equipaments esportius actuals a aquesta zona. 
- Vallat de la zona de pati que es manté. La proposta preveu el reblert d’una part 
del pati, per tal de millorar els desnivells actuals del mateix, deixant la totalitat a la 
cota de plataforma de sauló actual. Es disposarà una tanca que separi aquesta 
plataforma, que es manté, de la resta de pati sobre el qual cal treballar. 
- Enderroc del tancament existent i de les pistes actuals. S’enderrocarà el mur 
de tancament existent, i les pistes actuals, per tal de poder treballar amb la nova 
alineació. 
- Reblert del pati. Segons s’ha explicat, es preveu el rebliment de la part més 
enfonsada del pati actual, per tal d’assolir la cota d’una de les plataformes actuals, 
aconseguint també, apart d’una millora pel que fa a accessibilitat, una reducció de 
l’alçada a salvar pel nou mur a construir. 
- Execució de mur de contenció i tancament. Es construirà un nou mur de 
formigó armat per contenir les terres de la nova vialitat, més elevada que el pati 
del centre (la descripció detallada de l’element és al capítol següent). A aquest 
mur s’adossarà un tancament-jardinera, que farà les vegades de tancament de 
protecció del centre, atorgant-li un caràcter vegetal. 
- Execució de noves pistes. Les noves pistes es pavimentaran amb formigó 
continu sobre subbase de tot-ú, i es pintaran les noves pistes, resituant els 
equipaments traslladats prèviament, a més d’executar l’enllumenat i drenatge. 
- Enderroc de pistes provisionals. Un cop en servei el nou pati, s’enderrocaran 
les pistes provisionals, deixant la parcel.la en el  mateix estat actual. 

 
- Vialitat. Les solucions viàries que es proposen provenen del Document de Criteris de 

BSAV, i la categorització de vies a partir de la Xarxa Bàsica de Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, i són: 

 
 Carrer Coronel Monasterio. L’actuació sobre aquest carrer és mínima, correspon amb 

l’execució d’un nou pas de vianants, just abans d’arribar a l’encreuament amb el carrer 
Nou 1. A més es connectarà la nova vialitat i el clavegueram, que hi conflueixen sobre 
el mateix. Es considera un vial primari. 
 

 Carrer Fernando Pessoa. En aquest carrer la intervenció només afecta a la seva 
vorera mar, i només en l’estesa i connexions de serveis, així com puntualment en els 
entronques dels nous carrers que es proposen. Des del punt de vista operatiu, es 
canviarà el seu sentit de circulació des del carrer de Palomar fins al carrer Joan 
Comorera, per tant s’haurà de tenir en compte la reorganització dels semàfors 
existents en aquest tram. Vial considerat com a primari. 
 

 Carrer Andana de l’estació. Via que desapareix amb la nova proposta, transformant-se 
en els carrers de Josep Soldevila i Martin Luther King, amb nova alineació i rasant, 
vials que delimiten el futur Parc Lineal en la vorera muntanya. 

 

 Carrer Joan Torras. No es preveu en aquest projecte cap intervenció sobre aquest vial. 
 

 Carrer Palomar. En aquest cas, les tasques que s’efectuaran venen donades per la 
correcció de la cota d’aquesta via en la cruïlla amb el nou carrer Josep Soldevila, fet que 
significa, per tal que aquesta correcció tingui una suau transició amb les preexistències, 
ajustar la pavimentació en una part del carrer, mantenint la secció d’ús que actualment te. 
Vial que té la categoria de connexió interna segon nivell – primari. 
 

 Vial d’accés als tallers RENFE. Aquest projecte no preveu cap actuació sobre aquest vial, 
l’ajust del mateix en relació al seu estat actual es produeix al Proyecto Constructivo del 
Tunel Viario Segregado de la Sagrera (lado montaña) entre Estefania de Requessens y 
Talleres RENFE. 
 

 Carrer Josep Soldevila. Nou carrer que delimitarà el futur Parc Lineal pel costat muntanya. 
El seu disseny, pel que fa a traçat i pavimentació ve donat pel Proyecto Constructivo de la 
Urbanización Viaria del ámbito de Sant Andreu, i una part de la vorera, quan aquesta es 
comença a eixamplar, a partir del carrer Estefania Requessens, s’inclou al present 
projecte. És a dir, en aquest projecte s’inclou la transició entre la vorera que ja estarà 
executada del Vial Lateral, fins a la nova alineació d’edificis, entre els carrers Estefania 
Requessens i Palomar. Es considera un vial primari. 
 

 Carrer Martin Luther King. És la continuació del carrer Josep Soldevila, entre el carrer 
Palomar i el Passeig Santa Coloma. El traçat del mateix ha sigut facilitat per BSAV, i el 
projecte inclou totes les tasques necessàries per la seva execució, tenint present que una 
part del mateix es construirà sobre el calaix del Vial Segregat. La secció del carrer 
contempla una calçada de 8,60 m, dos carrils de circulació i carril bici, i les voreres, 
aixecades, amb 4,90 m el costat mar (límit Parc Lineal), i amplada variable el costat 
muntanya que oscil.la entre 3 m en el tram proper al Rec Comtal, i els 26 m en el tram més 
proper al Passeig Santa Coloma. Aquest vial està considerat com a primari. 
 

 Carrer Joan Comorera. El projecte preveu la seva construcció entre els carrers Fernando 
Pessoa i Josep Soldevila. Donada la seva pendent longitudinal, obligada per la cota actual 
del primer, i la futura del segon dels carrers indicats, es decideix que es desenvolupi en 
plataforma única, separant funcionalment dos trams laterals, propers als edificis d’entre 
4,90 i 5,20 m d’amplada, i un tram central de 7,20 m, mitjançant uns parterres de 1,20 m en 
cada costat. La categoria d’aquest carrer és peatonal. 
 

 Carrer Estefania Requessens. El tram entre els carrers Fernando Pessoa i Josep Soldevila 
és el que inclou aquest projecte. Recull una solució convencional, de calçada i voreres a 
diferent nivell, de 20 m d’ample total, amb una calçada de 10 m d’amplada, amb dos carrils 
de circulació i aparcament a ambdós costats, i voreres d’amplada variable, uns 5,80 m el 
costat Llobregat i 4,25 m el costat Besós. Es categoritza com a secundari. 
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 Carrer Valentí Iglesias. Es contempla la construcció del tram entre els carrers 
Fernando Pessoa i Josep Soldevila. Es construirà amb plataforma única, donat el seu 
caràcter serà peatonal, molt lligat amb els interiors d’illa amb els que limita a ambdós 
costats. L’amplada del vial és de 20 m, i es planteja la disposició de dos alineacions 
d’arbres, que permet una continuïtat visual amb el tram existent entre els carrers 
Fernando Pessoa i del Cinca. Aquestes alineacions permeten crear dos franges, 
pròximes a les noves illes, amb 5 m d’amplada en cada cas. Vial contemplat com a 
peatonal. 
 

 Carrer Nou 1. Aquesta via discorrerà entre els carrers Coronel Monasterio i Martin 
Luther King, i és el nou carrer més proper al TEB Sant Andreu. Tindrà 14 m d’amplada 
total i una solució convencional de calçada i voreres a diferent nivell. La calçada tindrà 
6 m d’ample i dos carrils, i les voreres de 4 m cadascuna. Es considera un vial 
secundari. 
 

 Carrer Nou 2. Carrer que es situa entre els carrer Coronel Monasterio i Martin Luther 
King, desenvolupat amb plataforma única, amb caràcter peatonal, i 6 m d’amplada 
total, delimitant la nova parcel.la de l’IES Dr. Puigvert. Vial contemplat com a peatonal. 

 

- Justificació urbanística. L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres 
d’urbanització que corresponen amb la vialitat i zones verdes descrites al Pla de Millora 
Urbana del Sector I Colorantes – RENFE, Subàmbit 2, i la seva connectivitat amb 
l’entorn més immediat. 

Més concretament, les qualificacions del sòl on s’actua són: 

 Clau 5 - Sistema viari. 

 Clau 5b – Viari cívic. 

 Clau 6b – Sistema d’espais lliures – jardins urbans. 

 Clau 14bss - Zona de remodelació privada en subsòl amb espai lliure en superfície. 

Un cop analitzada la trama urbana existent, i amb la informació dels projectes del voltant que 
estan aprovats o en procés de redacció, s’acorda conjuntament amb Habitat Urbá i BSAV, i en 
coherència amb el desenvolupament i integració de la trama urbana, modificar, en l’àmbit 
comprés entre l’IES Dr. Puigvert i el TEB Sant Andreu, el traçat i secció del vial inclinat 
paral·lel al Passeig Santa Coloma recollit al document de planejament, atès que els projectes 
analitzats, Sector Casernes de Sant Andreu, amb una clara trama ortogonal i el projecte del 
Parc Lineal de Sagrera, en fase de redacció, no contemplen continuïtat ni relació de cap mena 
amb el vial assenyalat. 

S’afegeix també un segon vial per millorar l’operativitat futura de la zona, tant a nivell de 
mobilitat, com d’infraestructures urbanes. Aquesta alternativa permet també optimitzar i 

regularitzar la forma de la parcel.la qualificada com a 14b propera, sense modificar la funcionalitat 
dels carrers ni les dotacions d’espais públics i zones verdes. 

És important saber que, en qualsevol de les dos alternatives, vial inclinat segons el planejament 
vigent o vial recte segons la nova trama urbana proposada, el pati i les pistes esportives de l’IES 
Dr. Puigvert es veuen afectats.  

L’alternativa del vial inclinat segons el planejament vigent genera una major afectació a l’IES Dr. 
Puigvert, donat que requereix necessàriament d’un espai superior per executar-lo. La versió recta 
segons la trama urbana que es proposa en el present projecte, a més de requerir una menor 
afectació i per tant un menor cost de reposició, millora substancialment la futura distribució i 
funcionalitat del pati i les pistes esportives de l’IES. 

Donat que aquesta decisió requereix d’una adaptació del planejament vigent, i vist que aquesta 
alternativa proposada s’executarà en l’última fase, s’acorda amb Habitat Urbà i BSAV que, si en el 
moment de l’execució d’aquesta última fase no s’ha tramitat la citada adaptació de planejament, 
es modificarà la solució constructiva d’aquest vial per tal que compleixi amb les determinacions 
urbanístiques vigents. 

Per últim, indicar que el cost d’execució del vial, a banda del major cost de l’afectació a l’IES, és 
superior en la opció de la vialitat segons planejament, tal i com es pot apreciar al quadre següent: 

VIAL NOU 1 VIAL NOU 2 TOTAL
Moviment de terres general 41.627,47 € 26.809,55 € 11.494,71 € 38.304,27 € -3.323,20 €
Estructures i tancaments 27.751,65 € 17.873,04 € 7.663,14 € 25.536,18 € -2.215,47 €
Instal.lacions 93.661,80 € 60.321,50 € 25.863,10 € 86.184,60 € -7.477,20 €
Ferms i paviments 69.379,11 € 44.682,59 € 19.157,85 € 63.840,45 € -5.538,67 €
Jardineria i reg 47.177,80 € 30.384,16 € 13.027,34 € 43.411,50 € -3.766,29 €
Mobiliari urbà 18.732,36 € 12.064,30 € 5.172,62 € 17.236,92 € -1.495,44 €
Seguretat vial 1.734,48 € 1.117,06 € 478,95 € 1.596,01 € -138,47 €
Gestió de residus 29.486,12 € 18.990,10 € 8.142,09 € 27.132,19 € -2.353,93 €
Seguretat i salut 8.325,49 € 5.361,91 € 2.298,94 € 7.660,85 € -664,64 €
Treballs arqueològics 9.019,28 € 5.808,74 € 2.490,52 € 8.299,26 € -720,03 €
TOTAL PEM 346.895,57 € 223.412,95 € 95.789,27 € 319.202,23 € -27.693,34 €

VIALITAT 
PLANEJAMENT

VIALITAT PROJECTE
DIFERÈNCIACAPÍTOL

 

En resum, la nova proposta viària del present projecte a l’àmbit comprés entre l’IES Dr. Puigvert i 
el TEB Sant Andreu presenta les següents millores respecte del planejament vigent: 

 Major integració urbana amb la trama viaria projectada al voltant. 

 Millora en la mobilitat i en la implantació de les infraestructures urbanes. 

 Optimització en la forma de la parcel.la qualificada com a 14b propera. 

 Menor afectació a l’IES Dr. Puigvert i per tant menor cost de reposició. 

 Millora substancial en la futura distribució i funcionalitat del pati i les pistes esportives de l’IES 
Dr. Puigvert. 

 Hi ha un decrement del cost d’execució del vial amb la nova proposta. 
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Es presenta Annex 23 Justificació Urbanística, que complementa la informació aquí aportada. 
 
- Arqueologia. Els treballs a realitzar transcorren per un sector on és coneguda 

l’existència de restes arqueològiques atès que tant en la cartogràfica antiga, com en les 
intervencions realitzades a la zona ens els darrers anys, es documenten diferents 
elements patrimonials a tenir en compte. L’element més representatiu des del punt de 
vista arqueològic del que es té constància a la zona és el Rec Comtal, que fou declarat 
Espai de Protecció Arqueològica (EPA) amb el nom de “Rec Comtal – Molí de Sant 
Andreu” l’any 1994. 
 
S’aporta a l’Annex 1 Antecedents, el document Intervenció arqueològica preventiva al 
Carrer Andana de l’Estació, 4-16x / Carrer de Fernando Pessoa, 66-68. EPA “Molí de 
Sant Andreu” Districte de Sant Andreu-Barcelona, realitzat per l’empresa ANTEQUEM. 
 
L’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicada al Servei 
d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona. 
 
En cas que durant l’obra apareguin restes que calgui documentar, es planificarà una 
intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i procedir a 
la seva excavació i documentació. 
 
Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l’existència d’un refugi antiaeri caldrà 
realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva de la troballa, 
realització d’un aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i seccions a escala, 
documentació fotogràfica, documentació dels elements mobles que puguin existir i, en el 
cas que hi hagi grafitis, caldrà fer els calcs a escala 1:1. 
 
Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i caldrà 
presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de 
Barcelona. 
 
Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé per ampliar 
les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb el Servei 
d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona. 
 
En el citat projecte s’especificaran els Plecs de Condicions Tècniques de necessari 
acompliment corresponents a l’actuació arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i 
accions normatives derivades de l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs. 
 
El pressupost del present projecte inclou diferents partides per poder fer el seguiment de 
treballs d’Arqueologia, així com altres tasques d’aquest àmbit, relacionades amb la 
presència d’elements d’interès arqueològic en l’obra. 

 

- Altres afectacions. 
 

Per l’execució del present projecte d’urbanització, així com per l’execució dels projectes 
d’infraestructures o urbanització previs o simultanis que afectin al taller Integria, es mantindrà un 
accés al taller, tant peatonal com rodat per vehicles pesats i de gran volum, que permeti mantindré 
la seva actual funcionalitat ferroviària. 
 
Per a l’execució de la fase 2 del present projecte d’urbanització, i per tant per a l’afectació de les 
construccions que composen el taller Integria, es requereix la prèvia o simultània tramitació i 
execució dels instruments de planejament i gestió urbanística necessaris en els quals es 
quantifiquin i valorin, amb totes les garanties d’audiència al titular dels tallers, els conceptes 
d’indemnitzacions per demolició de l’edificació i pel cessament o trasllat de l’activitat. 

 
5. Descripció de les Obres.  
 
- Enderrocs. L’amidament i la valoració dels treballs d’enderroc del present projecte 
d’urbanització s’ha quantificat per a cada fase d’obra, dintre del capítol en concret i dintre de la 
gestió de residus. Com a elements principals afectats es troben: 
 

 Enderroc de paviments, tancaments, mobiliari i jardineria afectats a les diferents fase 
d’obra, tal com s’especifica a l’Annex 6 Ferms i paviments. 

 Enderroc dels elements de la zona d’accés del CRAE Joan Torras a la fase 1 
 Enderroc del mur i paviments interiors del IES Dr. Puigvert a la fase 2 
 Enderroc de tancaments varis i mur de formigó als terrenys de les illes de fase 3, en 

part actualment ocupat per l’àmbit de les obres ferroviàries. 
 
- Moviment de terres. L’amidament i valoració dels treballs de moviment de terres del present 

projecte d’urbanització s’ha quantificat en funció de quatre punts principals: 
 

 Llistat d’amidaments de traçat de vials (Eixos 1-4-5-6-7-12-13-14-15). 
 Llistat d’amidaments de traçat de les illes interiors (Eix 16). 
 Murs de formigó per el tancament de l’IES Dr. Puigvert, de la fase 2. 
 Pous de connexió de clavegueram al carrer Coronel Monasterio a l’entronque dels 

carrers nou1 i nou 2, de la fase 2. 
 
Els llistats de traçats referents a vial i a les illes interiors, per tal de justificar els amidaments de 
pressupost es troben a l’Annex 3 Traçat i moviment de terres. Els plànols de traçat justificatius del 
eixos i els perfils longitudinals i transversals es troben als Plànols 06 Traçat i definició geomètrica. 
Els amidaments referents al mur de formigó i als pous de connexió es troben justificats als 
amidaments detallats del pressupost. 
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A mode de resum s’aporta el següent quadre, més detallat a l’Annex 3 Traçat i moviment de 
terres: 
 

191.464,98 m3 27.315,11 m3

0,00 m3 594,19 m3

468,88 m3 415,77 m3

2.638,16 m3 3.942,48 m3MOVIMENT DE TERRES INSTAL.LACIONS

MOVIMENT DE TERRES GENERALS

MOVIMENT DE TERRES GENERALS

MOVIMENT DE TERRES TANCAMENTS

MOVIMENT DE TERRES MUR IES Puigvert

MOVIMENT DE TERRES TANCAMENTS

MOVIMENT DE TERRES INSTAL.LACIONS

MOVIMENT DE TERRES MUR IES Puigvert

Reblert Excavació

Reblert Excavació

Reblert Excavació

Reblert Excavació

 
 
- Traçat. El traçat del projecte s’ha realitzat amb el programa ISTRAM. Per a la definició 

del traçat s’ha partit de l’aixecament topogràfic realitzat per l’empresa TOYSER S.A., 
prenent com a preexistències: 
 Carrer Joan Torras. 
 Carrer Fernando Pessoa. 
 Carrer Coronel Monasterio. 
 Carrer Palomar. 
 Passeig Santa Coloma. 
 Carrer Josep Soldevila i carrer Martin Luther King, no com a preexistències, sino com 

a vials que, en el primer cas prové del Proyecto Constructivo de la Urbanización Viaria 
del ámbito de Sant Andreu, redactat en maig de 2011 per l’empresa INYPSA, i en el 
segon cas, ha sigut facilitat per BSAV. 

 
En relació a les noves vies projectades, les solucions aplicades sobre les mateixes provenen 
de la categorització de vies i de les seccions indicades a capítols anteriors. La justificació del 
traçat pel que fa a llistats es pot comprovar a l’Annex 3 Traçat i Moviment de terres i als 
Plànols 6.1 Traçat.  
 
- Ferms i paviments. Es proposen, en funció de la seva localització i de l’ús al que es 
destinarà cada espai, els següents paviments, la composició dels quals prové dels criteris de 
22@, la norma 6.1 IC i el PG-3, a partir de la categorització de vies indicades anteriorment 
(per veure el detall d’aquest apartat, consultar l’Annex 6 Ferms i paviments i els Plànols 5 
Ferms i paviments): 

 
PAV-A1: Paviment d’aglomerat en calçada del carrer Palomar. 
 
 - Mescla bituminosa en calent BBTT 11A, BM-3 C (F-8) de 3cm d’espessor. 
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-2d-m. 
 - Mescla bituminosa en calent AC 16 bin B60/70 S de 7cm d’espessor. 

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 
 - Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 G de 8cm d’espessor. 
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 
 - Solera de formigó HM-20 de 22cm d’espessor. 
 - Tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 20cm d’espessor. 
 - Sol seleccionat al 95% P.M. (explanada E2) de 75cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-A2: Paviment aglomerat en calçada del carrer Martin Luther king  
 
 - Mescla bituminosa en calent BBTT 11A, BM-3 C (F-8) de 3cm d’espessor. 
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-2d-m. 
 - Mescla bituminosa en calent AC 22 bin S de 7cm d’espessor. 
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 
 - Mescla bituminosa en calent AC 22 base G de 7cm d’espessor. 
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 
 - Mescla bituminosa en calent AC 22 base G de 8cm d’espessor. 
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 25cm d’espessor. 
 - Sol seleccionat al 95% P.M. (explanada E2) de 75cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-A3: Paviment d’aglomerat en calçada de vial secundari (Estefania Requessens i Nou 1). 
 
 - Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D (F-8) de 5cm d’espessor. 
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d. 
 - Mescla bituminosa en calent AC 22 base B60/70 S de 7cm d’espessor.  
 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d. 
 - Solera de formigó HM-20 de 22cm d’espessor. 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 20cm d’espessor. 
 - Sol seleccionat al 95% P.M. (explanada E2) de 75cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 

 
PAV-PAa: Paviment de panot gris de quatre pastilles en voreres. 
 

- Paviment de panot gris de quatre pastilles de 20x20cm de 4cm d’espessor. 
 - Morter de ciment M-80 de 2cm d’espessor. 
 - Solera de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 15cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-PAb: Paviment de panot gris 20x20x8cm de quatre pastilles en voreres 
 

- Paviment de panot gris de quatre pastilles de 20x20cm de 8cm d’espessor. 
 - Morter de ciment M-160 de 2cm d’espessor. 
 - Solera de formigó HM-20 de 20cm d’espessor. 

- Xarxat d’acer de 150x150x6mm 
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 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 15cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
La utilització del paviment de panot de 8cm d’espessor es per a la zona de pas de vehicles en 
vorera i la seva col·locació es realitzarà al truc de maceta. 
 
PAV-VU: Paviment de lloses prefabricades  de formigó de 60x40x8cm tipus “vulcano” de 
BREINCO, sense bisell i col·locada a trencajunts a terços, en vorera del vial lateral (carrers 
Josep Soldevila i Martin Luther King), a més dels carrers Joan Comorera, Estefania 
Requessens, Palomar, Nou 1 i Nou 2, i dels interiors d’illes 1, 2 i 3.  
 

- Paviment de lloses prefabricades de formigó tipus “vulcano” de BREINCO de 
60x40x8cm sense bisell. 

 - Morter de ciment M-160 pastat de 3cm d’espessor. 
 - Solera de formigó HM-20 de 20cm d’espessor. 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 15cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
PAV-STR: Paviment de lloses prefabricades de formigó de 40x40x8cm tipus “TACTILE” de 
BREINCO, format estriat, sense bisell i col·locada a junta correguda, en vorera davant guals.  
 

- Paviment de lloses prefabricades de formigó tipus “vulcano” de BREINCO de 
40x40x8cm, format estriat, sense bisell. 

 - Morter de ciment M-160 pastat de 3cm d’espessor. 
 - Solera de formigó HM-20 de 20cm d’espessor. 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 15cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 

 
PAV-PF: Paviment de lloses prefabricades de formigó de gran format de 125x125cm de 12cm 
d’espessor per el carrer Valentí Iglesias. 
 

- Paviment de lloses armades de formigó de gran format de 125x125cm de 12cm 
d’espessor acabada amb encofrat   de llistons de fusta. 

 - Base d’ull de perdiu de 3cm d’espessor. 
 - Solera de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 
 - Sub-Base de tot-ú artificial de 15cm compactat al 98% PM. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-FC: Paviment de formigó continu colorejat per accessos a edifici existent i a TEB Sant 
Andreu, a més de a les illes 1, 2 i 3. 
 

- Paviment continu de formigó H-25 acabat remolinat mecànic i amb pols de quars de 
color de 15cm d’espessor. 
- Xarxat d’acer de 150x150x6mm 

 - Sub-Base de tot-ú artificial de 25cm compactat al 98% PM. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-SA: Paviment de sauló per zones d’estada de les illes 1, 2 i 3. 

 
- Paviment de sauló de 25cm d’espessor. 
- Capa de geotèxtil de 100gr/m2 

 - Sub-Base de graves per drenatge de 40/70mmde diàmetre de 25cm d’espessor. 
- Capa de geotèxtil de 100gr/m2 

 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-CA: Paviment continu de cautxú per a les zones de joc situades a les illes 3A, 3B i 3C. 
 

- Paviment continu de cautxú amb grànuls de color sorra d’EPDM ¼ mm amb acabat 
porós, amb lligant de poliuretà aprox 1000kg/m3. de 2cm d’espessor. 
- Base de cautxú amb grànuls NR/SBR M4 de color negre amb lligant de poliuretà aprox. 
550 kg/m3 d’espessor variable.  
  10cm a la fase 3A 
  4 cm a la fase 3B 
  8 cm a la fase 3C 

 - Reg imprimació. 
 - Solera de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 

- Xarxat d’acer de 150x150x6mm 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 

L’alçada de caiguda lliure màxima del conjunt de jocs infantils determina els diferents 
espessors del paviment de cautxú, segons les especificacions del Plec de Parcs i Jardins. 

 
PAV-FU: Paviment de fusta accessos illes 1, 2 i 3. 
 

- Paviment de fusta. 
- Rastrells ancorats a formigó. 

 - Solera de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 15cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
Per acceptar la recepció de la partida es lliurarà prèviament un certificat conforme la fusta es 
homologada i prové de sistemes de gestió forestal, ecològica i socialment sostenibles. 
 
PAV-FG: Paviment de formigó continu per a les pistes esportives de l’IES Dr. Puigvert i per l’accés 
al CEAE Joan Torras. 
 

- Paviment continu de formigó H-25 acabat remolinat mecànic i amb pols de quars de 20cm 
d’espessor. 
- Xarxat d’acer de 150x150x6mm 

 - Sub-Base de tot-ú artificial de 20cm compactat al 98% PM. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-PG: Terres vegetals a parterres de gespa. 
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- Terra vegetal amb un espessor mínim de 0,50 m, adobada  i garbellada a granel, 
entre un 3,00-15% del seu volum de matèria orgànica oxidable, amb textura franca o 
franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14mm i un PH 
entre 6,5 i 7,5. La conductivitat eléctrica com a màxim de 1,5 ds/m.  
la suma de continguts en % d'argila, llim i sorra molt fina (sistema USDA complet) no 
ha de superar al 30%. el % de partícules compreses entre 0,25mm i 1mm ha de ser 
superior al 60%. dita terra ha de estar lliure d'impureses amb extrems punjants o 
tallants de dimensió superior a 2mm. Ha d'estar lliure de patògens, males herbes, 
contaminants.  
- Capa de geotèxtil de 200gr/m2 
- Sub-Base de graves per drenatge de 40/70mmde diàmetre de 30cm d’espessor. 
- Capa de geotèxtil de 200gr/m2 
- Tub dren perimetral de 160mm de diàmetre per a la recollida d’aigua connectat a 
xarxa de drenatge i clavegueram. 

 - Sol tolerable sense compactar amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-AR: Terres vegetals a parterres de planta arbustiva i enfiladisses. 
 

- Capa d’escorça de pi entre 7 i 10cm d’espessor. 
- Malla anti herbes 
- Terra vegetal amb un espessor mínim de 0,70 m, adobada  i garbellada a granel, 
entre un 3,00-15% del seu volum de matèria orgànica oxidable, amb textura franca o 
franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14mm i un PH 
entre 6,5 i 7,5. La conductivitat eléctrica com a màxim de 2 ds/m, amb carbonat de 
calci inferior al 10% del pes sec. Dita terra ha d’estar lluire d’impureses amb extrems 
punjants o tallants de dimensió superior a 2mm. El % total d’impureses superiors a 
10mm ha de ser < 3% del pes sobre materia seca. Ha d’estar lliure de patògens, males 
herbes i contaminants. 
- Capa de geotèxtil de 200gr/m2 
- Sub-Base de graves per drenatge de 40/70mmde diàmetre de 30cm d’espessor. 
- Capa de geotèxtil de 200gr/m2 
- Tub dren perimetral de 160mm de diàmetre per a la recollida d’aigua connectat a 
xarxa de drenatge i clavegueram. 

 - Sol tolerable sense compactar amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
PAV-TV: Terres vegetals per arbrat. 
 

- Terra vegetal amb espessor mínim de 1,50 m, adobada  i  garbellada a granel, entre 
un 1,57-2,32% del seu volum de matèria orgànica, amb textura franca o franca 
arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 8mm i un PH entre 7,5 i 
7,7. La conductivitat eléctrica com a màxim de 2 ds/m, amb carbonat de calci inferior al 
10% del pes sec. Dita terra ha d’estar lluire d’impureses amb extrems punjants o 
tallants de dimensió superior a 2mm. El % total d’impureses superiors a 10mm ha de 
ser < 3% del pes sobre materia seca. Ha d’estar lliure de patògens, males herbes i 
contaminants. S’inclourà per unitat d’arbre a plantar 300 gr d’ Osmocote, 800 gr. d’ 
Agrosil i 25 litres de volum de compost. 

 - Capa de geotèxtil de 200gr/m2 

- Sub-Base de graves per drenatge de 40/70mmde diàmetre de 30cm d’espessor. 
- Capa de geotèxtil de 200gr/m2 
- Tub dren perimetral de 160mm de diàmetre per a la recollida d’aigua connectat a xarxa de 
drenatge i clavegueram. 

 - Sol tolerable sense compactar amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
EN-VG1: Vorada granítica mecanitzada i flamejada de 40x25cm junt amb peces de rigola de 
morter blanc de 20x20x8cm sobre base de formigó al carrer Martin Luther King i al parterre del 
carrer Palomar sense rigola (inclou substitució de part proporcional per vorada tipus bústia) 
 

- Vorada granítica mecanitzada acabat flamejat de 40x25cm. 
- Rigola de morter blanc de 20x20x8cm. 

 - Morter de ciment M-80 de 4cm d’espessor. 
 - Base de formigó HM-20 de 25 d’espessor. 

 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
EN-VG2: Vorada granítica mecanitzada i flamejada de 20x25cm junt amb peces de rigola de 
morter blanc de 20x20x8cm sobre base de formigó a la resta de voreres de diferent nivell. (inclou 
substitució de part proporcional per vorada tipus bústia) 
 

- Vorada granítica mecanitzada acabat flamejat de 20x25cm. 
- Rigola de morter blanc de 20x20x8cm. 

 - Morter de ciment M-80 de 4cm d’espessor. 
 - Base de formigó HM-20 de 25 d’espessor. 

 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 

EN-ME: Vorada de xapa metàl·lica d’acer corten de 350x10mm, col·locada sobre base de formigó, 
amb cartel·les rigiditzadores col·locades cada 100cm, per a delimitació de paviments. 
 

- Vorada de xapa metàl·lica d’acer corten de 350x10mm, amb cartel·les triangulars de 
100x50x5mm com a rigiditzadors cada 100cm.  

 - Base de formigó HM-20 de 15x40cm. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
EN-VU-1: Vorada de lloses prefabricades de formigó de 15x40x8cm tipus “vulcano”de BREINCO, 
sense bisell, en dellimitació illes 1, 2 i 3.  
 

- Vorada de lloses prefabricades de formigó tipus “vulcano” de BREINCO de 30x40x8cm 
sense bisell. 

 - Morter de ciment M-160 pastat de 3cm d’espessor. 
 - Solera de formigó HM-20 de 20cm d’espessor. 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 15cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
EN-VU-2: Vorada de lloses prefabricades de formigó de 30x40x8cm tipus “vulcano”de BREINCO, 
sense bisell, en carrer nou 2.  
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- Vorada de lloses prefabricades de formigó tipus “vulcano” de BREINCO de 
30x40x8cm sense bisell. 

 - Morter de ciment M-160 pastat de 3cm d’espessor. 
 - Solera de formigó HM-20 de 20cm d’espessor. 
 - Sub-base de tot-ú artificial compactat al 98% P.M. de 15cm d’espessor. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
G-60: Gual amb peces granítiques, mecanitzades i flamejades, per a vehicles 60cm, inclòs 
peces de cantonada, sobre base de formigó. 
 

 - Gual amb peces granítiques, mecanitzades i flamejades, per a vehicles de 60cm, 
inclòs peces de cantonada. 

 - Base de formigó HM-20 de 25cm de gruix. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
G-120: Gual amb peces granítiques, mecanitzades i flamejades, per a vianants 120cm, inclòs 
peces de cantonada, sobre base de formigó. 
 

 - Gual amb peces granítiques, mecanitzades i flamejades, per a vianants de 120cm, 
inclòs peces de cantonada. 

 - Base de formigó HM-20 de 25cm de gruix. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 

 
G-160: Gual amb peces granítiques dobles, mecanitzades i flamejades, per a vianants 160cm, 
inclòs peces de cantonada, sobre base de formigó. 
 

 - Gual amb peces granítiques dobles, mecanitzades i flamejades, per a vianants de 
160cm, inclòs peces de cantonada. 

 - Base de formigó HM-20 de 25cm de gruix. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
G-200: Gual amb peces granítiques dobles, mecanitzades i flamejades, per a vianants 200cm, 
inclòs peces de cantonada, sobre base de formigó. 
 

 - Gual amb peces granítiques dobles, mecanitzades i flamejades, per a vianants de 
200cm, inclòs peces de cantonada. 

 - Base de formigó HM-20 de 25cm de gruix. 
 - Sol tolerable al 95% P.M. amb espessor variable fins arribar a cota. 
 
De la totalitat del tot-ú utilitzat com a base dels paviments, el 50% serà reciclat. Ja valorat al 
pressupost i amidaments. 
 
La ubicació, descripció detallada i unió entre paviments es grafia als plànols del capítol 
05.FERMS I PAVIMENTS. 
 

- Estructures. A continuació es fa una descripció constructiva dels elements estructurals 
contemplats a l’obra. La seva justificació es presenta a l’Annex 7 Estructures, i la geometria i detall 
als Plànols 9 Estructures i Obra Civil. 

 

Mur de contenció del pati del IES. 
 
Consisteix en l’execució d’un nou mur de tancament del pati del col•legi fruit de la nova 
urbanització del sector i que per les determinacions del projecte haurà de contenir les terres de la 
vialitat que se situen per sobre del pati. El mur es desenvolupa en dos trams d’un rectangle de 
prop de 80 m de costat. El desnivell a salvar és variable amb un màxim de 5 m lliure. 
 
El mur ve definit per l’actual nivell del pati, per una banda, i per la rasant de projecte de la vialitat 
circumdant, per l’altra. 
 
S’ha estimat un recrescut per sobre la rasant de la urbanització de 40 cm i un resguard per sota la 
del pati de 50 cm que permeti encabir-hi el paviment i absorbir-ne les pendents. 
 
El mur projectat és de formigó armat tipus HA-30/p/20/IIa i acer corrugat tipus B-500 s, in situ de 
tipus L amb la sabata en el costat de la urbanització. S’han definit un total de 10 mòduls de 
diferents característiques geomètriques tant en alçada com en llargada. 
 
Es preveuen juntes de dilatació amb una cadència mínima de 7 m i en els canvis de mòdul. 
 
En el trasdós del mur es col·locarà el drenatge pertinent format per un tub de drenatge de 200 mm 
de diàmetre sobre una base de formigó i una capa de grava protegida amb geotèxtil, segons el 
detall de plànol .La cara interior del mur anirà pintada amb pintura bituminosa. 
 
Mur de palplanxes en contenció d’excavació. 
 
Per tal de construir els pous de connexió dels futurs col•lectors de la nova urbanització amb el 
col•lector existent de CLABSA NT 855 que està a una fondària de més de 8,0 m per sota el nivell 
actual d’un tram d’urbanització consolidada es proposa la construcció de dos murs provisionals de 
palplanxes de més de 15 m de fondària en cada cas que permeti fer una excavació a cel obert 
aigües amunt del futur col•lector. 
 
Els murs de palplanxes tenen una llargada prevista de 24 m disposats en paral·lel a l’actual traça 
del col·lector de CLABSA, i a una distància de seguretat d’aproximadament 0,50 m de la seva 
paret exterior. 
 
Donada la proximitat del mur de palplanxes amb el col·lector existent s’estudiarà en fase d’obra la 
possible repercussió de les vibracions de posta en obra de les palplanxes des del punt de vista 
estructural sobre els elements existents, donat que no es disposa d’informació geotècnica en el 
moment de redactar el present projecte. A aquest efecte es preveu en el pressupost una partida 
alçada a justificar per a auscultació del citat col·lector, en el cas que l’estudi mencionat confirmi el 
risc sobre el mateix. 
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- Mobiliari urbà, jocs infantils i tanques. En relació al mobiliari, la pauta que s’ha seguit 
per la seva elecció i disposició ha sigut en funció de l’espai urbà. Quan aquest és un espai 
lligat directament a la vialitat, els elements provenen del Document de Criteris facilitat per 
BSAV. Quan són espais singulars, bàsicament els interiors d’illa, l’elecció i disposició 
responen a criteris que busquen una integració en la proposta general d’aquests espais. 
Aquesta és la descripció dels elements de mobiliari urbà de projecte (es complementa amb 
Annex 5 Mobiliari Urbà i tancaments i Plànols 7 Mobiliari Urbà): 
MOBILIARI URBÀ 
 
ESC-1: Escocell quadrat Brico de 100x100cm de fossa. 
 

- Escocell quadrat Brico de 100x100cm de fossa, de quatre costats de 200x30mm, 
amb superfícies interiors rugoses, de Fundició Ductil Benito o similar. 
- Base de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 

 
ESC-2: Escocell quadrat Brico de 120x120cm de fossa. 
 

- Escocell quadrat Brico de 120x120cm de fossa, de quatre costats de 200x30mm, 
amb superfícies interiors rugoses, de Fundició Ductil Benito o similar. 
- Base de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 

 
ESC-3: Escocell quadrat Brico de 140x140cm de fossa. 
 

- Escocell quadrat Brico de 140x140cm de fossa, de quatre costats de 200x30mm, 
amb superfícies interiors rugoses, de Fundició Ductil Benito o similar. 
- Base de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 

 
ESC-4: Escocell quadrat Brico de 160x160cm de fossa. 
 

- Escocell quadrat Brico de 160x160cm de fossa, de quatre costats de 200x30mm, 
amb superfícies interiors rugoses, de Fundició Ductil Benito o similar. 
- Base de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 

 
ESC-5: Escocell circular Brico de 120cm de fossa. 
 

- Escocell circular Brico de 120cm de fossa, de quatre costats de 200x30mm, amb 
superfícies interiors rugoses, de Fundició Ductil Benito o similar. 
- Base de formigó HM-20 de 15cm d’espessor. 

 
ESC-6: Escocell quadrat de 100cm de morter. 
 

- Escocell quadrat format per quatre peces de morter de ciment de 100x20x8cm, amb 
una llum de 92x92cm, d’un cantell rom, rejuntats amb morter mitx 1:0,5:4 sobre base 
de formigó. 

 - Base de formigó HM-20 de 15 cm d’espessor. 
 
PRO: Protector d’arbres amb tub d’acer galvanitzat en arbrat d’alineació de vials. 

 
 - Protector d’arbres amb tub d’acer galvanitzat de diàmetre 60mm x 2mm d’espessor. 

- Base de formigó HM-20 de 30cm d’espessor. 
 
ABI: Aparcament de bicis de tub d’acer galvanitzat. 
 

 - Aparcament de bici amb tub d’acer galvanitzat de diàmetre 50mm, amb elements de 
75cm d’alçada, 75cm de fondària i col·locats cada 80cm en voreres de més de 3,50m 
d’amplada. 
- Base de formigó HM-20 de 30cm d’espessor. 

 
BA-1: Banc Neoliviano 300. 
 

 - Banc Neoliviano 300, amb dos espais, de 1475mm cadascú, d’alçada 76cm i fondària 
66,50cm, amb estructura de fossa i seient i respatller de fusta tropical, de Santa & Cole o 
similar, ancorat a base de formigó. 
- Base de formigó HM-20 de 30cm d’espessor. 

 
BA-2: Banc Neoliviano 55. 
 

 - Cadira Neoliviano 55, d’alçada 76cm i fondària 66,50cm, amb estructura de fossa i seient 
i respatller de fusta tropical, de Santa & Cole o similar, ancorat a base de formigó. 
- Base de formigó HM-20 de 30cm d’espessor. 

 
BA-3: Banc de fusta per a pati IES Puigvert. 
 

 - Banc NU de Santa&Cole o similar, de fusta de bolondo, de 370 cm de llargària, 37 cm 
d'alçada i 62 cm d'amplada, amb un seient format per 8 llistons de 5 x 6 x 350 cm, separats 
entre ells 2 cm i agafats a unes pletines que es soldaran a les costelles i un llisto 
perpendicular de   5 x 10 x 62 cm a l'extrem, encolat als 8 llistons anteriors; amb suport 
d'estructura metàl·lica format per 3 potes de tub rodo de xapa metàl·lica de dn 100 mm, 
base de les potes formada per rodona de xapa de de 400 mm, riostra longitudinal formada 
per tub rectangular de 40  x 100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient 
format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment 
a la riostra; col·locat sobre daus de formigó. 

 
BA-4: Banc de fusta de Bolondo sense envernissar. 
 

 - Banc format per taulons de fusta de Bolondo, de 1200x160x30mm. col·locats sobre 
platabanda d'acer galvanitzat en calent de 490x120x10mm, amb cartel·la soldada, 
col·locada cada 2,40m i ancorada a mur de formigó armat amb elements d'ancoratge 
d'acer inoxidable, segons plànols de detalls. 

 
FON-1: Font model Caudal, per a interiors d’illa. 
 

 - Font adaptada per a minusvàlids, model Caudal de cos de xapa d’acer zincat, amb 
protecció antioxidant i pintura amb pols de color. Reixa d’evacuació interior d’acer 
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inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de llautó acabat cromat mate. Disposa de 
regulador de pressió i control temporitzat de caudal per optimitzar el màxim el consum. 
La font anirà encorada 10cm al paviment i es fixa mitjançant placa base amb quatre 
perns. Pes: 75kg    
 

PIL-N: Pilona model Barcelona fixa per a voreres. 
 

 - Pilona model Barcelona fixa, de fossa gris, pintada amb imprimació fosfatant 
antioxidant i oxiron negre ferrític, d’alçada total 100cm, alçada lliure 80cm, formada per 
tub de diàmetre 100mm i 9mm d’espessor, ancorada a paviment dur amb morter sense 
retracció. 

                               
PIL-E: Pilona model Barcelona extraïble per a davant guals. 
 

 - Pilona model Barcelona extraïble, de fossa gris, pintada amb imprimació fosfatant 
antioxidant i oxiron negre ferrític, d’alçada total 100cm, alçada lliure 80cm, formada per 
tub de diàmetre 100mm i 9mm d’espessor, ancorada a paviment dur amb morter sense 
retracció. 

               
PAP-1: Paperera model Barcelona de 70l. 
 

 - Paperera model Barcelona de 70l de xapa d’acer zincat perforada i estructura amb 
tubs d’acer zincat, cargolada a paviment dur. 

 
AUT: Parada d’autobús. 
 

 - Parada d’autobús normalitzada, amb estructura de tubs d’acer inoxidable de diàmetre 
60mm, acabat mate. Sostre de PRFV monobloc amb estructura metal.lica interior, 
paraments verticals de vidre securitzat de 8mm de gruix, banc de PRFV, ancorada a 
base de formigó. 
- Base de formigó HM-20 de 45cm d’espessor. 

 
 
BAR-1: Barana d’acer inoxidable, per a sortida d’emergència al Carrer Martin Luther King 
 

 - Barana d’acer inoxidable AISI-316d’alçada 54cm, formada per passamà amb doble 
tub d’acer inoxidable de 140mm i 3,5mm d’espessor i 104mm i 2,5mm d’espessor. 
Muntants formats amb triple passamà d’acer inoxidable de 90x12mm i 60x12mm, cada 
2,50m, ancorats a pletina, amb quatre forats i cargols d’acer inoxidable de 
150x150x12mm, sobre mur de bloc de formigó.   

 
BAR-2: Barana d’acer galvanitzat, per el desnivell al Carrer Martin Luther King(costat 
muntanya) 
 

 - Barana d’acer galvanitzat amb passamà per pletina de 120x10mm a 110cm d’alçada i 
muntants formats per pletines de 1100x120x10mm cada 110mm soldats sobre pletina 

de base d’acer galvanitzat de 8mm de gruix com a coronament de mur, ancorada a bloc de 
formigó segons plànols i detalls.   

 
 

Respecte al mobiliari urbà i fent referència els requisits regulats pel 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 les barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, es comptabilitza 
el 50% de les unitats del mobiliari urbà amb braços i amb una alçada del seient de 45 cm, i una 
amplada lliure d’accés de 90 cm. 
 
En la recepció de l’obra cal lliurar un certificat conforme la fusta prové de sistemes de gestió 
forestal, ecològica i socialment, sostenibles. Aquest podrà ser el FSC, DGQA o ANGEL BLAU, 
PEFC o bé un certificat de procedència de cultius controlats, d’acord amb les lleis d’explotació 
forestal europees vigents. 
 
Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosetat, segons l’Ordre 2666/02, de 
25 d’Octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del RD 14/06 del 1989. 
 
JOCS INFANTILS. 
 
En relació al disseny de les àrees s’han seguit els criteris de disseny especificats en el “Plec  de 
Prescripcions tècniques per al Disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc infantil” redactat 
pel Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).  
 
Es proposen diferents arees de jocs a les illes interiors de les futures edificacions de fase 3. Una 
area de jocs destinada a nens de 2 a 6/8anys a la fase 3B i dues àrees de jocs per a nens de 6 a 
15anys a la fase 3A i 3C.  
 
L’àrea dels jocs està oberta degut a la edat dels jocs infantils i a que la distancia entre l’àrea de 
jocs i el vial es superior a 15 m. 
 
La norma UNE-EN 1177 estableix els requisits generals y específics per els revestiments que 
s’han d’utilitzar en els jocs infantils. Es regula tot el referent en els paviments esmorteïdors 
d’impacte, els requisits de seguretat i els sistemes de prova. 
Quan la caiguda es superior als 60 cm es obligatòria la col·locació d’una paviment esmorteïdor en 
tota la superfície d’impacte per garantir la seguretat dels usuaris. 
Per determinar el gruix de paviment es quantifica el risc personal per cada altura de caiguda 
generant una taula de relació entre els dos paràmetres. 
De les diferents solucions que es proposen, complint els dos paràmetres anterior, la proposta por 
escollir la fórmula que millor s’adapti en funció de la localització, preferències,... 
 
Segons les alçades de caiguda lliure (ACL) dels models especificats es defineix com a paviment 
per l’àrea de jocs infantils un cautxú continu reciclat amb un espessor entre 40mm i 100mm en 
massa negre i 20mm en massa de color, segons la fase, sobre una base dura de 15 cm de gruix 
de formigó HM-20 amb un xarxat d’acer de 150x150x6mm i una subbase de 15cm de tot-ú. Com a 
característiques principals del cautxú continu in situ podem destacar la seva possibilitat per donar 
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color, diferents formes geomètriques, antilliscant, absorció del soroll, permeable i resistent en 
els canvis climàtics. 
 
S’haurà de presentar obligatòriament la certificació de l’àrea de joc en el seu conjunt 
(paviments, tancaments, delimitacions, equipaments de joc, espais o mobiliari auxiliar), 
conforme es compleixen les especificacions de les UNE-EN 1176/1177 i del Plec de 
Prescripcions Tècniques de Parcs i Jardins. 
 
Els jocs que es col·loquen dintre de l’àrea de joc de cadascuna de les illes, tots ells separats 
una distancia mínima segons la normativa vigent i el model de joc infantil i sense solapar les 
àrees de protecció de cada model de joc, son els següents: 
 
Fase 3A. Illa 1 
 
JOC-1: Joc infantil model STEEPING de KOMPAN. 
                          
JOC-2: Joc infantil model ZIG-ZAG de KOMPAN. 
 
JOC-3: Joc infantil model SPICA-3 de KOMPAN. 
 
Fase 3B. Illa 2 
 
JOC-4: Joc infantil model SPINNER de KOMPAN. 
 
JOC-5: Joc infantil model HAMACA de KOMPAN. 
 
JOC-6: Joc infantil model OCEANO-SELVA de KOMPAN. 
 
JOC-7: Joc infantil model RACER de KOMPAN. 
 
JOC-8: Joc infantil model SPEEDER de KOMPAN. 
 
JOC-9: Joc infantil model HOPPER de KOMPAN. 
 
Fase 3C. Illa 3 
 
JOC-01: Joc infantil model ATEEPING de KOMPAN. 
 
JOC-10: Joc infantil model CWING+TWIST+WRAP de KOMPAN. 
 
JOC-11: Joc infantil model MIRAM de KOMPAN. 
 
TANCAMENTS 
 
- Tancaments. Els diferents tancaments projectats són: 
 

 Delimitació illes 1, 2 i 3 provisional. Amb un muret de blocs de formigó i una tanca de malla 
metàl·lica de simple torsió galvanitzada, de manera que en l’interval entre la finalització de 
les obres de fase 1, i l’inici de les fases 3A, 3B i/o 3C, les illes quedin tancades i l’espai 
públic protegit pel que fa a caigudes i altres incidents que es puguin produir. (TAN-1A i 
TAN-1B) 
 

 CEAE Joan Torras. Es conformarà amb una subestructura d’acer galvanitzat i una gelosia 
vertical de lames de fusta tractades amb autoclau, que repeteix la solució que actualment 
existeix com a tancament del jardí del CEAE, i que servirà per a delimitar el replà que dona 
accés al CEAE i recull la sortida de les escales de les plantes superiors de l’edifici, fent-ho 
privatiu, i separant-ho del nou espai públic, al qual es connectarà mitjançant una porta. 
(TAN-2) 
 

 Delimitació Parc Lineal i altres zones fase 2. Amb la finalitat de confinar l’espai urbà del 
carrer Martin Luther King, la seva vorera mar, futur límit del Parc Lineal, en l’interval 
temporal que pot anar entre la construcció de la fase 2 i la del Parc Lineal, es planteja la 
construcció d’una tanca que protegeixi de les caigudes a diferent nivell que es poden 
produir. Aquesta protecció o delimitació també es repeteix en la fase 2 en els perímetres 
de les noves illes que es conformaran amb la implantació dels carrers Martin Luther King, 
Nou 1 i Nou 2. Aquesta tanca serà amb un muret de blocs de formigó i amb una tanca de 
malla metàl·lica de simple torsió galvanitzada, encastada als blocs.(TAN-1A i TAN-1B) 
Per delimitar i protegir contra caigudes al costat muntanya del carrer Martin Luther King es 
col·loca una barana formada per pletines d’acer galvanitzat, sobre xapa metàl·lica, 
ancorada sobre mur de bloc de formigó. Aquest mur de formigó anirà ancorat al tauler del 
calaix del Vial Segregat, urbanitzat a sobre, mitjançant perns d’ancoratge de 1,00m i 
diàmetre 12mm,, segons plànols. (BAR-2) 
Puntualment, per protegir les sortides d’emergència situades al carrer Martin Luther King, 
es col·locarà una barana d’acer inoxidable, amb passamà rodó de 114mm de diàmetre i 
muntants a base de pletines de 90x12mm i 60x10, sobre base de xapa de 150x150x12mm, 
segons plànols, ancorada a paviment. (BAR-1) 
 

 Tancament – jardinera IES Dr. Puigvert. En aquest cas, fruit del desnivell que existirà entre 
el pati de l’IES i la vialitat circumdant, es construirà un mur de formigó armat (veure capítol 
d’Estructures), que farà a la vegada de tancament de l’IES. Sobre aquest mur es disposarà 
una subestructura d’acer galvanitzat, complementada amb un reixat també d’acer 
galvanitzat amb tela metàl·lica de simple torsió, que protegirà  de caigudes alhora que farà 
de tancament i suport de jardinera, oferint així una imatge natural més agradable. 
(MUR+TAN-4) 

 
 Delimitació illes 1, 2 i 3 definitiva. La solució que es proposa per a les illes 1, 2 i 3, parteix 

d’una concepció d’espai públic amb un cert grau de privacitat que fins i tot permet tancar 
dits espais en períodes nocturns. Això es conforma amb un tancament de gelosia vertical 
de lames de fusta tractades amb autoclau, subjectades a una subestructura d’acer 
galvanitzat. A més, en algunes parts on el límit de l’espai també té incorporat una zona de 
jocs o una zona d’estada, elements delimitats amb un muret de formigó armat, aquesta 
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tanca es subjectarà en part del citat muret de formigó armat, integrant-se així ambdues 
solucions. (TAN-3) 
La clau de tancament de l’interior d’illa ha de ser estàndard de Parcs i Jardins quedant 
tancades en posició oberta amb la mateixa clau. 
 

- Seguretat vial 
 
Senyalització horitzontal, vertical i semaforització 
 
La senyalització s’ha definit considerant l’entorn urbà en el que es desenvolupa el projecte. 
Tant les característiques dels materials a utilitzar com la execució de les mateixes, son 
objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
Com a concepte general, sempre que sigui possible, els senyals verticals s’instal·laran a 
bàculs/columnes de semàfors/enllumenat. Les senyals verticals tindran una alçada lliure sobre 
la calçada de 2,60 m. En aquells casos en els que tinguin que anar sobre nous suports, 
aquests seran circul. lars, d’acer galvanitzat i de 60mm de diàmetre, ancorats a fonament de 
formigó de 40x40x40cm. En general, s’intentarà agrupar les senyals sempre que sigui 
possible, de forma que estiguin ancorades al mateix suport (si se col·loquen oposades una a 
l’altre estaran a la mateixa alçada a 180º). Quan les senyals verticals estiguin col·locades a un 
nou semàfor seran de 40cm de diàmetre. 
 
Per a la definició de la semaforització s’han seguit els criteris marcats per: 
 

- Criteris Ajuntament de Barcelona – Plecs 
- Nuevo semáforo de Barcelona” 
- Documents de criteris. BSAV 

 
La distribució dels semàfors ens els diferents creuaments s’integra amb el mobiliari urbà 
existents o bé previst i es pretén mantenir una uniformitat entre elements mantenint els propi 
semàfor com a element de senyalització lluminosa se seguretat i d’acord a les seves 
dimensions.  
 
La tipologia, definició i nombre d’elements proposats a cada fase de les obres estan 
especificats a l’annex 8. Seguretat Vial. 
 
Transports i estudi de trànsit 
 
Es col·loca una nova parada d’autobús al tram del carrer Martin Luther King sobre el vial 
segregat, de la fase 2, per donar continuïtat a la línia projectada al carrer Josep Soldevila, a 
partir del creuament amb el carrer Palomar. 
 
La definició de l’estudi de transit, tipologia de carrers i sentits de circulació es realitza a 
l’annex 8. Seguretat vial. 
 
Senyalització Parcs i Jardins 

 
Dintre de les senyals que s’inclouen en Plec de Senyalització de Parcs i Jardins s’han escollit 
només tres models per simplificar les indicacions pels vianants i usuaris de les zones gestionades 
per aquesta entitat: 

       
Model 3     Model 7            Model 05.F 
Neteja urbana 
 
No hi ha cap afectació de contenidors mòbils per a la realització de les obres. 
 
Es preveu la reserva d’espai per a 3 nous contenidors al carrer d’Estefania Requessens definits 
als plànols. 
 
Nous serveis i serveis afectats.  
 
Per dotar de tots els serveis a les noves edificacions i espais públics hi ha alguns serveis existents 
que poden tenir afectacions pels traçats dels nous carrers i de noves infraestructures que poden 
requerir actuacions provisionals, garantint en tot cas durant les afectacions i construccions dels 
nous serveis el subministre a les edificacions i serveis públics actualment en funcionament. 
 
En general, no es preveu cap afectació sobre les traces actuals tret d’indicació contraria en algun 
punt singular, aquestes han de produir-se amb els projectes a executar amb anterioritat al present 
projecte (Vial Lateral i Vial Segregat). Malgrat això, abans de l’inici de les obres caldrà verificar per 
part de la constructora, amb les diferents companyies de serveis, els serveis realment existents, 
per determinar si patiran afectacions. 
 
Vista la complexitat del global d’infraestructures en relació amb algunes preexistències (Rec 
Comtal) o alguns dels elements previs a executar (Vial Segregat), caldrà un treball intens durant 
l’obra per tal de replantejar el traçat dels diferents serveis intentant mantenir les separacions i 
fondàries requerits en tots els casos. 
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L’execució de projecte previs pot implicar afectació a serveis que figuren en aquest projecte 
com a existents. Abans de començar les obres la Contrata verificarà amb les diferents 
Companyies els serveis realment existents, per determinar si pateixen afectacions.  
 
Xarxa de drenatge i clavegueram 
 
Els trams de la xarxa afectats per a les obres d’urbanització son puntuals, bàsicament a la 
zones de fase 1 i fase 3, a l’executar els interiors de les illes (plànols 11. Afectació de serveis 
de clavegueram) 
 
Com a criteri general es preveu la implantació de nous col·lectors en aquells vials i espais de 
nova creació o que no disposen de xarxa de clavegueram. També es projecta una nova xarxa 
de drenatge per a les zones verdes, connectades a la xarxa de pous o embornals projectada. 
 
Així doncs es planifiquen nous col·lectors per als carrers de Joan Comorera, Estefania 
Recassens, Valentí Iglesias així com un nou tram de col·lector, donant continuació del 
planificat en el projecte del vial segregat amb secció segons plànols, i una nova  xarxa de 
col·lectors amb un col·lector principal que connecta al NT855 mitjançant pou de caiguda 
lateral, segons es descriu en el apartat d’obres singulars. 
 
Es determinen tot un seguit de conques i zones d’influència per a cada un dels col·lectors per 
tal de determinar-ne la secció mínima, tal com s’indica a l’annex corresponent. 
 
Prisma elèctric. 
 
Amb l'objectiu de facilitar el manteniment i els nous subministraments elèctrics, es preveu la 
realització d'un prisma elèctric. Aquest prisma té com a finalitat el pas del cablejat de MT. 
 
Segons el Document de Criteris per Urbanització facilitat per BSAV es dimensionava un 
prisma elèctric mixt amb 8 tubs de 160mm de diàmetre per a les 8 sortides de baixa tensió i 3 
de 200 mm per la mitjana tensió. 
 
D’acord als criteris de BSAV i criteri del projectista, es projecta un prisma per tots els carrers 
de secció tipus en base 3 amb 6  tubs de Ø 200 mm i 2 de Ø63mm (per a fibra òptica) en tot 
l'àmbit. Les dimensions d’aquest prisma son: 
 

- Prisma en base 3 de 780mm x 480mm. 
 
En les traces actuals no es preveu cap afectació, excepte la realització de cales per a 
localització de serveis. 
 
Prisma de telecomunicacions. 
 
D’acord als criteris marcats en projecte per BSAV es preveu la instal·lació d’un sol prisma per 
a totes les companyies.  
  

Així doncs es defineix una xarxa mallada comú per a totes les companyies de telecomunicacions 
amb diferents conductes segons la tipologia del carrer de nova urbanització i la proximitat a la 
xarxa existent.  
 
En general s’estableixen tipologies de 9 o 6 conductes de 125mm. 
 
Les seccions de prisma previstes en projecte seran les següents: 
 

- Secció de nou tubs en base 3 de 600x600mm. 
  

- Secció de nou tubs en base 5 de 930x400mm. 
 

- Secció de sis tubs en base 6 de 1095x235mm. 
 

En les arquetes terminals previstes (cantonades carrers Coronel Monasterio i Martin Luther King 
amb Passeig Santa Coloma) es connectarà amb la xarxa de TELEFÓNICA. 
 
Prisma de mobiliari urbà. 
 
El projecte preveu l'execució d'un prisma de mobiliari urbà per a les canalitzacions de les 
instal·lacions d'enllumenat públic, semaforització, cablejat de senyals per xarxa freàtic i tubs de 
reserva. 
  
El prisma de mobiliari urbà presenta diferents seccions de prisma en funció de les instal·lacions 
que es prevegi que circulin pel seu interior en cada tram i per les dificultats de solapament o 
creuament amb altres instal·lacions. 
 

- Prisma tipus 1: Mides 780x566.6mm. 
- Prisma tipus 2: Mides 465x465mm. 
- Prisma tipus 3: Mides 780x780mm. 
- Prisma tipus 4: Mides 190x190mm. 
- Prisma tipus 5: Mides 780x780mm. 
- Prisma tipus 6: Mides 390x225mm. 

 
Les canalitzacions que circularan per els diferents prismes son les següents: 
 

- Canalització per a xarxa d’enllumenat: DN90 
- Canalització de xarxa de semaforització: DN125 
- Canalització de per cable de senyals per a xarxa de freàtic: DN63 
- Tubulars de reserva: DN125 i DN200 

 
Els diàmetres i nombre de conduccions destinades a cadascun d'aquests prismes s’indiquen a 
l’annex 4 Serveis. Prismes, Aigua Potable i Gas Natural. 
 
D'altra banda, es projecta també formant part del prisma de mobiliari urbà, la interconnexió entre 
sales tècniques del viari amb tubs de DN200 que s'integren també dins d'aquest prisma per MT. 
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Les arquetes utilitzades per a la xarxa PMU son les següents: 
- Arquetes tipus B de 150x70cm 
- Arquetes de 120x60cm 
- Arquetes de 60x60cm 
- Arquetes de 40x40cm 

 
La descripció i definició de cadascuna de les arquetes s’indiquen a l’annex 4 Serveis. 
Prismes, Aigua Potable i Gas Natural. 
 
Infraestructura comú als prismes elèctric, de telecomunicacions i de mobiliari urbà. 
 
Les arquetes dels prismes de telecomunicacions, elèctric i de mobiliari urbà, estaran 
interconnectades amb 2 tubulars de Ø 125 mm perquè es puguin interrelacionar cadascuna 
de les xarxes que quedaran establertes. 
 
Xarxa d’aigua potable. 
 
S'ha previst en aquest projecte l'ampliació de la xarxa d'aigües existent, a partir de l'estudi dut 
a terme per AGBAR, i es contempla ampliant la xarxa existent de distribució amb canonades 
de FD de DN150 i DN200 als carrers de nova urbanització 
  
Només l'obra civil d'aquestes instal·lacions està inclosa en la valoració de les obres a 
executar pel contractista (encara que s'ha desenvolupat per complet a nivell gràfic al 
document de plànols de Xarxa d'aigua potable). La part mecànica s'inclou únicament en el 
Pressupost per al Coneixement de l'Administració donat que és objecte de definició i 
negociació en l’àmbit general de La Sagrera, entre la companyia i BSAV, amb l’objecte 
d’homogeneïtzar les solucions en la globalitat de projectes en curs. 
 
L’alimentació de les fonts és farà amb una escomesa de PEA Ø20 mitjançant un pericó 
d’escomesa amb comptador (800 x 400 mm), del qual sortirà el ramal d’alimentació de les 
mateixes característiques, que arribarà a un pericó de registre amb vàlvula reguladora prèvia 
alimentació a la font. En cadascuna de les fonts hi haurà un desguàs de PVC Ø110mm 
connectat a la xarxa de clavegueram.  Aquesta instal·lació es repetirà en les 3 fonts previstes 
a projecte, una en cada interior d’illa. 
 
Per últim, l’alimentació de reg es farà amb un pericó d’escomesa amb comptador, del qual 
sortirà un ramal de PEA Ø100 fins a l’arqueta d’intercanvi de la xarxa de reg. Aquesta 
instal·lació es repetirà en les 3 escomeses previstes a projecte, una en la cantonada dels 
carrers Josep Soldevila i Estefania Requessens, altre en la cantonada dels carrers Josep 
Soldevila i Palomar, i la última en la vorera mar del carrer Martin Luther King, enfrontada amb 
el carrer Nou 2. 
 
Xarxa de gas natural. 
 
S'ha previst en aquest projecte l'ampliació de la xarxa de gas existent, a partir de l'estudi dut a 
terme per GAS NATURAL. 

  
El disseny d'aquesta xarxa de distribució es dissenya amb canonades de PE de diàmetre variable 
en funció de les xarxes a on es connecta la nova xarxa projectada. En general serà PE 110 mm  i 
PE 160mm a fase 1 quan es connecta a la xarxa existent del carrer Fernando Pessoa i PE 160mm 
a fase 2 quan es connecta a la xarxa existent entre el carrer Monasterio i Pg. Santa coloma.   
 
Només es contempla la inclusió de l’Obra Civil en el pressupost d’executar pel contractista. 
 
Xarxa Wifi. 
 
Els treballs a executar consistiran principalment, en la instal·lació de cable de fibra òptica per 
diferents infraestructures, instal·lació d’escomeses elèctriques i instal·lació d’equips Wifi. 
 
Es realitzarà l’estesa de cables de fibra òptica per les diferents infraestructures municipals, des de la 
xarxa de fibra òptica municipal més propera fins a l’equip wifi per tal de donar continuïtat a les 
diferents fibres òptiques implicades. S’empraran cables de diferent mida per l’establiment dels 
enllaços, mantenint el criteri d’emprar cable de 24 ó 48 fibres òptiques. 
 
Els treballs també consistiran, en l’estesa de cables elèctrics per les diferents infraestructures 
municipals, des de la caixa de connexió elèctrica més propera fins a l’equip wifi per tal de donar 
alimentació elèctrica a l’equip. Aquests cables s’instal·laran acomplint el Reglament de baixa Tensió. 
 
S’ instal·laran els equips wifi als corresponents elements de mobiliari urbà utilitzats com a suport. 
Aquest element de suport podrà ser un bàcul o columna de semàfor, bàcul o columna d’enllumenat, 
etc. 
 
Hi haurà tres tipus d’equips wifi, el Gateway, el Node i la Caixa d’Elements Auxiliars. 
 
La posició dels punts es definirà in situ, discorrent el cablejat pel prisma de PMU. Es preveu al 
pressupost del projecte una partida de cablejat que permetrà l’execució de la instal·lació. 
 
Xarxa de RPRM. 
  
La xarxa projectada es comença funcionalment des de la xarxa existent del conjunt de la zona de 
Maquinista. La xarxa projectada connectarà a la xarxa que discorre per el carrer Fernando Pessoa 
i carrer Coronel Monasterio que encara està sense servei, a falta de col·locar les bústies i que 
d’acord als serveis tècnics de CLABSA ha estat inspeccionada i grafiat el seu perfil en els plànols 
adjunts, d’acord a la informació proporcionada.  
 
La traça de la canalització projectada ha previst la connexió a la canonada existent i d’acord als 
criteris marcats en els detalls adjunts.  
 
Es preveu una ‘cota tipus’ respecte la cota general d’ubanització de 3.20m de profunditat o 
superior per tal de permetre als futurs projectistes disposar dels locals destinats a les diverses 
vàlvules en cota de aparcament.  
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Degut que tot l’entorn disposa de espais previstos per a bústies en el C/Fernando Pessoa no 
es preveu al present projecte cap instal·lació de bústies al carrer.  
 
La construcció d’aquesta xarxa es preveu realitzar-la d’acord a les fases de construcció i 
sempre d’acord a les cotes finals que es preveguin dels projecte dels edificis.  
 
Les actuacions projectades en aquesta fase es resumeixen en els següents conceptes:  
 
 Col·locació de canonada d'acer al carboni de i 498 mm, i gruix variable, amb els seus 

colzes corresponents en planta i en alçat. A més, de diversos “conduits” per a la 
col·locació de cables de senyals i tubs per a aire comprimit. 

 Construcció de pericons per a col·locació de vàlvules d'escombraries. 

 Construcció dels ramals per a futures connexions d’edificis. 

 Construcció de pericons de registre intermig de canonada. 

 Construcció de pericons d’inici i registre, per a vàlvula de seccionament. 

Ramals nous previstos: 
- Connexió al carrer Fernando Pessoa amb accés illa 1 
- Connexió al carrer Fernando Pessoa amb carrer Valentí Iglèsias 
- Connexió al carrer coronel Monasterio amb carrer Nou 1 

Es coordinaran amb el Sector de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona les tasques de 
connexió dels trams projectats amb la xarxa existent en funcionament, per tal de minimitzar 
les interrupcions del servei. 
 
A la valoració dels treballs del pressupost del capítol de xarxa RPRM solament es contempla 
l’obra civil, els treballs d’obra mecànica es contempla com a partida d’abonament per 
l’Administració per petició expressa de BSAV. 

Aigües freàtiques. 

Es preveu d’acord al projecte Projecte Bàsic de la Xarxa d'aigua freàtica en l'àmbit de la 
Sagrera, redactat per CLABSA el juny de 2006,, la continuitat del sistema de transport 
d’aigues freàtiques dins de l’ambit del projecte 

La canonada projectada té el seu inici a la cruïlla dels carrers Martin Lutter King amb Psg de 
Sta Coloma i enllaça amb el projecte de Sant Andreu al llarg de tota la urbanització del Vial 
Segregat  

La xarxa d’aigua freàtica es divideix en dos subsistemes:  

 Xarxa primària: La que comunica els dipòsits d'aigua freàtica anteriorment esmentats  

 Xarxa secundària: La xarxa de distribució a l'interior de cadascun dels àmbits associats a 
cada dipòsit.  

Es col·locaran Vàlvules de tall i desguàs, a l’inici i al final de la canonada, i a la cruïlla dels carrers 
i en els espais previstos per a subministre dels comptadors de reg segons detall adjunt. Es 
col·locaran arquetes amb purgadors, en els punts alts del traçat i es col·locaran també arquetes 
de control i by-pass a l’extrem de cadascun dels ramals d’alimentació cap a derivacions o 
subministres. 
 
A l’eix principal es col·locarà una canonada de PEAD PE100 de diàmetre variable (160 mm per la 
secundaria i 140mm per la primària), de pressió nominal 16 bar (PN16), amb bandes de color 
morat, i amb la inscripció “Ajuntament de Barcelona. Aigua no potable”. 
 
Paral·lel a la xarxa primària freàtica de 140mm es projecta unes línies de cablejat de senyals, en 
canalització soterrada DN63mm, dintre de Prisma de Mobiliari Urbà (PMU). 
 
Els ramals d’alimentació als comptadors de Parcs i jardins, es connectaran sempre a la xarxa 
secundaria i  es construiran amb una canonada PEAD PE100 de diàmetre 20 mm i 40 mm, de 
pressió nominal 16 bar (PN16), amb bandes de color morat, i amb la inscripció “Ajuntament de 
Barcelona. Aigua no potable”. 

 
Enllumenat públic. 
 
A nivell general per a l’enllumenat de la zona s’ha contemplat la il·luminació general de tots els 
espais amb uns nivells mitjans d’acord al a normativa vigent i on la proposta general d’enllumenat 
(FASE1 i FASE 2) contempla per les zones centrals i de vianants la inclusió de fanals tipus PLUS 
amb luminària  TST-404Q GP VSAP 70W de CARANDINI o SIMON LIGHTHING, segons detalls 
dels planols de 6 m d’alçada i de 70W VSAP, o fanals de 10.8 m amb bàcul de gran radi i 3,5 m de 
vol amb lluminària per a vial QSA-10L VSAP 250W i lluminària per vianant a 5,5 m TST-404Q 
VSAP 70W a interdistàncies aproximades de 28.2 m segons planols de planta i de replanteig.  
 
Es preveu la construcció provisional d’unes pistes poliesportives per tal de continuar donant el 
servei al IES Dr Puigverd mentre les obres d’urbanització afectin a aquest. Es proposa realitzar el 
trasllat de 8 dels 9 bàculs existents, de 9m d’alçada i focus reflectors. Es deixarà un dels bàculs 
per la il·luminació de la resta de pati no ocupat. Un cop finalitzades les obres, es realitzarà un nou 
trasllat dels bàculs a la seva posició definitiva. 
 
Per els interiors d’illa es preveu la instal·lació de fanals tipus PLUS segons característiques 
descrites i degudament orientats per a evitar contaminació lumínica sobre les façanes dels edificis 
propers i ubicació d’acord a plànols de replanteig. Per a les zones d’estada i les zones de jocs 
infantils s’instal·laran equips tipus estanc de fluorescència de CARANDINI DE 58W suspeses 
d’una subestructura en forma de pèrgoles. 
 
Es contempla la instal·lació de un total de 3 quadres d’enllumenat nous tipus ARELSA MONOLIT 
2R amb reductor de flux en capçalera per a una potència fins a 40kw (400V) cada un. 
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La justificació lumínica, així com de les línies d’alimentació es pot consultar a l’Annex 9 
Enllumenat Públic. 
 
En general la distribució s’ha projectat per mitjà d’un prisma de mobiliari urbà, que conté un 
tubular de DN90 per a cada una de les línies d’enllumenat. Així mateix s'han col.locat 
arquetes en els passos de calçada i en els canvis bruscos de direcció i addicionalment, cada 
40m, únicament quan les canalitzacions uneixin bàculs situats a una distància superior que 
aquesta, ja que les extensions de cable i les derivacions es duen a terme en el propi punt de 
llum. Sota calçada el tubular serà DN110 
 
En els Planols 12 Enllumenat Públic es descriuen detalladament les diverses lluminaries les 
seves característiques específiques, així com queda definida la seva ubicació d’acord al 
planol de replanteig, essent com a criteri general el següent: 
 
Fase 1 
 
Josep Soldevila 
 

23 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
 
Martin Lutter King  
 

10u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
3u FANAL 10.8 m amb bàcul de radi 3,5 m de vol - luminaria per a vial QSA-

10L VSAP 250W i lluminària per vianant a 5,5 m TST-404Q VSAP 70W   
 
Joan Comorera 
 

4 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
 
Estefania Recassens 
 

8 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
 
Valentí Iglesias 
 

8 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
 
 
Fase 2 
 
Martin Lutter King  
 

11 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
13 u FANAL 10.8 m amb bàcul de radi 3,5 m de vol - luminaria per a vial QSA-

10L VSAP 250W i lluminària per vianant a 5,5 m TST-404Q VSAP 70W   
 
Vial Nou 1 
 

10 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
 
Vial Nou 2 
 

5 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
 
Pistes Esportives – Provisional (trasllat a definitiu) 
 

8 u COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 9 M D'ALÇADA, AMB PROJECTORS 
MNF-300-K AMB LÀMPADA HPI-T DE 400 W.  

 
Fase 3 
 
Interiors Illa A 
 

12 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
2 u  LUMINARIA TIPUS ESTANCA SOCELEC 55W – PERGOLA 

Interiors Illa B 
 

15 u FANAL PLUS - TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
5 u LUMINARIA TIPUS ESTANCA SOCELEC 55W – PERGOLA 

 
Interiors Illa C 
 

20 u FANAL PLUS – TST-404Q GP VSAP 70W -  6 m d’alçada  
6 u LUMINARIA TIPUS ESTANCA CARANDINI 58W - PERGOLA 

 
 
Les noves lluminàries hauran de complir els següents criteris: 

- Es protegiran amb un tractament específic per a la protecció contra enganxines i grafitis 
tipus HLG fins a una alçada de 3 m. 

- Les columnes portaran un recobriment anticorrosiu a la base dels suports composat per: 
 Tractament tipus termoplàstic de polimerització de la superfície metàl·lica. 
 El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat 

texturat de color gris antracita. 
 Prèviament es prepararà la superfície dels suports amb un decapat i granallat. 
 El tractament es podrà realitzar per immersió en llit fluïdificant o per protecció 

rotacional, en funció de les dimensions del suport. 
 S’aplicarà tant a la part interior com per l’exterior del suport. 
 Ha d’arribar fins la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la 

presa de terra no quedi recoberta pel tractament. 
 Tots els suports es subministraran amb el recobriment aplicat de fàbrica. 

Consideracions per la recepció de l’instal·la cio d’enllumenat després de l’obra. Caldrà fer entrega 
de la següent documentació: 
 

- Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials 
instal·lats (models, potències, materials, homologacions, certificat d’aplicació tractament 
HLG, certificat de la columna, etc). 
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- Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació: 
 Projecte/Memòria de legalització visat (Esquema unifilar, càlcul de caiguda tensió 

línies, característiques tècniques dels materials instal·lats, models, potències, 
materials, homologacions). 

 Butlletins de l’instal·lador (ELEC 1). 
 Certificat d’Instal·lació elèctrica segellat per OC. 
 Acta favorable de l’OC (amb potència instal·lada superior a 5 kw). 
 Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de FECSA que 

hagi fet la connexió. 
 Document de cessió d’Instal·lacions. 
 Certificat de garantia de la Instal·lació (1 any de garantia). 
 Donar d’alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat. 

- Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008): 
 Càlcul d’Eficiència Energètica de la Instal·lació i Qualificació. 
 Mesures luminotècniques de la instal·lació in situ un cop executada l’obra 

(luminància mitja i uniformitat). 

Especificacions generals de la instal·lació: 
- Cal que la instal·lació compleixi amb les disposicions i recomanacions sobre utilització 

òptima dels suports a la via pública i la possible multi funció per integrar altres 
elements urbans. 

- Els punts de llum han de ser accessibles pels vehicles de manteniment, tenint els 
accessos una amplada de 3 m. 

Especificacions generals de l’obra civil i xarxa de terra: 
- La canalització base en vorera serà de 40 cm d’amplada per 50 cm de profunditat, 

sobre la rasa del paviment. Dins de la rasa es col·locarà el tub i el cable de coure nu 
de 1x35 mm2 de la xarxa de terra. 

- L’arqueta del quadre de comandament s’ha de col·locar almenys a 1 m davant del 
quadre per tal que els operaris que hi treballin no ho facin sobre la tapa metàl·lica. El 
marc ha d’estar connectat a la xarxa de posada a terra. 

Especificacions generals dels suports: 
- Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb 

les normes harmonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els hi sigui d’aplicació, en 
especial amb la norma UNE EN 40. 

Qualificació energètica: 
 
D’acord amb el marcat específicament en el Reglament d’Eficiència Energètica 
d’Instal·lacions d’Enllumenat cal la seva classificació segons el seu índex d’eficiència 
energètica (veure annex d’enllumenat) 
 
 

ICE
M Á S EF IC IEN T E

0,404

 

         

M EN OS EFIC IEN TE

Instalación: COLORANTES

Localidad/Calle: GENERAL

Consumo de Eneregía Anual (kWh/año): 32.924,16  

Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): 16.791,32  

Indice de Ef iciencia Energét ica (I 2,48                

Iluminancia media en servicio Em (lux): 23,00             

Uniformidad (%): 21,50             

←  

Calificación Energética de las
Instalaciones de Alumbrado

A

B

C

D

E

F

G

W
luxm 2

 
Normativa aplicable: 
 

- R.D. 2159/1978. Reglamento de planeamiento. 
- R.D. 1211/1990. Reglamento de la Ley 16/1987 de ordenación. 
- R.D. 1346/1992. Ley del Suelo. 
- Real Decreto 2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 por el que se aprueban las 

“especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y Columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

- Real Decreto 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de 
Diciembre de 1.985 sobre sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros 
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 
homologación. 

- NTE-IEE Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior, para vías urbanas hasta un 
máximo de cuatro carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 
metro; mediante lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o 
báculos, quedando excluidas las vías peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro 
eléctrico. 

- NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o 
zonas residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las 
acometidas a los centros de consumo. 

- R.D. 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el REBT  i en particualr ‘ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior’ i DECRET 363/2004, de 24 d’agost, del Departament 
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

- DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn 

- UNE-EN ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental . Requisitos con orientación para su 
uso 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo , por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 
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- Jardineria i reg.  
 
Jardineria.  
 
Afectació sobre arbrat existent. 
 
L’afectació sobre l’arbrat existent a l’àmbit desenvolupat té dos vessants:  
 

 La primera correspon a l’arbrat que actualment roman a la vialitat existent i a l’IES Dr. 
Puigvert, i que es veu afectada per la nova vialitat a implantar, o en el cas de l’IES per 
les obres de adequació de la parcel.la que caldrà fer. Parlem en la majoria de casos 
d’exemplars de Platanus Hispànica, i en altres casos d’exemplars no classificats. 

 En el segon cas parlem dels exemplars que es troben actualment en parcel·les 
ocupades per les obres ferroviàries, i que caldrà retirar per poder executar tant els 
carrers com els interiors d’illa que es situen en aquesta zona. Es tracten d’exemplars 
de Populus Nigra Italica, Platanus Hispànica, Pinus Pinea, i en menor número, 
exemplars espontanis sense classificar. 

 
En ambdós casos entenem que el reaprofitament d’aquests elements no és una alternativa 
que s’hagi considerat, bé sigui pel seu estat de conservació, o per la seva incompatibilitat amb 
la proposta de nova plantació, decidint-se així la seva eliminació. En resum: 
 

ESPÈCIES UTS. A 
ELIMINAR

UTS. A 
TRASPLANTAR 
AMB SISTEMA 

CONVENCIONAL

UTS. A 
TRASPLANTAR 
AMB SISTEMA 

OPTIMAL

UTS. A 
TRASPLANTAR 
AMB SISTEMA 

TREEPLATFORM

TOTAL UNITATS
% DE LA 

DISTRIBUCIÓ 
D'ESPÈCIES

PINUS PINEA 0 0 0 0 0 0,00%
PLATANUS X HYBRIDA 52 0 0 0 52 40,00%
POPULUS ALBA PIRAMIDELIS 0 0 0 0 0 0,00%
POPULUS NIGRA ITALICA 11 0 0 0 11 8,46%
ROBINIA PSEUDOACACIA 1 0 0 0 1 0,77%
ULMUS PUMILA 0 0 0 0 0 0,00%
ESPONTANI SENSE CLASSIF. 34 0 0 0 34 26,15%
IES SENSE CLASSIFICAR 15 0 0 0 15 11,54%
ANDANA SENSE CLASSIF. 17 0 0 0 17 13,08%
TOTAL 130 0 0 0 130 100,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TAULA RESUM DE L'ARBRAT AFECTAT

 
 
Si fem una categorització dels elements, i identifiquem els exemplars afectats en cadascuna 
de les fases d’obra, obtenim el següent quadre: 
 

UTS. PREU IMPORT UTS. PREU IMPORT UTS. PREU IMPORT UTS. IMPORT
1 22,00 51.402,56 € 16,00 14.972,64 € 0,00 0,00 € 38,00 66.375,20 €
2 1,00 2.336,48 € 39,00 36.495,81 € 0,00 0,00 € 40,00 38.832,29 €

3A 10,00 23.364,80 € 3,00 2.807,37 € 0,00 0,00 € 13,00 26.172,17 €
3B 19,00 44.393,12 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 19,00 44.393,12 €
3C 0,00 0,00 € 8,00 7.486,32 € 12,00 5.570,16 € 20,00 13.056,48 €

TOTAL 52,00 121.496,96 € 66,00 61.762,14 € 12,00 5.570,16 € 130,00 188.829,26 €

VALORACIÓ D'ACTUACIONS A FER PER CATEGORIES D'ARBRAT I FASES D'OBRA

FASE TOTAL

2.336,48 € 935,79 € 464,18 €

1 3 4
UNITATS PER CATEGORIA

 

 
Tots els arbres existents que es veuen afectats per estar dintre de l’àmbit de les obres o pròxims a 
les mateixes, i que no siguin a retirar, es protegiran amb elements de fusta. Aquests elements es 
grafien als plànols corresponents 8. Jardineria i reg 
 
A l’Annex 14 Jardineria i Reg i als plànols corresponents s’aporta el quadre desglossat d’elements 
afectats, i la valoració econòmica de la seva afectació. 
 
Nova plantació. 
 
La proposta de vegetació planteja la plantació de les espècies vegetals tant en escocell, ja sigui en 
escocell circular o rectangular, com a parterre.  
Tant a fase 1 com a fase 2, la elecció de l’arbrat proposat a plantar s’ha realitzat per tal de unificar 
les espècies noves amb les dels diferents carrers existents. 
Es remarca la obligatorietat del contractista de realitzar conjuntament amb els tècnics designats 
per la propietat, les visites als vivers de producció un cop adjudicada l’obra. Amb les visites als 
vivers es pretén seleccionar, marcar i reservar les unitats arbòries i de gramínies indicades en el 
projecte, i així garantir la qualitat del material vegetal. La propietat i/o els tècnics que aquesta 
designi, es reserven el dret den rebutjar les partides i/o unitats que no satisfacin els requisits de 
qualitat i dimensió descrits en el projecte. 
 
El subministrament de tot el material vegetal s’ha de fer en contenidor, per tal d’assegurar que 
puguin ser plantades en qualsevol època de l’any. 
 
Respecte l’arbrat proposat a fase 1 i fase 2, es realitzarà amb terres vegetals (definides a l’annex 
Jardineria i reg) de 1,50m d’espessor i 30cm de graves per drenatge, envoltades amb geotèxtil. 
Les especies proposades son les següents: 
 
A la fase 1 les espècies proposades son les següents: 

- Platanus Hispànica ....................... 81 ut – exemplars fletxats. 
- Washingtonia Filifera..................... 11 ut – subministrades amb fulles senceres, sense 

tallar i lligades. 
 
A la fase 2 les espècies proposades son les següents: 

- Platanus Hispànica ....................... 81 ut – exemplars fletxats. 
- Washingtonia Filifera..................... 10 ut – subministrades amb fulles senceres, sense 

tallar i lligades. 
 
Respecte els parterres de plantes arbustives i enfiladisses proposats a fase 1 i fase 2, es proposa 
plantar una barreja de tapitzants arbustives tipus gramínies de port baix, amb diferent coloració i 
tipologia. Aquests elements es plantaran sobre un substrat de terres vegetals (definides a l’annex 
Jardineria i reg) de 70 cm d’espessor, que a la vegada es disposarà sobre 30 cm de graves, 
embolcallats amb un geotèxtil.  de 100gr/m2. Sobre la terra vegetal es col·locarà una malla 
antiherbes i una capa de 7 a 10cm d’escorça de pi. 
 
Les especies arbustives proposades son les següents(barreja ut/m2):: 
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- Pennisetum alopecuroides amb 3 ut/m2 a cada parterre, per a un contenidor de 3 
litres. 

- Zoysia japónica amb 6 ut/m2 a cada parterre, per a un contenidor M11. 
- Festuca Glauca amb 6 ut/m2 a cada parterre, per a contenidors de 2 litres. 

 
La especies enfiladisses proposades son les següents: 

- Jassminum Officinale blanc amb 1ut/ml 
- Bouganvillea lila amb 1 ut/ml 

 
Respecte a la fase 3, que correspon a la urbanització interior d’illes de les futures edificacions 
entre els carrers Fernando Pessoa i el carrer Josep Soldevila. 
 
A la fase 3A les espècies proposades son les següents: 

- Washingtonia Robusta.....................6 ut – subministrades amb fulles senceres, sense 
tallar i lligades. 

- Celtis Australis .................................11 ut – exemplars fletxats. 
- Populus Nigra Itàlica........................ 2 ut 
- Cupressus Supervirens................... 1 ut 

 
A la fase 3B les espècies proposades son les següents: 

- Washingtonia Robusta.................... 6 ut – subministrades amb fulles senceres, sense 
tallar i lligades. 

- Celtis Australis ................................. 8 ut – exemplars fletxats. 
- Cupressus Supervirens.................. 2 ut 
- Jacaranda Mimosifolia..................... 4 ut 
- Acacia Dealbata....................... 2 ut  
- Tipuana Tipu................................... 2 ut – calibre mínim 25-30 cm de tronc.  

 
A la fase 3C les espècies proposades son les següents: 

- Washingtonia Robusta.................... 9 ut – subministrades amb fulles senceres, sense 
tallar i lligades. 

- Celtis Australis ................................ 13 ut – exemplars fletxats. 
- Cupressus Supervirens.................. 2 ut 
- Jacaranda Mimosifolia..................... 5 ut 
- Acacia Dealbata.............................. 4 ut  
- Tipuana Tipu................................... 5 ut – calibre mínim 25-30 cm de tronc.  

 
Respecte els parterres verds proposat a la totalitat de fase 3, es proposa plantar una sembra 
de barreja de llavors per a gespa tipus standard C3 (30%) i C4 (70%) degut a l’obra que pot 
projectar els edificis de vivendes,  segons NTJ07N, amb sembradora manual, amb el corronat 
posterior i la primera sega inclosa. En aquest cas, la plantació es farà sobre un substrat de 
terres vegetals (definides a l’annex Jardineria i reg) de 50cm d’espessor, disposat sobre 30 
cm de graves, embolcallats amb un geotèxtil. 
 
Sota les capes de terres vegetals, tant d’arbrat com a parterre, no es compactarà el material 
aportat ni el paviment existent, per tal de facilitar la capacitat de drenatge natural del terreny. 

 
Per la selecció d’espècies d’arbres de nova plantació, s’ha tingut en compte tant els criteris tècnics 
com els estètics, utilitzats en projectes d’aquestes característiques. Les espècies d’arbres 
seleccionades de nova plantació s’adapten a les condicions edafo-climàtiques d’aquesta zona. La 
selecció i la distribució dels arbres, garantirà el ritme estacional durant l’any, marcat per una 
seqüència de transformacions de l’aspecte estètic dels arbres, com sigui l’època de floració, 
caiguda de fulles, fructificació, etc. 
 
El subministrament de tot el material vegetal es farà en contenidor, incloses les unitats d’arbres i 
de palmeres proposades, per tal d’assegurar que puguin ser plantades en qualsevol època de 
l’any. 
 
La empresa contractista de les obres d’urbanització estarà obligada a realitzat, conjuntament amb 
els tècnics designats per BSAV, les visites als vivers de producció un cop adjudicada l’obra. Amb 
aquestes visites es pretén seleccionar, marcar i reservar les unitats arbòries i de gramínies 
indicades al projecte, i així garantir la qualitat del material vegetal. BSAV i els tècnics que aquesta 
designi, es reserven el dret de rebutjar les partides i/o unitats que no satisfaguin els requisits de 
qualitat i dimensió descrits al projecte.  
 
L’arbrat proposat a les diferents fases anirà amb tutor de fusta. Aquests han de ser rectes i de 
secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del tronc de l’arbre. Han de tenir una alçada 
mínima de 2 m. Han d’estar constituïts per materials forts i resistents, com ara la fusta tractada. El 
material de fusta ha de posseir la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que 
l’empresa contractada ha d’acreditar. Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre han de ser 
d’un material elàstic (com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. 
 
L’arbrat plantat a menys de 1,00m d’un gual de vehicles anirà protegit amb un element metàl·lic, 
definit als documents de mobiliari urbà. 
 
Reg. 
 
En total es proposen 6 nous comptadors (3 per a la xarxa d’aigua potable i 3 per a la xarxa 
d’aigües freàtiaues) que alimentaran a cada un dels sectors segons plànols adjunts. Els 
comptadors aniran ubicats en pericó de 120x60cm.   
 
La xarxa de reg proposada parteix d’aquests comptadors i es planifiquen amb doble subministre 
d’aigua del sistema freàtic i d’aigua potable: 
Comptador 1 AP i comptador 2 AF............alimentació de fase 1, fase 3A i fase 3B 
Comptador 3 AP i comptador 4 AF............alimentació de fase 1 i fase 3C 
Comptador 5 AP i comptador 6 AF............alimentació de fase 2 
 
D’acord al càlcul de sectors que apareixen en el annex 14 de Jardineria i Reg es preveuen 33 
sectors de reg, amb un cabal màxim al sector 11 de 7.50 m3/h, i sempre d’acord als cabals màxims 
recomanats pel Plec de Parcs i Jardins de 8.5 m3/h 
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Es projecta, com a criteri general que l’alimentació parteixi de la xarxa general d’aigua freàtica 
i amb subministre des de la xarxa pública d’on partirà la xarxa primària de reg fins a cada un 
dels sectors.  
 
La xarxa de reg s'ha dissenyat sobre la base del "Plec de Condicions Tècniques per a 
Instal·lació de Reg" de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Com a novetat més 
important incorporada en aquest plec, s'ha de destacar que totes les noves instal·lacions han 
de tenir dues xarxes primàries: una per al reg automatitzat i una altra per a les boques de reg.  

- Xarxa primària de reg. 

Aquesta xarxa primària consta de dues instal·lacions independents, una per a les boques de 
reg que es connecta abans del bypass mestre amb clau de pas i l'altra per alimentar els 
diferents sectors de reg.  

La xarxa primària de reg està formada pels següents elements:  

 un programador, per a l'automatització del reg, de tipus professional i homologat per 
Parcs i Jardins. 

 dos comptadors independents (un per a la xarxa d'aigua freàtica i l'altre per la xarxa 
d'aigua potable). 

 un bypass mestre que en posició d'atur manté tancada la circulació d'aigua. 

 una xarxa primària per a les boques de reg que es connecta amb una vàlvula de 
ràcord pla entre el comptador d'aigua potable i el bypass mestre. 

 una xarxa primària de reg automatitzat que es connecta a la sortida del bypass mestre 
i que alimenta els bypass sectorials.  

- Programador.  

És un dels principals elements de mesura i control, conjuntament amb els comptadors d'aigua. 
És important també per al seu correcte funcionament que disposi d'un sensor de pluja, per 
evitar d'aquesta manera regar si està plovent Aquest serà tipus Hunter ACC amb gestió 
centralitzada i sensor de pluja. 

Aquests programadors, seran modulars, per a 12 estacions, amb 4 programes independents i 
8 encesos diaris, amb possibilitat de simultaniejar dos programes. Aquests programadors són 
capaços de rebre senyals des del comptador, que té un emissor d'impulsos elèctrics i està 
cablejat fins al programador.  

La instal·lació elèctrica anirà paral·lela a la línia de la xarxa primària composada per 
4x2.5mm2. de 1000V, des del programador.  
 

- Comptadors.  

Cadascuna de les xarxes primàries de reg projectades (tal com s'establia en punts anteriors, una 
d'elles proveïdes pel subsistema Prim i l'altra pel subsistema Santa Coloma) comptarà amb dos 
comptadors independents, de fins a 20 m3/h , un d'ells per al consum d'aigua potable i l'altre per al 
d'aigua freàtica, segons cabals màxims d’acord als sectors de reg previstos.  

- Pericó de canvi i control. 

Cadascuna de les xarxes primàries de reg projectades té una arqueta de canvi de rodet i control, 
de dimensions segons companyia i que permet el proveïment de la xarxa d'aigua potable o de la 
xarxa secundària d'aigua freàtica.  

- Xarxa primària per a les boques de reg. 

La xarxa primària de boques de reg és el tram de conducció que va des de la derivació posterior al 
comptador d'aigua potable (situat en l'arqueta de canvi de rodet) fins a les boques de reg. Aquesta 
xarxa únicament serà alimentada per aigua potable.  

Les boques de reg serà tipus ‘Madrid’ d’acord als criteris de Parcs i Jardins i estan separades 
entre si no més de 50m de distància. L'alimentació hidràulica s'efectua de la xarxa primària amb 
una canonada de 63mm de diàmetre de polietilè de baixa densitat alimentària i PN10. S'ha intentat 
posar les boques de reg preferentment fora dels parterres i el més a prop possible d'aquests.  

- Xarxa primària de reg automatitzat. 

La xarxa primària que alimenta els sectors de reg és el tram de conducció que va des de la 
connexió del bypass mestre situat a continuació de l'arqueta de canvi de rodet fins a les diferents 
arquetes de by-pass sectorial que, en posició de tancat, mantenen la pressió del sistema. Tal com 
es descrivia en punts anteriors, aquesta xarxa pot ser alimentada per aigua freàtica o aigua 
potable.  

Es col·locarà un cabalímetre just després de la sortida del bypass mestre que mesurarà el cabal 
entrant a la xarxa primària de sectors de reg (excloent per tant la xarxa primària de boques de 
reg).  

Les xarxes primàries de reg es projecten doncs amb canonada de polietilè de baixa densitat 
alimentària DN63 i PN10.  

- Xarxa secundària de reg. 

Es defineixen també en aquest projecte les diferents xarxes secundàries de reg associades a cada 
un dels sectors de reg. Es projecta per a tots els sectors un sistema de reg per degoteig.  
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- Reg arbrat viari. 

Cada sector està dotat de la seva corresponent bypass sectorial amb valvuleria de 1 ½”, la 
funció és la de mantenir l'aigua de la xarxa primària del sector corresponent quan no s'estigui 
efectuant reg. 

La xarxa secundària per a aquests sistemes secundaris és de polietilè de baixa densitat 
alimentària de 50 mm a plànols de diàmetre i PN10.  

En zones amb paviment dur, aquest tub es protegeix amb un tubular rígid de diàmetre interior 
doble que el diàmetre de la canonada com a mínim.  

Sota paviment de sauló o parterres, la xarxa anirà soterrada 50cm i no caldrà que vagi 
protegida. 

La xarxa elèctrica anirà amb passatub corrugat de 90mm de diàmetre en tot el seu recorregut. 

Aquesta instal·lació discorre contínua de escocell a escocell, per sota de la base de formigó, 
sent visible només la canonada en un lateral interior del mateix on s'efectua la connexió amb 
l'anell de degoteig.  

L'anell de degoteig és obert, amb 7 degotadors TECHLINE,  inserits cada 30cm, de 3,5 l/h 
aproximadament i va protegit per un tub dren de 50mm de diàmetre soterrat uns 20cm 
aproximadament.  

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s'efectuen dins de l'escossell o en 
arquetes de 0,60 x0,60m, amb fons de grava.  

En els extrems de la xarxa secundària es posa una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre 
que la canonada, dins d'una arqueta de 0,60 x0,60m, per al rentat de la instal·lació.  

La instal·lació està dotada també d'una vàlvula de descàrrega automàtica que s'ubicarà en el 
punt més alt de la instal·lació dins d'una arqueta (que en alguns casos pot coincidir amb 
l'arqueta de la vàlvula de descàrrega).  

Totes les arquetes estan formades per parets de 15cm de gruix de maó, el fons és de 20cm 
de grava per facilitar el drenatge i el marc amb la tapa és de fosa dúctil, especificant Parcs i 
Jardins.  

- Reg parterres de zones verdes. 

Per a cada un dels sectors de reg, s'ha creat una xarxa secundària formada per un col lector 
d'entrada i un altre de sortida, de PE50mm. Entre ambdós col·lectors, s'han connectat línies 
de canonada de longitud màxima 80m, amb degoters compensats de 2,3 l / h, inserits cada 
40cm com a màxim i separades 30cm entre elles i soterrades entre 5 i 10cm de fondària.  

En els extrems de la xarxa secundària es posa una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que 
la canonada, dins d'una arqueta de 0,60 x0,60m, per al rentat de la instal·lació. La instal lació està 
dotada com en el cas anterior d'una vàlvula de descàrrega automàtica que s'ubicarà en el punt 
més alt de la instal·lació dins d'una arqueta (que en alguns casos pot coincidir amb l'arqueta de la 
vàlvula de descàrrega).  

- Reg parterres amb gespa. 

El reg dels arbres i parterres amb gespa es rega mitjançant una xarxa de difusors tipus HUNTER 
de característiques i diàmetres apropiats a cada una de les zones i de diferents sectors/angle. 
Aquest s’alimentaran per mitjà d’un tram secundari de diàmetre PE50mm i i d’aquest en forma 
d’arbre, amb PE20mm fins a cada un dels difusors.  
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6. Fases i organització d’obra. 
 
El present projecte d’urbanització s’ha dividit en fases, atenent a la disponibilitat del sòl, que 
s’anirà produint en el moment que es vagin finalitzant algunes obres que s’estan duent a 
terme actualment, i altres encara per començar. La superfície global de l’àmbit és de 
42.443,06 m2. Així, aquestes són les fases que es proposen: 
 
- Fase 1. Àmbit comprés entre els carrers Fernando Pessoa i Josep Soldevila, i entre Joan 

Comorera i Palomar, estenent-se un petit tram del carrer Martin Luther King per tal de 
donar accés a l’aparcament de l’edifici existent, així com al TEB Sant Andreu. La 
superfície total a urbanitzar en aquesta fase és de 20.134,89 m2. 
 

- Fase 2. Inclou la resta del carrer Martin Luther King, fins arribar al Passeig Santa Coloma, 
i els carrers Nou 1 i Nou 2, que enllacen els carrers Coronel Monasterio i Martin Luther 
King. La superfície total a urbanitzar en aquesta fase és de 12.825,43 m2. 

 

- Fase 3. Correspon als interiors de les illes que es conformaran en el moment que les 
noves edificacions es construeixin. S’han dividit en tres subfases, donat que la situació 
immobiliària actual fa pensar que serà molt difícil que s’executin tots els edificis alhora. 
D’aquesta manera, es contempla la necessitat de que, com a mínim, un dels dos edificis 
d’una illa es construeixi abans o en paral·lel amb la urbanització interior. La superfície 
total a urbanitzar en aquesta fase és de 9.482,74 m2. Las subfases són: 

 

 Fase 3A. Interior de l’illa formada per la intersecció dels carrers Joan Comorera i 
Estefania Requessens amb Fernando Pessoa i Josep Soldevila. 
 

 Fase 3B. Interior de l’illa formada per la intersecció dels carrers Estefania Requessens 
i Valentí Iglesias amb Fernando Pessoa i Josep Soldevila. 
 

 Fase 3C. Interior de l’illa formada per la intersecció dels carrers Valentí Iglesias i 
Palomar amb Fernando Pessoa i Josep Soldevila. 

 
Pel que fa a la durada que es preveu en cada cas, la fase 1, té una durada prevista de 8 
mesos, amb la previsió de realitzar la fase 1a i la fase 1c alhora, tal com indiquen els plànols 
d’implantació d’obra, amb una zona comú per a l’acopi de materials, zona de selecció de 
residus i zona d’equipaments per al personal d’obres. La fase 2, amb una durada prevista de 
12 mesos i fase 3, amb una durada prevista de 12 mesos, amb 4 mesos per a cada fase, per 
poder executar-les de forma individual, en funció de l’avanç de les obres dels edificis 
d’habitatges previstos, necessaris per realitzar el seu interior d’illa corresponent. 
 
Per la tipologia de les fases i per les zones en les que es realitzen, poden no estar vinculades 
entre elles, la qual cosa permet realitzar-les de forma independent, si bé considerem com a 
millor solució realitzar la fase 1 la primera, que dona continuïtat a projectes previs. 
Posteriorment es por realitzar la fase 2 o la fase 3, totalment independents, segons les 
necessitats. 
 

 
Planificació general: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Subfase 1a

Subfase 1b

Subfase 1c

FASE 2 Fase 2

Subfase 3a

Subfase 3b

Subfase 3c

FASE 1

FASE 3

MESOS

 
 
Tant la duració com les vinculacions previstes de les fases i subfases està totalment condicionada 
per la execució dels treballs previs dels següents projectes de referència: 
 
- Proyecto Constructivo de la Urbanización Viaria del ámbito de Sant Andreu, redactat en maig 

de 2011 per l’empresa INYPSA (ens referirem a ell com Vial Lateral). 
- Proyecto Constructivo del Tunel Viario Segregado de la Sagrera (lado montaña) entre 

Estefania de Requessens y Talleres RENFE, redactat en març de 2010 per l’empresa 
ESTEYCO (ens referirem a ell com Vial Segregat). 

 
Com a consideració general per a cadascuna de les fases i subfases d’obra, els treballs s’inicien 
amb els desviaments de transit corresponents i la implantació d’obra necessària, amb la 
col·locació de les tanques dels àmbits d’obra, la ubicació dels equipaments, zones d’acopi i la 
senyalització provisional necessària per a realitzar les obres de forma segura, ordenada i amb les 
menys afectacions. 
 
Posteriorment es realitzaran els treballs de desmuntatge i/o retirada d’elements de mobiliari i 
arbrat principalment, i els enderrocs dels diferents tancaments, construccions i paviments, per tal 
de realitzar una primera neteja del terreny. 
 
Posteriorment, es duran a terme les excavacions i reblerts necessaris per anar aconseguint les 
cotes per al instal·lació dels nous serveis, xarxes i connexions soterrades, i construcció d’elements 
estructurals. De més inferior a més superior ens trobem al la xarxa de clavegueram i les seves 
connexions, la xarxa de recollida neumàtica de residus, prismes i línies de serveis  aigua potable, 
electricitat, enllumenat, telecomunicacions, gas i xarxa de reg. 
 
Seguidament, es procedirà a realitzar els treballs de vorades i encintats, que donaran el replanteig 
dels diferents vials i voreres, pavimentació de voreres, serveis en calçada i la posterior 
pavimentació d’aquesta. Posteriorment començaran els treballs més superficials de jardineria i 
reg, mobiliari urbà i senyalització. Alhora s’anirà realitzant les proves i posada en servei de les 
diferents xarxes. Un cop finalitzades les obres, començaran els treballs de retirada de la 
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implantació de les obres, tanques i senyalització provisional, per tal de poder retirar els 
desviaments de transit o de vianants restants i realitzar la senyalització definitiva d’aquestes 
zones. 
 
La descripció dels treballs a realitzar a cada fase i la organització de les obres es detalla a 
l’Annex 17 Planificació i organització de les obres. 
 
7. Disposicions administratives.  
 
Classificació del contractista. 
 
Segons la LEY 30/07, de 30 de octubre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, Article 
54. Exigencia de clasificación, per contractar amb les Administracions Públiques l’execució de 
contractes de obres amb import igual o superior a 350.000 euros, serà requisit indispensable 
que l’empresari sigui degudament classificat.   

 
D’acord amb la quantia de les obres i el tipus de treball a realitzar, es considera que el 
contractista tindrà les classificacions següents:  

 
Grup A, Moviment de terres i perforacions, Subgrup 2, Explanacions, Categoria e. 
Grup G, Vials i pistes, Subgrup 3, Amb ferm de formigó hidràulic, Categoria e. 
Grup K, Especials, Subgrup 6, Jardineria i plantacions, Categoria d. 
 
Revisió de preus. 
 
D’acord amb la LEY 30/07, de 30 de octubre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, 
Título III, capítol II, Article 77, tindrà lloc la revisió de preus quan el contracte s’hagués 
executat en el 20% del seu import i haguessin transcorregut 12 mesos des de la seva 
adjudicació. 
Donat que el termini d’execució de les obres més el termini entre l’adjudicació i la signatura de 
l’Acta de Replanteig de les obres és superior als 12 mesos, resulta necessari revisar els preus 
unitaris de l’obra. 
 
Per determinar la fórmula que s’utilitzarà pot seleccionar-se la mes adequada entre les 48 
fórmules tipus aprovades (Decreto 3650/1970 i RD 2167/1981), sense perjudici que, si cap de 
les fórmules no coincideix amb les característiques del contracte, es proposin fórmules 
especials. 
 
Els índex de revisió de preus que s’utilitzaran hauran de ser, en tot cas, els aprovats per la 
comissió delegada del govern per temes econòmics, mensualment publicats en el BOE.  
 
Justificació de preus 
 
Segons indicacions de BSAV i per consideració del projectista, s’ha inclòs un 5% addicional 
per a despeses indirectes a les partides de projecte. 
 

Si fos necessària l’aplicació de preus no inclosos en el quadre de preus del present projecte 
s’utilitzaran els següents documents, en l’ordre que apareixen, per a la determinació del nou preu. 
Aquests documents es consideraran inclosos en el present projecte: 
 
PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ IMU-2013v2. 
 
PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ ITEC-2013. 
 
PREUS DE REFERÈNCIA D’ENGINYERIA CIVIL GISA-2012. 
 
PREUS DE REFERÈNCIA D’EDIFICACIÓ ITEC-2013. 
 
PREUS DE REFERÈNCIA D’ENGINYERIA CIVIL ITEC-2013. 
 
PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT I 
DESPESES INDIRECTES IMU-2013. 
 
PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT I 
DESPESES INDIRECTES ITEC-2013. 
 
Per a la redacció del nou preu s’haurà de tenir en compte: 
 
El preu d’execució material de les diferents entitats per a la província de Barcelona, sense tenir en 
compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel volum d’obra del contracte o per qualsevol 
altre circumstància. 
 
Declaració d’obra completa. 
 
Per tractar-se d’una obra completa, és susceptible d’ésser donada a l’ús general i comprèn tots els 
elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que requereix la Secció II DE LOS 
PROYECTOS, Capítol II, Títol I, Llibre II de la LEY 30/07, de 30 de octubre, DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PUBLICO. 
 
8. Seguretat i Salut. 
 
En el present projecte, en el document 1. Memòria i annexes, s’inclou l’Annex 15. Estudi de 
Seguretat i Salut on s’estableixen les mesures mínimes necessàries per assegurar la seguretat i la 
salut durant l'execució de les obres. Aquest ha de servir per a donar a l’empresa adjudicatària de 
l’obra les directrius mínimes per a portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció 
dels riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control del Coordinador de 
Seguretat i Salut d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, en què 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
El pressupost d’execució material (PEM) per a la Seguretat i Salut per a la totalitat de les obres es 
de 224.982,44 euros, que correspon al 2,47% del PEM del present projecte. 
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El pressupost desglossat per a les diferents fase d’obra es la següent:  
 

- Fase 1:  91.957,53 €. 
- Fase 2:  76.727,66 €. 
- Fase 3a: 17.047,38 €. 
- Fase 3b: 21.463,82 €. 
- Fase 3c: 17.786,05 €. 

 
9. Control de Qualitat. 
 
L’import que correspon al Control de Qualitat de les obres es de 103.070,55 euros que 
correspon al 1,13 % del PEC del present projecte, al marge de l’autocontrol que 
obligatòriament haurà de realitzar el contractista. 
 
El pressupost desglossat per a les diferents fase d’obra es el següent:  
 

- Fase 1:  29.427,02 €. 
- Fase 2:  39.012,79 €. 
- Fase 3a: 11.393,66 €. 
- Fase 3b: 11.618,54 €. 
- Fase 3c: 11.618,54 €. 

 
 
 

10. Pressupost per al Coneixement de l’Administració. 
 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra (inclòs el Control de Qualitat) puja a la quantitat de 
NOU MILIONS SETANTA CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS (9.075.639,29 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte de l’obra (inclosos el 21% d’I.V.A., Despeses Generals i 
Benefici Industrial) puja a la quantitat de TRETZE MILIONS CENT NORANTA-DOS MIL SET-
CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (13.192.728,38 €). 
 
A efectes del coneixement de l’administració, s’ha d’afegir a l’import anterior el valor corresponent 
a: 

- Obra mecànica de subministrament d’aigua potable. 
- Obra mecànica de la xarxa de RPRM. 

 
L’import total d’aquestes activitats puja a la quantitat de 650.296,04 €, I.V.A. inclòs. Aquest import 
té caràcter estimatiu. Els imports definitius seran els que resultin dels convenis que puguin signar-
se amb les companyies distribuïdores. 
 
Així, el Pressupost pel Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de TRETZE MILIONS 
VUIT-CENTS QUARANTA-TRES MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS 
(13.843.024,41 €). 
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Es presenta a continuació un desglossat del pressupost en funció de les diferents fases de 
l’obra: 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL

Superficie (m2) 20.134,89 12.825,43 9.482,74 42.443,06

PEM 3.148.147,24 € 3.799.428,19 € 2.128.063,86 € 9.075.639,29 €

PEM/m2 156,35 € 296,24 € 224,41 € 213,83 €

PEC (abans d'I.V.A.) 3.775.722,24 € 4.560.332,34 € 2.567.026,73 € 10.903.081,31 €

PEC/m2 (abans 
d'I.V.A.)

187,52 € 355,57 € 270,71 € 256,89 €

PEC (21% I.V.A. 
inclòs)

4.568.623,91 € 5.518.002,13 € 3.106.102,35 € 13.192.728,38 €

PEC/m2 (21% I.V.A. 
inclòs)

226,90 € 430,24 € 327,55 € 310,83 €

Obra mecànica aigua 
(abans d'I.V.A.)

131.219,90 € 100.986,61 € 15.893,34 € 248.099,85 €

Obra mecànica RPRM 
(abans d'I.V.A.)

133.094,05 € 118.627,30 € 37.613,54 € 289.334,89 €

PCA (abans d'I.V.A.) 4.040.036,19 € 4.779.946,25 € 2.620.533,61 € 11.440.516,05 €

PCA/m2 (abans 
d'I.V.A.)

200,65 € 372,69 € 276,35 € 269,55 €

PCA (21% I.V.A. 
inclòs)

4.888.443,78 € 5.783.734,96 € 3.170.845,67 € 13.843.024,41 €

PCA/m2 (21% I.V.A. 
inclòs)

242,78 € 450,96 € 334,38 € 326,16 €
 

 
D’acord amb l’Annex 23 Justificació Urbanística, la distribució dels costos d’obra pels diferents 
polígons d’actuació és la següent: 
 

QUADRE 6 
COST 

 TOTAL 

COST  

PAU 1 

COST 

 PAU 2 

COST FORA 
ÀMBITS 

FASE 1 4.040.036,19 € 3.035.767,53 € 0,00 € 1.004.268,66 €

FASE 2 4.779.946,25 € 2.553.948,39 € 1.392.718,41 € 833.279,45 €

FASE 3 2.516.368,97 € 2.516.368,97 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 11.336.351,41 € 8.106.084,89 € 1.392.718,41 €  1.837.548,11 €

 

(*) La diferència respecte al cost total d’aquest fase segons el quadre de Pressupost pel 
Coneixement de l’Administració, tal i com s’explica al citat Annex 23 correspon al cost 
d’urbanització de les superfícies qualificades de 14bss (Zona de remodelació privada en subsòl 
amb espai lliure en superfície), cost que no ha de ser assumit per la comunitat reparcel.latòria, 
sinó pels promotors de les edificacions a on es trobin situats. 
 
11. Resum de dades generals del projecte. 
 
Es llista a continuació el resum de magnituds dels principals conceptes que conformen el projecte: 

 
Paviment vorera 19.490 m2 
Paviment calçada 5.307 m2 
Zona verda 6.944 m2 
Arbres 265 uts 
Punts de llum 163 uts 
Moviment de terres - reblert 194.572,02 m3 
Moviment de terres – excavació 32.267,55 m3 
Clavegueram 1.812 ml 
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1. MEMORIA Y ANEXOS 
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4. Descripción de la Propuesta 
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7. Disposiciones administrativas  
8. Seguridad y Salud 
9. Control de Calidad 
10. Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 
11. Resumen de datos generales del proyecto 
12. Firmas. 
 
ANEXOS 
Anexo 1. Antecedentes  
Anexo 2. Reportaje fotográfico 
Anexo 3. Trazado y movimiento de tierras 
Anexo 4. Compañías de Servicios 
Anexo 5. Mobiliario urbano y cerramientos 
Anexo 6. Firmes y pavimentos 
Anexo 7. Estructuras 
Anexo 8. Seguridad Vial 
Anexo 9. Alumbrado público 
Anexo 10. Saneamiento y drenaje 
Anexo 11. Red RPRM 
Anexo 12. Aguas Freáticas 
Anexo 13. Red Wifi 
Anexo 14. Jardinería y riego 
Anexo 15. Estudio de Seguridad y Salud 
Anexo 16. Plan de Control de Calidad 
Anexo 17. Estudio de la organización y desarrollo de las obras  
Anexo 18. Gestión de residuos e Impacto Ambiental 
Anexo 19. Normativa vigente 
Anexo 20. Justificación de precios 
Anexo 21. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
Anexo 22. Cumplimiento de la normativa Contra Incendios 
Anexo 23. Justificación urbanística 
 
 

2. PLANOS 
 
Número Nombre Hojas Escala 

1 Situación y emplazamiento   
1.1 Situación e índice 1 50000 
1.2 Emplazamiento 2 2500 
2 Estado actual   

2.1 Estado actual. Topografía 7 2500 - 500 
2.2 Estado actual. Planeamiento vigente 1 2500 
2.3 Estado actual. Servicios existentes   

2.3.1 Servicios existentes. Alcantarillado 10 2500 - 1000 - 500  
2.3.2 Servicios existentes. Agua potable 10 2500 - 1000 - 500 
2.3.3 Servicios existentes. Telecomunicaciones 10 2500 - 1000 - 500

2.3.4 Servicios existentes. Gas natural 10 2500 - 1000 - 500

2.3.5 Servicios existentes. Red eléctrica 20 2500 - 1000 - 500

2.3.6 Servicios existentes. RSU 10 2500 - 1000 - 500

2.3.7 Prisma de Mobiliario Urbano 10 2500 - 1000 – 500 

2.3.8 Alumbrado Público 10 2500 - 1000 – 500 

2.4 Estado actual. Reportaje fotográfico 7 1000 

3 Demolición y retirada de elementos 7 2500 - 500 
4 Propuesta   

4.1 Planta de propuesta 7 2500 - 500 
4.2 Secciones de propuesta 11 100 - 250 
5 Firmes y pavimentos   

5.1 Planta de pavimentos 10 2500 – 1000 - 500 
5.2 Detalles de pavimentación 12 Varias 
6 Trazado y definición geométrica   

6.1 Trazado   
6.1.1 Plantes de trazado 3 1000 
6.1.2 Perfiles longitudinales 4 Varias 
6.1.3 Perfiles transversales 6 Varias 
6.2 Definición geométrica   

6.2.1 Planta de definición geométrica 7 2500 – 500 
6.2.2 Zonas de detalle 8 Varias 

7 Mobiliario urbano y cerramientos   
7.1 Planta de mobiliario urbano 7 2500 – 500 
7.2 Detalles de mobiliario urbano 10 Varias 
7.3 Detalles áreas de juegos infantiles 3 Varias 
7.4 Detalles de juegos infantiles 6 Varias 
7.5 Detalles de cerramientos 6 Varias 
8 Jardinería y riego   

8.1 Jardinería   
8.1.1 Actuaciones sobre jardinería existente 4 2500 – 1000 
8.1.2 Planta de jardinería 4 2500 - 1000 
8.2 Riego   

8.2.1 Planta de riego 7 2500 - 500 
8.2.2 Detalles de riego 7 Varias 
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Número Nombre Hojas Escala 
9 Estructuras y obra civil   

9.1 Planta de situación de elementos 1 600 
9.2.1 Muros de contención. Definición geométr 1 Varias 
9.2.2 Muros de contención. Armado 8 Varias 
9.2.3 Muros de contención. Detalles 1 Varias 
9.3 Detalles de elementos 1 Varias 
10 Nuevas redes de infraestructuras   

10.1 Alcantarillado   
10.1.1 Planta de alcantarillado 10 2500 – 1000 - 500 
10.1.2 Perfiles longitudinales de alcantarillado 10 Varias 
10.1.3 Detalles de alcantarillado 3 Varias 
10.2 Agua potable   

10.2.1 Planta de red de agua potable 10 2500 – 1000 - 500 
10.2.2 Detalles de agua potable 2 Varias 
10.3 Red de telecomunicaciones   

10.3.1 Planta de red de telecomunicaciones 10 2500 – 1000 - 500 
10.3.2 Detalles de telecomunicaciones 4 Varias 
10.4 Red de gas   

10.4.1 Planta de red de gas 10 2500 – 1000 - 500 
10.4.2 Detalles de red de gas 1 Varias 
10.5 Red de Prisma Eléctrico   

10.5.1 Planta de prisma eléctrico 10 2500 – 1000 - 500 
10.5.2 Detalles de prisma eléctrico 5 Varias 
10.6 Red RPRM   

10.6.1 Planta red RPRM 10 2500 – 1000 - 500 
10.6.2 Perfiles 4 250 
10.6.3 Detalles RPRM 3 Varias 
10.7 Red de PMU   

10.7.1 Planta red PMU 10 2500 – 1000 - 500 
10.7.2 Detalles PMU 3 Varias 
10.8 Red de WI-FI 4 2500 - 1000 
10.9  Red freático   

10.9.1 Planta red freático 4 2500 – 1000  
10.9.2 Esquema red freático 1  
10.9.3 Detalles 2 Varias 
10.10 Superposición de nuevas infraestructuras 9 500 
10.11 Secciones de propuesta 11 100 

11 Afectación de servicios   
11.1 Red alcantarillado 7 2500 – 500 
12 Alumbrado público   

12.1 Planta de alumbrado público 7 2500 – 500 
12.2 Líneas alumbrado 12 Varias 
12.3 Detalles alumbrado público 6 Varias 
13 Señalización y semaforización   

13.1 Planta señalización horizontal y vertical 7 2500 – 500 
13.2 Detalles  señalización horizontal y vertical 6 Varias 
13.3 Planta semaforización 12 Varias 
14 Cumplimiento normativa Contra Incendios 4 2500 - 1000
15 Implantación y Fases de obra. 7 2500 - 1000

 
3. PLIEGO DE CONDICIONES  

 
3.1. Pliego de Condiciones Generales 
3.2. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares (ITEC) 
3.3. Pliego de Prescripciones Técnicas para el diseño, ejecución y mantenimiento 

de obra de jardinería 
3.4. Protección de elementos vegetales durante la realización de las obras 
3.5. Protocolo de catalogación de los árboles de interés de la ciudad de Barcelona 
3.6. Pliego de prescripciones técnicas para el diseño y ejecución de las 

instalaciones de riego 
3.7. Pliego de prescripciones técnicas para el diseño, ejecución y recepción de las 

áreas de juego infantil 
3.8. Manual de riego. Guía práctica para el riego de las zonas verdes de BCN 
3.9. Manual de Señalización de Parques y Jardines 
3.10. Pliego de señalización 
3.11. Instrucción de elementos urbanos 
3.12. Criterios técnicos generales para el suministro e instalación de fuentes 

púbicas 
3.13. Manual de aplicación de la imagen para el nuevo cerramiento de las obras 

municipales 
3.14. Pliego de condiciones técnicas para la instalación de alumbrado público 
3.15. Pliego de prescripciones técnicas de telemando 
3.16. Pliego de semaforización 
 

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
4.1. Mediciones 
4.2. Cuadro de precios nº 1 
4.3. Cuadro de precios nº 2 
4.4. Estadística de partidas por precio 
4.5. Estadística de partidas por importe 
4.6. Presupuesto 
4.7. Resumen general de presupuesto por importe y % 
4.8. Última hoja 
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1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
1. Antecedentes 

 
En el mes de septiembre de 2005, la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad (BSAV en 
adelante), encargó la redacción del Plan de Mejora Urbana del subámbito 2 del Sector I de la 
Modificación del PGM del sector Sant Andreu - Sagrera. El objeto del Plan de Mejora Urbana 
era la ordenación del resto del Sector I Colorantes - RENFE pendiente de desarrollo, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Modificación del Plan General Metropolitano 
del sector Sant Andreu - La Sagrera.  
 
El documento se aprobó definitivamente el 23 de marzo de 2007, incluyendo como 
documentación anexa el Anteproyecto de urbanización del Sector I: Colorantes - RENFE 
Subámbito 2. El mes de diciembre de 2010, se inician las tareas de desarrollo del presente 
proyecto de Urbanización del Sector I Colorantes - RENFE Subámbito 2, en base a los 
requerimientos de BSAV al respecto.  
 
La edición maqueta del citado proyecto se entregó en el mes de Septiembre de 2011, 
realizando los técnicos de BSAV una revisión interna del mismo, las enmiendas son las que 
se recogen en esta edición 01.  
 
El ámbito desarrollado está situado en el barrio de Sant Andreu, delimitado por las calles 
Fernando Pessoa y Coronel Monasterio por un lado, el Paseo Santa Coloma por otro lado, la 
calle Joan Torras y la calle Andana de l’Estació y la playa de vías de RENFE, actualmente en 
transformación fruto de la llegada del AVE a Barcelona, y que conformará en un futuro las 
calles de Josep Soldevila y Martin Luther King, límite montaña del futuro Parque Lineal sobre 
vías con la ciudad. 
 
Entorno y morfología 
 
El esquema de la trama urbana de ensanche que el barrio de Sant Andreu articula sobre el 
paseo de Torras i Bages, configura el desarrollo de los Sectores I Colorantes - RENFE y III 
Defensa - RENFE actualmente llamado "Casernes de Sant Andreu". El subámbito 2 del 
Sector I que desarrolla el Plan de Mejora Urbana de referencia, continúa con la morfología de 
manzanas características de las últimas actuaciones delimitadas por viales de carácter 
principal y a nivel local, sin olvidar la relación con los otros barrios vecinos para la mejora del 
entorno urbano con sus conexiones y espacios abiertos.  
 
Se trata de un lugar que articula los tejidos de ordenación cerrada del subámbito 1, que se 
extienden sobre la trama urbana paralela en el paseo de Torras i Bages, y la parte que hará 
de fachada en el parque lineal sobre vías, con manzanas abiertas que se interrelacionan con 
la urbanización de los alrededores. 

Planeamiento urbanístico 
 
Los antecedentes de planeamiento del sector son:  
 

- Plan de Mejora Urbana del subámbito 2 del Sector I de la Modificación del PGM del sector 
Sant Andreu - Sagrera, aprobado definitivamente el 23 de marzo de 2007 por el Pleno del 
Consejo Municipal.  

- Modificación Puntual del Plan General Metropolitano en la Estación de la Sagrera y su 
entorno, aprobada definitivamente por la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona el 19 de 
mayo de 2004.  

- Plan de Mejora Urbana del subámbito 1 del Sector I, aprobado definitivamente el 30 de 
abril de 2004, y su Operación Jurídica Complementaria aprobada en fecha 5 de mayo de 
2004.  

- Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación del subámbito 1 del Sector I de 
Sant Andreu - Sagrera, aprobado definitivamente el 30 de enero de 1998.  

- Estudio de Detalle del subámbito 1, aprobado el 7 de febrero de 1997.  
- Modificación del Plan General Metropolitano del sector Sant Andreu - Sagrera, aprobada 

definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Cataluña en fecha 12 de diciembre de 
1996. 

 
Proyectos de referencia 
 
En el ámbito de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, y en base a las actuaciones previstas en el 
sector de La Sagrera - Sant Andreu, se están llevando a cabo una serie de actuaciones, algunas 
de las cuales tienen incidencia o relación directa o indirecta con el presente proyecto. Por ello, 
consideramos adecuada la mención de estos proyectos, de los que incorporamos parte de su 
contenido, además, en el anexo 1 Antecedentes. Los citados proyectos son: 
 

- Proyecto Constructivo de la Urbanización Vial del ámbito de Sant Andreu, redactado en 
mayo de 2011 por la empresa INYPSA (nos referiremos a él como Vial Lateral).  

- Proyecto Constructivo del Túnel Viario Segregado de la Sagrera (lado montaña) entre 
Estefanía de Requessens y Talleres RENFE, redactado en marzo de 2010 por la empresa 
ESTEYCO (nos referiremos a él como Vial Segregado).  

- Proyecto Ejecutivo de Urbanización del Paseo Santa Coloma entre la Avenida Meridiana y 
la calle de Luther King en el Distrito de Sant Andreu, redactado en mayo de 2006 por la 
empresa CRM Arquitectura e Ingeniería de la Edificación.  

- Proyecto de Urbanización Refundido del Sector de Las cuarteles de Sant Andreu, 
redactado en mayo de 2009 por Manuel de Solà Morales y la empresa ESTEYCO. 

 
Por otro lado, y con el objetivo de fijar criterios unitarios en los diversos proyectos que se están 
redactando actualmente en la zona, en cuanto a la aplicación de determinados elementos 
urbanos, el establecimiento de secciones tipo de vialidad, y la propuesta de infraestructuras 
urbanas, BSAV nos facilitó, al inicio de las tareas, la siguiente documentación técnica de 
referencia (también adjunta en el anexo 1 Antecedentes): 
 
- Documento de Criterios de Urbanización.  
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El presupuesto desglosado para las diferentes fases de obra es el siguiente: 
 

- Fase 1:  29.427,02 €. 
- Fase 2:  39.012,79 €. 
- Fase 3a: 11.393,66 €. 
- Fase 3b: 11.618,54 €. 
- Fase 3c: 11.618,54 €. 
 

10.   Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra (incluido el Control de Calidad) asciende a la 
cantidad de NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (9.075.639,29 €).  
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrato de la obra (incluidos el 21% de IVA, Gastos 
Generales y Beneficio Industrial) asciende a la cantidad de TRECE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (13.192.728,38 €).  
 
A efectos del conocimiento de la administración, se debe añadir al importe anterior el valor 
correspondiente a:  
 

 Obra mecánica de suministro de agua potable.  
 Obra mecánica de la red de RPRM.  

 
El importe total de estas actividades asciende a la cantidad de 650.296,04 €  IVA incluido. 
Este importe tiene carácter estimativo. Los importes definitivos serán los que resulten de los 
convenios que puedan firmarse con las compañías distribuidoras.  
 
Así, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (13.843.024,41 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se presenta a continuación un desglose del presupuesto en función de las diferentes fases de 
obra: 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL

Superficie (m2) 20.134,89 12.825,43 9.482,74 42.443,06

PEM 3.148.147,24 € 3.799.428,19 € 2.128.063,86 € 9.075.639,29 €

PEM/ m2 156,35 € 296,24 € 224,41 € 213,83 €

PEC (antes de I.V.A.) 3.775.722,24 € 4.560.332,34 € 2.567.026,73 € 10.903.081,31 €

PEC/m2 (antes de I.V.A.) 187,52 € 355,57 € 270,71 € 256,89 €

PEC (21% I.V.A. incluido) 4.568.623,91 € 5.518.002,13 € 3.106.102,35 € 13.192.728,38 €
PEC/m2 (21% I.V.A. 
incluido) 226,90 € 430,24 € 327,55 € 310,83 €
Obra mecánica agua 
(antes de I.V.A.) 131.219,90 € 100.986,61 € 15.893,34 € 248.099,85 €
Obra mecánica RPRM 
(antes de I.V.A.) 133.094,05 € 118.627,30 € 37.613,54 € 289.334,89 €

PCA (antes de I.V.A.) 4.040.036,19 € 4.779.946,25 € 2.620.533,61 € 11.440.516,05 €

PCA/m2 (antes de I.V.A.) 200,65 € 372,69 € 276,35 € 269,55 €

PCA (21% I.V.A. incluido) 4.888.443,78 € 5.783.734,96 € 3.170.845,67 € 13.843.024,41 €
PCA/m2  (21% I.V.A. 
incluido) 242,78 € 450,96 € 334,38 € 326,16 €  

 
De acuerdo con el Anejo 23 Justificación Urbanística, la distribución de los costes de obra para los 
diferentes polígonos de actuación es la siguiente: 
 

CUADRO 6 
COSTE 

 TOTAL 

COSTE  

PAU 1 

COSTE 

 PAU 2 

COSTE FUERA 
ÁMBITOS 

FASE 1 4.040.036,19 € 3.035.767,53 € 0,00 € 1.004.268,66 €

FASE 2 4.779.946,25 € 2.553.948,39 € 1.392.718,41 € 833.279,45 €

FASE 3 2.516.368,97 € 2.516.368,97 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 11.336.351,41 € 8.106.084,89 €  1.392.718,41 € 1.837.548,11 €

 
(*) La diferencia respecto al coste total de este fase según el cuadro de Presupuesto por el 
Conocimiento de la Administración, tal y como se explica en el citado Anexo 23 corresponde al 
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coste de urbanización de las superficies calificadas de 14bss (Zona de remodelación privada 
en subsuelo con espacio libre en superficie), coste que no debe ser asumido por la 
comunidad reparcelatoria, sino por los promotores de las edificaciones donde se encuentren 
situados. 
 
11.   Resumen de datos generales del proyecto. 
 
Se lista a continuación el resumen de magnitudes de los principales conceptos que conforman 
el proyecto: 

 
Pavimento acera 19.490 m2 
Pavimento calzada 5.307 m2 
Zona verde 6.944 m2 
Árboles 265 uts 
Puntos de luz 163 uts 
Movimiento de tierras - relleno 194.572,02 m3 
Movimiento de tierras-excavación 32.267,55 m3 
Alcantarillado 1.812 ml 
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Albert Viladomiu  Director de Urbanismo 
Luís Domènech  Arquitecto 
Miquel Payà   Arquitecto 
Susanna Picó   Responsable de Servicios Afectados y Nuevas Redes 
 
Marta Gabàs   Arquitecta del Ajuntament de Barcelona 
 
Redacción del Proyecto:  EUROCONSULT CATALUNYA S.A. en Colaboración con 

LAVIÑA-DE LA VILLA ARQUITECTURA. 
 
Autores del Proyecto: 
 
Julio Laviña Batallé  Arquitecto 
José Miñarro Soler  Arquitecto 
 
Colaboradores: 
 
EUROCONSULT CATALUNYA S.A.: 
Juanma Salvadó  Arquitecto Técnico 
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                                                                Pàg 1 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

 
1. Disposicions generals 

 
Naturalesa y objecte del plec general: 

 
Article 1. El present plec general de condicions te caràcter complementari del plec de 

condiciones particulars del projecte. 

 

Ambdós, com part del projecte arquitectònic, tenen per finalitat regular l'execució de les obres 

fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, 

segons el contracte i conformement a la legislació aplicable, al promotor o propietari de l'obra, 

al contractista o constructor de la mateixa, els seus tècnics i encarregats, a l'arquitecte i a 

l'aparellador o arquitecte tècnic i als laboratoris i entitats de control de qualitat, així com les 

relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions amb vista al compliment del 

contracte d'obra. 

En cap cas pasarà per davant la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

Documentació del contracte d’obra: 

 
Article 2. Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant 

al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 

 

1º Les condicions fixades en el propi document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, 

si existís. 

2º El plec de condicions particulars. 

3º El present plec general de condicions. 

4º La resta de la documentació de projecte (memòria, plànols, mesuraments i pressupost). 

 

En les obres que ho requereixin, també formaran part l'estudi de seguretat i salut i el projecte 

de control de qualitat de l'edificació. 

 

Haurà d'incloure les condicions i delimitació dels camps d'actuació de laboratoris i entitats de 

control de qualitat, si l'obra ho requerís. 

 

Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de l'obres s'incorporen al projecte com a 

interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 

preval sobre la mesura a escala. 

 

2. Disposicions facultatives 

 
Delimitació general de funcions tècniques: 

 

DELIMITACIÓ DE LES FUNCIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 

 

EL PROMOTOR 

 

Serà promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

col·lectivament decideixi, impulsi, programi o financi, amb recursos propis o aliens, les obres 

d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

 

Article 3. Són obligacions del promotor: 

 

a) Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per construir en ell. 

 

b) Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 

autoritzar al director d'obra les posteriors modificacions del mateix. 

 

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure 

l'acta de recepció de l'obra. 

 

d) Designar al coordinador de seguretat i salut per al projecte i l'execució de l'obra. 

 

i) Subscriure les assegurances previstes en la LLEI. 
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GRAVES 

GRANDÀRIA DEL GRA 

� Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 a 60 mm 

� Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 a 70 mm 

GRAVA PER A DRENATGES 

� La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.  

� El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de sorra, > 30. 

� El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%. 

� El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%. 

� La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o inferior a 

l’1%. 

� Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%. 

� El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%. 

TOT-U 

La fracció passada pel tamís 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 micres 

UNE. 

REBUIG DE PEDRA 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals que constin a 

la partida d’obra en què intervingui. 

La pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie. 

Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en pes. 

CÒDOLS DE RIU 

No han de contenir argiles, margues o altres materials estranys. 

GRAVACIMENT 

El ciment ha de ser dels tipus I, II, III, IV i V (RC-88), o bé ciment amb propietats especials. No ha de ser de classe 

superior a 35. La dosificació s’ha d’especificar en el projecte. 

BLOCS DE PEDRA 

Han de tenir unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d’una rocalla. 

Una altra característica és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs. 
Quadre 9. Característiques dels àrids per a jardineria 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Sorres: S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o contaminants. 

Sauló: S’ha de subministrar net, solt i exempt de substàncies orgàniques (carbonats càlcics, 

restes vegetals, etc.). 

Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o 

contaminants. 

Tot-u:  El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes. 

Rebuig de pedra: Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable, 

sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes. 

Còdols de riu: Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o 

contaminants. 

Gravaciment: La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. El granulat ha de ser net, 

resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir pols, brutícia, argila o altres materials. 
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Blocs de pedra: han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència. 

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT 

Quilograms (kg), metres cúbics (m3), tones (t). 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori (exceptuant el cas de la gravaciment*).  

La gravaciment ha de complir el PG 4/88, Plec de condicions tècniques generals per a obres de 

carreteres i ponts, amb esmenes de l’Ordre ministerial del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de 

maig de 1989), i l’Ordre ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 24 d’octubre de 1989).  
 

5.2.3.- Terres i substrats per a jardineria  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

La terra de jardineria, tal com defineix la NTJ 05T, és aquella que presenta unes característiques 

adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la majoria de plantes de jardí, 

obtinguda generalment de la mescla de dos o més components, com ara sorra, terra natural 

provinent de jardins i conreus o materials orgànics diversos, especialment d’origen vegetal, que 

s’utilitza en plantacions diverses en espais verds o com a millora del sòl.  

Les terres de jardineria poden ser: terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques. 

La terra vegetal de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per restes 

vegetals descompostes i estabilitzades. És la terra estàndard per a la plantació de vegetals.  

La terra àcida és una terra de jardineria amb un pH inferior a 5,5 i rica en humus que s’utilitza per 

cultivar-hi plantes acidòfiles (hortènsies, azalees, camèlies...). Tradicionalment s’obtenia sobretot 

a partir de restes de soques, branques i fulles de castanyers descompostes i estabilitzades (terra 

de castanyer) o de restes de branques i fulles de bruc descompostes i estabilitzades (terra de 

bruc); actualment s’obté a partir d’altres restes orgàniques.  

Les terres específiques poden ser: per a arbrat, per a rosers, per a planta de temporada, per a 

planta en contenidor, per a àrees de gespa o per a cactus/suculentes 

D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a col·locar en la 

base dels perfils. Es tracta de la terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització 

d’obres d’infraestructura, la construcció d’habitatges o els moviments de terres necessaris, i que 

consta de la part superficial fèrtil i el subsòl, o únicament del subsòl, amb una profunditat de com a 

màxim un metre. En cas d’extraccions d’una profunditat superior, cal el vistiplau de la direcció 

facultativa després de la inspecció in situ o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 h 

d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no estiguin 

afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.   

Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor, 

s’anomenen substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, natural o 

artificial, simple o barrejat, que s’utilitza com a medi de cultiu i de suport d’una planta en el cultiu 

en recipient.  
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3.4. Protecció d’elements vegetals durant la realització de les obres 
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3.5. Protocol de catalogació dels arbres d’interès de la ciutat de Barcelona 



PROTOCOL DE CATALOGACIÓ DELS ARBRES 
D’INTERÈS LOCAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA
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DESEMBRE 2005 

DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DEL VERD 
ÀREA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ DEL VERD DE PARCS I JARDINS DE 
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL 

GENER 2007 (darrera modificació 13/2/2007) 

2
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AT-GS950/8 
8 port Gigabit WebSmart Switch

AT-GS950/8-xx
8 port 10/100/1000T WebSmart switch 
with 2 SFP combo ports 

Performance
Allied Telesis’ WebSmart switch integrates the
simplicity of unmanaged switches with the
performance and reliability of managed switches
to provide a cost-effective solution for users
to integrate management at the edge of their
network.This WebSmart switch provides a 
network manager some key features using 
the simple web-based management function
such as; port-based VLANs, IEEE 802.1p QoS,
port trunking/link aggregation, priority queues
and IEEE 802.1x security support.With support
of up to 4K MAC addresses and a 128K packet
buffer the AT-GS950/8 WebSmart switch is an
ideal option for integrating management into
your network solution.

Value
Never thought you could afford managed
switches in your network? Always wanted to
provide management functionality at the edge?
Now’s your chance. Allied Telesis’ WebSmart
switch truely helps network managers get the
most value for their dollar.With industry 
standard protocols, fiber media support via 
the SFP's and simple Plug and Play usability 
right out of the box how can you go wrong
implementing this cost-effective solution into
your network?

Quality and Reliability
Allied Telesis is a worldwide leader in 
unmanaged Ethernet switches. Shipping more
than 250,000 unmanaged switches each year,
Allied Telesis offers proven reliability and 
industry recognized quality.

Key Features

• 8 10/100/1000T ports

• 2 SFP combo ports

• Non-blocking architecture

• Auto MDI/MDI-X

• Web-based management

• IEEE 802.1x packet pass-through security

• Up to 4K MAC addresses

• Link aggregation

• Port setting (speed, availability, flow control)

• Port trunking

• Port mirroring

• IEEE 802.1p QoS

• IEEE 802.1Q tagged VLANs

• Statistics and diagnostics

• Rack-mount kit

• No fan (quiet operation)

• RoHS compliant

USA Headquarters | 19800 North Creek Parkway | Suite 200 | Bothell | WA 98011 | USA | T: +1 800 424 4284 | F: +1 425 481 3895
European Headquarters | Via Motta 24 | 6830 Chiasso | Switzerland | T: +41 91 69769.00 | F: +41 91 69769.11
Asia-Pacific Headquarters | 11 Tai Seng Link | Singapore | 534182 | T: +65 6383 3832 | F: +65 6383 3830

www.alliedtelesis.com
© 2007 Allied Telesis Inc.All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000121   Rev. G

AT-GS950/8 | 8 port Gigabit WebSmart Switch

Performance
14,880pps for 10Mbps Ethernet
148,800pps for 100Mbps Ethernet
1,488,000pps for 1000Mbps Ethernet

MAC addresses 4K

Packet buffer 128KB

Jumbo frame 9728 byte  

Power Characteristics
Voltage 100-240V AC
Frequency 50/60Hz
Current 0.3A

Interface Connections
10/100/1000T RJ-45
1000FX (SFP) 1000SX or 1000LX

Environmental Specifications 
Operating temp. 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Non-operating temp. -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Operating humidity 5% to 90% non-condensing
Storage humidity 5% to 95% non-condensing

SFP’s Supported 
1000LX
1000SX
1000LH
1000ZX

Technical Specifications
Physical Characteristics
Dimensions 28cm x 17.7cm x 4.4cm

(W x D x H)
Weight TBD

Mounting Ability
Wall, desk, or rack

Standards and Compliance
IEEE 802.3 CSMA/CD
IEEE 802.3u 100TX
IEEE 802.3z 1000SX
IEEE 802.3z/ab 100T
IEEE 802.3x Flow control
IEEE 802.1Q Tagged VLAN

Electrical/Mechanical Approvals
UL 1950
FCC/EN55022 Class B
VCCI Class B
C-Tick
EN60950 (TUV)
EN55024
CE

Software Features
Web-based management
IEEE 802.1p Prioritization (four queues)
IEEE 802.1x Authentication
IEEE 802.1d Bridging
IEEE 802.3ad Link aggregation
IEEE 802.1Q VLAN (32)
IEEE 802.1D Spanning-Tree
Port settings Speed, duplex, flow
BPDV pass-through
Ping response
IP settings
Traffic segementation Multiple overlapping VLAN
Port trunking 4 groups 

up to 2 ports per group
Statistics/diagnostics

Ordering Information

AT-GS950/8-xx
8 port 10/100/1000T WebSmart switch
with 2 SFP combo ports 

Where xx = 10 for US power cord
20 for no power cord
30 for UK power cord
40 for Australian power cord
50 for European power cord

Product Contents
Switch unit 
Rack-mount/wall-mount brackets and screws
Power cord
User manual/install guide on CD
Rubber feet

figamez
Sello

figamez
Sello

figamez
Imagen colocada

figamez
Cuadro de texto
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4.1.Amidaments. 



Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST COLORANTES-RENFE_02
Sub-obra 01  FASE 1
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES GENERAL

1 F2211030 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECANICS, EN ZONA D'ARBRAT, AMB
TROÇEJAMENT DE LA VEGETACIO, D'1M DE PROFUNDITAT. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona arbustiva+arbrat T m2
2 Carrer Joan Comorera 393,910 393,910 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Estefania Requessens 1.261,000 1.261,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Valentí Iglesias 1.380,000 1.380,000 C#*D#*E#*F#
5 mermes P 3,000 91,047 PERORIGEN(G1:

G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 3.125,957

2 F2211020 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 15CM DE PROFUNDITAT, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona terres compactades. Aparcament T m2
2 Zona accés TEB Sant Andreu 506,000 506,000 C#*D#*E#*F#
3 mermes P 3,000 15,180 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 521,180

3 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb
compactació de 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3
2 Carrer Joan Comorera 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 247,900 247,900 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Estefania Requessens 144,600 144,600 C#*D#*E#*F#
5 710,200 710,200 C#*D#*E#*F#
6 Carrer Valentí Iglesias 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
7 845,500 845,500 C#*D#*E#*F#
8 Carrer Josep Soldevila (pk1432-pk171 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#
9 1.914,800 1.914,800 C#*D#*E#*F#

10 Carrer Martin Luther King(pk1358,494- 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
11 657,200 657,200 C#*D#*E#*F#
12 mermes P 3,000 137,253 PERORIGEN(G1:

G11,C12)

TOTAL AMIDAMENT 4.712,353

4 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM, en tongades de
25cm, mesurat sobre perfil teòric

Euro

Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment Asfàltic T m2 Espessor
2 Carrer d'Estefania Requessens 742,117 0,750 556,588 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Palomar 267,300 0,750 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 270,000 0,750 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Martin Luther King 588,429 0,750 441,322 C#*D#*E#*F#
6 mermes P 3,000 29,937 PERORIGEN(G1:

G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 1.027,847

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al 95% PM segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en tongades de 25cm, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòl tolerable d'aportació T m3
2 Carrer Joan Comorera 943,200 943,200 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Estefania Requessens 7.613,000 7.613,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Valentí Iglesias 15.988,200 15.988,200 C#*D#*E#*F#
5 Carrer Josep Soldevila (pk1432-pk171 27.391,300 27.391,300 C#*D#*E#*F#
6 Carrer Martin Luther King(pk1358,494- 2.039,300 2.039,300 C#*D#*E#*F#
7 Reblert extra 1,00m d'esbroçada 3.125,957 3.125,957 C#*D#*E#*F#
8 Reblert extra 0,15m d'esbroçada 78,177 78,177 C#*D#*E#*F#
9 mermes P 3,000 1.715,374 PERORIGEN(G1:

G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 58.894,508

Obra 01 PRESSUPOST COLORANTES-RENFE_02
Sub-obra 01  FASE 1
Capítol 02  ESTRUCTURES
Sub-capítol 01  ESTRUCTURES
Títol 1 01  AFECTACIONS

1 F214EC15 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB RETROEXCAVADORA AMB
MARTELL PICADOR I MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Valentí Iglesias T ml Espessor Alçada
2 Mur de formigó 13,000 0,400 4,000 20,800 C#*D#*E#*F#
3 20,000 0,200 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 (previsió àmbit edifici) 21,000 0,400 4,000 33,600 C#*D#*E#*F#
5 19,000 0,200 4,000 15,200 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,200 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#
7 mermes P 3,000 2,664 PERORIGEN(G1:

G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 91,464

Obra 01 PRESSUPOST COLORANTES-RENFE_02

Euro
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4.2.Quadre de Preus nº 1. 



Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

1618EC00P-1 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment, formigonat, amb la realització de
traves i brancals massissats amb paret de tancament per revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica. Formigonat amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

42,30 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

A0ARQSOPOP-2 h Arqueoleg de Suport 17,00 €
(DISSET EUROS)

A0ARQDIRECP-3 h Arqueoleg Director 28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)

A0DIBTOPP-4 h Delineant / Topograf 24,00 €
(VINT-I-QUATRE EUROS)

A0INFOMEMOP-5 h Elaboracio d'informes, memories i d'altres tasques 28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)

A0PERAUXP-6 h Personal auxiliar en tasques arqueologiques 15,00 €
(QUINZE EUROS)

E2R540R0P-7 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

150,53 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E2RA8E00P-8 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,02 €

(ZERO EUROS AMB DOS CENTIMS)

E44Z5A25P-9 kg Formació de subestructura d'acer galvanitzat en calent, per a formació de porta i tancament,
format per tubs quadrats, rectangulars i ferramentes segons amidaments i detalls:

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat i soldat al taller, posterior tractament de galvanitzat en
calent de les estructures realitzades i trasllat a obra.

Inclou tots els materials, treballs i medis auxiliars per deixar la partida totalment acabada.

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E44ZEC26P-10 kg Formació de subestructura d'acer galvanitzat en calent i posterior pintat amb dues capes
d'esmalt, per a jardineres, formada per tubs d'acer galvanitzat quadrats/rectangulars i
ferramentes segons amidaments i detalls:

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat i soldat al taller, posterior tractament de galvanitzat en
calent de les estructures realitzades i trasllat a obra. Inclou tots els materials, treballs i medis
auxiliars per deixar la partida totalment acabada.

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

E865ECBAP-11 m2 Formació de banc, format per taulons de fusta de Bolondo, de 1200x160x30mm. col.locats
sobre platabanda d'acer galvanitzat en calent de 490x120x10mm, amb cartel.la soldada,
col.locada cada 2,40m i ancorada a mur de formigó armat amb elements d'ancoratge d'acer
inoxidable, segons plànols de detalls.

170,05 €

(CENT SETANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)

E865ECKAP-12 m2 Formació de gelosia vertical, formada per lamel.les de fusta tractada amb autoclau, de
2500x95x22mm. col.locades sobre subestructura d'acer galvanitzada en calent, amb
elements d'ancoratge d'acer inoxidable, separats entre ells 95mm, segons plànols de detalls.

104,03 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

E865ECKXP-13 m2 Formació de gelosia vertical, formada per lamel.les de fusta tractada amb autoclau, de
2500x95x22mm. col.locades sobre subestructura d'acer galvanitzada en calent, amb
elements d'ancoratge d'acer inoxidable, separats entre ells 50mm, segons plànols de detalls.

115,06 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

EABG9A62P-14 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada

398,06 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

EB15EC01P-15 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BARANA D'ACER INOXIDABLE AISI-316 D'ALÇADA
H= 54 CM:
FORMADA PER PASAMÀ AMB DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 140MM I 3,5MM
D'ESPESSOR I 104MM I 2,5MM D'ESPESSOR. MUNTANTS FORMATS AMB TRIPLE
PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE DE 90X12MM I 60X12MM. CADA 2,50M, ANCORATS A
PLETINA D'ANCORATGE D'ACER INOXIDABLE DE 150X150X12MM AMB QUATRE
FORATS I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE SOBRE MUR DE BLOC DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTS ELS MATERIALS I TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT
ACABADA.

190,06 €

(CENT NORANTA EUROS AMB SIS CENTIMS)
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4.3.Quadre de Preus nº 2. 



Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1618EC00 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment, formigonat, amb la realització de
traves i brancals massissats amb paret de tancament per revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica. Formigonat amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

42,30 €

Altres conceptes 42,30000 €

P-2 A0ARQSOP h Arqueoleg de Suport 17,00 €
Sense descomposició 17,00000 €

P-3 A0ARQDIRE h Arqueoleg Director 28,00 €
Sense descomposició 28,00000 €

P-4 A0DIBTOP h Delineant / Topograf 24,00 €
Sense descomposició 24,00000 €

P-5 A0INFOME h Elaboracio d'informes, memories i d'altres tasques 28,00 €
Sense descomposició 28,00000 €

P-6 A0PERAUX h Personal auxiliar en tasques arqueologiques 15,00 €
Sense descomposició 15,00000 €

P-7 E2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

150,53 €

Altres conceptes 150,53000 €

P-8 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,02 €

B2RA8E00 kg Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados e 0,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 E44Z5A25 kg Formació de subestructura d'acer galvanitzat en calent, per a formació de porta i tancament,
format per tubs quadrats, rectangulars i ferramentes segons amidaments i detalls:

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat i soldat al taller, posterior tractament de galvanitzat en
calent de les estructures realitzades i trasllat a obra.

Inclou tots els materials, treballs i medis auxiliars per deixar la partida totalment acabada.

4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-10 E44ZEC26 kg Formació de subestructura d'acer galvanitzat en calent i posterior pintat amb dues capes
d'esmalt, per a jardineres, formada per tubs d'acer galvanitzat quadrats/rectangulars i
ferramentes segons amidaments i detalls:

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat i soldat al taller, posterior tractament de galvanitzat en
calent de les estructures realitzades i trasllat a obra. Inclou tots els materials, treballs i medis
auxiliars per deixar la partida totalment acabada.

5,75 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 1,03800 €
Altres conceptes 4,71200 €

P-11 E865ECBA m2 Formació de banc, format per taulons de fusta de Bolondo, de 1200x160x30mm. col.locats
sobre platabanda d'acer galvanitzat en calent de 490x120x10mm, amb cartel.la soldada,
col.locada cada 2,40m i ancorada a mur de formigó armat amb elements d'ancoratge d'acer
inoxidable, segons plànols de detalls.

170,05 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant  d'acer inoxidable 6,60000 €
Altres conceptes 163,45000 €

P-12 E865ECKA m2 Formació de gelosia vertical, formada per lamel.les de fusta tractada amb autoclau, de
2500x95x22mm. col.locades sobre subestructura d'acer galvanitzada en calent, amb
elements d'ancoratge d'acer inoxidable, separats entre ells 95mm, segons plànols de detalls.

104,03 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant  d'acer inoxidable 6,60000 €
Altres conceptes 97,43000 €

P-13 E865ECKX m2 Formació de gelosia vertical, formada per lamel.les de fusta tractada amb autoclau, de
2500x95x22mm. col.locades sobre subestructura d'acer galvanitzada en calent, amb
elements d'ancoratge d'acer inoxidable, separats entre ells 50mm, segons plànols de detalls.

115,06 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant  d'acer inoxidable 6,60000 €
Altres conceptes 108,46000 €

P-14 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada

398,06 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €
BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats  d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 1 357,90000 €

Altres conceptes 25,02000 €

P-15 EB15EC01 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BARANA D'ACER INOXIDABLE AISI-316 D'ALÇADA
H= 54 CM:
FORMADA PER PASAMÀ AMB DOBLE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 140MM I 3,5MM
D'ESPESSOR I 104MM I 2,5MM D'ESPESSOR. MUNTANTS FORMATS AMB TRIPLE
PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE DE 90X12MM I 60X12MM. CADA 2,50M, ANCORATS A
PLETINA D'ANCORATGE D'ACER INOXIDABLE DE 150X150X12MM AMB QUATRE
FORATS I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE SOBRE MUR DE BLOC DE FORMIGÓ.

190,06 €
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4.4.Estadística de partides per preu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per preu)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

XPAUSS01 PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a la Seguretat i
Salut de les obres

91.957,53 1,000 1,011 91.957,53

XPAUSS02 PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a la Seguretat i
Salut de les obres

76.727,66 1,000 0,852 76.727,66

FQA2EC11 U JOC INFANTIL TIPUS MIRAM DE LA
SERIE GALAXY DE KOMPAN O
SIMILAR, PER A 6-15 ANYS, AMB
UNA ALÇADA DE CAIGUDA LLIURE DE
180 CM, UNA AREA DE SEGURETAT
DE 44,70 M2, UN PES DE 474 KG,
ANCORAT AMB 13 FIXACIONS A
FONAMENT DE FORMIGÓ.

22.308,67 1,000 0,253 22.308,67

XPAUSS3B PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a la Seguretat i
Salut de les obres

21.463,82 1,000 0,244 21.463,82

XPAUSS3C PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a la Seguretat i
Salut de les obres

17.786,05 1,000 0,205 17.786,05

XPAUSS3A PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a la Seguretat i
Salut de les obres

17.047,38 1,000 0,196 17.047,38

FQA2EC06 U JOC INFANTIL TIPUS OCEANO-SELVA
DE LA SERIE MOMENTS DE KOMPAN O
SIMILAR, PER A 2-6 ANYS, AMB
UNA ALÇADA DE CAIGUDA LLIURE DE
120CM, UNA AREA DE SEGURETAT DE
33,20 M2, UN PES DE 545 KG,
ANCORAT AMB 7 FIXACIONS A
FONAMENT DE FORMIGÓ.

16.735,58 1,000 0,187 16.735,58

FHGAEC2R U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ,
CONNEXIONAT DE QUADRE GENERAL
DE PROTECCIÓ I MANDO, DE LA
MARCA ARELSA O EQUIVALENT,
MODEL MONOLIT 2R, DE 4 SORTIDES
FINS A 40KW, COL.LOCAT EN
ARMARI METÀL.LIC D'ACER
INOXIDABLE, AMB DOBLE AÏLLAMENT
IP-55-IK10 SOBRE PEDESTAL, DE
CHAPA METÀL.LICA GALVANITZADA
EN CALENT SEGONS UNE-37501,
TANCAMENT, DOTAT AMB EL
EQUIPAMENT INDICAT A ESQUEMA
UNIFILAR, SISTEMA DE CONTROL DE
FLUX DESCENTRALITZAT, RELLOTGE
ASTRONÒMIC, INTERRUPTOR
CREPUSCULAR, AMB RESERVA
D'ESPAI DEL 50%. INCLOU PP
D'ACCESSORIS, JUNTES
D'ESTANQUEITAT, CABLEJAT I
PETIT MATERIAL. UNITAT
COMPLETAMENT INSTAL.LADA I
VERIFICADA, SEGONS REBT,
PROJECTE I NORMATIVES
PARTICULARS DE LA COMPANYIA DE
SUBMINISTRE.

11.890,40 3,000 0,398 35.671,20

F3HZ1100 U DESPLAÇAMENT A OBRA, MUNTATGE I
DESMUNTATGE DE MARTELL
PERCUSSOR DE DOBLE EFECTE AMB
MOTOR,, PER A CLAVAMENT I
EXTRACCIO DE PALPLANXES
RECUPERABLES

7.728,00 2,000 0,179 15.456,00

Euro

Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per preu)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G721N019 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
EQUIPO REGULADOR LOCAL, CON
ESTRATEGIA FUNCIONAMENTO LOCAL
Y COORDINADO CON HILOS, CON
SOPORTE PARA UN MAXIMO DE 12
GRUPOS SEMAFORICOS, INCLUYENDO
CAPACIDAD PARA 8 PLANES DE
REGULACION CON CAMBIO PARA HORA
DEL RELOJ Y COMUNICACION SERIE
PARA TERMINAL

6.644,24 3,000 0,2210 19.932,72

FQZWU030 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
MARQUESINA PAL·LI AMB PANELL
PUBLICITARI.

6.479,89 1,000 0,0711 6.479,89

FQA2EC02 U JOC INFANTIL TIPUS ZIG-ZAG DE
LA SERIE ELEMENTS DE KOMPAN O
SIMILAR, PER A 6-12 ANYS, AMB
UNA ALÇADA DE CAIGUDA LLIURE DE
201 CM, UNA AREA DE SEGURETAT
DE 27,60 M2, UN PES DE 144 KG,
ANCORAT AMB 4 FIXACIONS A
FONAMENT DE FORMIGÓ.

6.150,52 1,000 0,0712 6.150,52

FG15N03N U PERICÓ DE CREUAMENT EN CALÇADA,
TIPUS D, PER PRISMA ELÈCTRIC DE
3 X 3M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA
DE 2.0M DE FORMIGÓ ARMAT AMB
PARETS DE 30CM DE GRUIX.
INCLOSES LA TAPA DE FOSA DÚCTIL
PER CÀRREGA 250KG/M2 COL ·
LOCADA AL COLL DE 90 CM DE
DIÀMETRE, PATÉS DE POLIPROPILÈ
I POU DE BOMBAMENT AMB REIXA,
TOTALMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS

4.672,36 4,000 0,2113 18.689,44

PAUXEC10 PA CABLEJAT PER A XARXA WIFI PER
PMU

4.650,00 2,000 0,1014 9.300,00

FBG20001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'EQUIP GATEWAY, MITJANÇANT
MITJANS MANUALS O MECÀNICS,
SEGONS PLEC, INCLOENT LA
TOTALITAT DE COMPLEMENTS I
ACCESSORIS NECESSARIS O
CONVENIENTS A CRITERI DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA PER A UN
CORRECTE MUNTATGE I UN PERFECTE
FUNCIONAMENT DE L'EQUIP

4.253,86 4,000 0,1915 17.015,44

FQZWEC60 U DESMUNTATGE, TRASLLAT, LINIES,
CONEXIONS, LEGALITZACIONS I
POSTERIOR MUNTATGE
D'EQUIPAMENTS EXISTENTS FINS A
LES PISTES DEFINITIVES. INCLOU
TOTS ELS TREBALLS I MEDIS
AUXILIARS PER DEIXAR TOTALMENT
ACABADA LA PARTIDA.
EQUIPAMENT A TRASLLADAR:
- Porteries.......2 ut
- Cistelles........4 ut
- Xarxes..........2 ut
- Papereres.....2 ut
- Bàculs..........6 ut

3.974,49 1,000 0,0416 3.974,49

Euro
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4.5.Estadística de partides per import 



Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació al 95% PM segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
tongades de 25cm, mesurat sobre
perfil teòric

5,64 178.222,063 11,081 1.005.172,44 11,08

F9F5EC20 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
DE FORMIGO DE 60X40X8 CM TIPUS
LLOSA VULCANO, COLOR CENDRA,
SENSE BISELL, DE BREINCO O
EQUIVALENT, COL.LOCADES A
TRENCAJUNTS A TERÇOS, AMB
MORTER DE CIMENT PASTAT M-160
(NO S'ACCEPTA MORTER SEC),
REJUNTAT AMB SORRA FINA DE RIU.
ES RECOMANA PINTAR LES PECES
PER LA CARA POSTERIOR AMB UNA
BARREJA DE CIMENT I AIGUA.

48,22 14.260,839 7,582 687.657,66 18,65

F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

77,10 3.867,863 3,293 298.212,24 21,94

F9F5EC99 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
ARMADES DE GRAN FORMAT DE
FORMIGO DE 125X125X12CM
ACABADES AMB ENCOFRAT DE
LLISTONS DE FUSTA. INCLOU
TREBALLS, TRANSPORT I MEDIS
AUXILIARS PER DEIXAR LA PARTIDA
TOTALMENT ACABADA.

202,53 1.370,960 3,064 277.660,53 25,00

F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció, de
residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,43 46.661,552 2,285 206.710,68 27,28

F3H28635 M2 CLAVAMENT I EXTRACCIO
INDIVIDUAL DE PALPLANXES
RECUPERABLES D'ACER AL CARBONI
AMB FORMA U, TIPUS 4-BOX-PILES
1/1 AN25, DE FINS A 750 MM
D'AMPLADA ÚTIL, AMB UN MOMENT
RESISTENT DE FINS A 2000 CM3/M
DE PARED, AMB UNIÓ ENCADELLADA,
CLAVADES A UNA FONDARIA ENTRE 8
I 15 M.

144,83 1.280,000 2,046 185.382,40 29,32

F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M
D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA,
COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS

51,62 3.012,636 1,717 155.512,27 31,03

Euro

Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2R3ECA9 m3 Transport de runes procedents
dels enderrocs a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins
a 15 km.

7,36 20.904,984 1,708 153.860,68 32,73

F2A1S000 M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE
GRAVES D'APORTACIO PER DRENATGE

44,66 3.370,100 1,669 150.508,67 34,39

FR3PEC02 M3 TERRA VEGETAL PER A JARDÍ:
APORTACIO I ESTESA DE TERRA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, ENTRE EL 3% I EL 15%
DEL VOLUM DE MATERIA ORGÀNICA
OXIDABLE, AMB TEXTURA FRANCA O
FRANCA ARENOSA, EXEMPTA DE
MATERIALS AMB GRANULOMETRIA
SUPERIOR ALS 14MM, AMB UN PH
ENTRE 6,5 I 7,5. LA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A
MÀXIM DE 2 dS/M, AMB CARBONAT
DE CALCI INFERIOR AL 10% DEL
PES SEC. DITA TERRA HA DE ESTAR
LLIURE D'IMPURESES AMB EXTREMS
PUNJANTS O TALLANTS DE DIMENSIÓ
SUPERIOR A 2MM. EL % TOTAL
D'IMPURESES SUPERIORS A 10MM HA
DE SER < 3% DEL PES SOBRE LA
MATÈRIA SECA. HA D'ESTAR LLIURE
DE PATÒGENS, MALES HERBES,
CONTAMINANTS.

46,69 3.184,246 1,6410 148.672,45 36,02

F96AEC40 M VORADA DE XAPA D'ACER 'CORTEN',
DE 10 MM DE GRUIX I 350 MM
D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS
METAL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO HM-20. INCLOU
RIGIDITZADORS TRIANGULARS CADA
1,00M, SEGONS PLÀNOLS DE
DETALLS, PER ASSEGURAR LA
VERTICALITAT DE LA XAPA.

49,10 2.888,768 1,5611 141.838,51 37,59

FD90S010 M3 RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR
DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20
N/MM2 PER A TUBULAR

96,68 1.399,964 1,4912 135.348,52 39,08

FG22ECN01N M CANALITZACIÓ DE PRISMA
ELÈCTRIC, FORMADA PER 6 TUBS DE
PEAD CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE 200MM DE DIÀMETRE,
COL.LOCAT EN BASE 3 I 2 TUBS DE
D63MM, REBLERT AMB FORMIGÓ DE
RESISTÈNCIA 20 N/mm2 (INCLOENT
PP DE ENCOFRATS A 1 O 2 CARES),
SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ,
TAPS I COL.LOCACIÓ DE DOS
BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE
PLÀSTIC EN LA PART SUPERIOR DE
LA RASA, INCLOENT Mandril DE
TUBS, INCLOENT LA COL.LOCACIÓ
DE CORDA GUIA I LA PP DE
CONNEXIÓ A ARQUETES

68,52 1.952,000 1,4713 133.751,04 40,55

Euro
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4.6.Pressupost. 



Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost COLORANTES-RENFE_02

Sub-obra 01 FASE 1

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES GENERAL

1 F2211030 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS
MECANICS, EN ZONA D'ARBRAT, AMB TROÇEJAMENT DE LA
VEGETACIO, D'1M DE PROFUNDITAT. INCLOU CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ
(P - 46)

1,79 3.125,957 5.595,46

2 F2211020 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 15CM DE
PROFUNDITAT, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ (P - 45)

0,59 521,180 307,50

3 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, amb compactació de 95% del PM
(P - 47)

4,02 4.712,353 18.943,66

4 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM, en
tongades de 25cm, mesurat sobre perfil teòric (P - 347)

7,70 1.027,847 7.914,42

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació al
95% PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
tongades de 25cm, mesurat sobre perfil teòric (P - 346)

5,64 58.894,508 332.165,03

TOTAL Capítol 01.01.01 364.926,07

Obra 01 Pressupost COLORANTES-RENFE_02

Sub-obra 01 FASE 1

Capítol 02 ESTRUCTURES

Sub-capítol 01 ESTRUCTURES

Títol 1 01 AFECTACIONS

1 F214EC15 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL PICADOR I
MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ (P - 20)

70,90 91,464 6.484,80

TOTAL Títol 1 01.01.02.01.01 6.484,80

Obra 01 Pressupost COLORANTES-RENFE_02

Sub-obra 01 FASE 1

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Sub-capítol 01 DRENATGE I CLAVEGUERAM

Títol 1 01 CLAVEGUERAM

Títol 2 01 AFECTACIONS

1 F21D1221 M DEMOLICIO DE CLAVEGUERA DE FORMIGO FINS D 60 CM O DE
40X60 CM, COM A MAXIM, AMB SOLERA DE FORMIGO, AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO. INCLOU
TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR AURORITZAT (P - 29)

6,64 303,000 2.011,92

2 F21D2DA1 u DEMOLICIO DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 A 30 CM
DE MAO, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P
- 30)

144,43 5,000 722,15

euros

Projecte d´urbanització del Pla de Millora Urbana del sector COLORANTES-RENFE SUBÀMBIT 2.
PAU 1 (parcial) i PAU 2
Ed. 02 - MAIG 2014

PRESSUPOST * Pàg.: 2

3 S2CCG010 U CATA PER A LA LOCALITZACIO DE CANONADES, AMB MITJANTS
MECANICS I MANUALS.
INCLOU ENDERROC DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ FINS A
LOCALITZACIO DELS SERVEIS I DESCOBRIMENT DELS
MATEIXOS PER MITJANTS MANUALS. INCLOU TAPAT I
POSTERIOR REPOSICIONAMENT DE PAVIMENT, CARREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR DE MATERIAL SOBRANT I CANON
D'ABOCADOR. (P - 379)

147,74 12,000 1.772,88

4 S231E101 UT ESTINTOLAMENT DE SERVEIS (CANONADES I PRISMES) PER A
RASA FINS A 2.5 M AMPLADA, INCLOSOS ELS PERFILS
METÀL.LICS O TAULONS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I
PROTECCIÓ (P - 378)

196,74 10,000 1.967,40

TOTAL Títol 2 01.01.03.01.01.01 6.474,35

Obra 01 Pressupost COLORANTES-RENFE_02

Sub-obra 01 FASE 1

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Sub-capítol 01 DRENATGE I CLAVEGUERAM

Títol 1 01 CLAVEGUERAM

Títol 2 02 NOVA IMPLANTACIÓ

Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2226243 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 50)

8,91 1.064,152 9.481,59

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
48)

51,62 266,038 13.732,88

3 F231V010 M2 APUNTALAMENT I ESTREBAT DE RASES I POUS A QUALSEVOL
FONDARIA FINS A 1,50 M D'AMPLADA (P - 60)

10,20 798,114 8.140,76

4 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS
D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 55)

2,78 3.750,070 10.425,19

5 F228A80F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PROPIA OBRA
O SUBMINISTRAT, EN TONGADES DE GRUIX MÉS DE 25 I FINS A
50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM (P - 58)

11,40 727,200 8.290,08

6 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 66) 6,22 73,000 454,06

TOTAL Títol 3 01.01.03.01.01.02.01 50.524,56

Obra 01 Pressupost COLORANTES-RENFE_02

Sub-obra 01 FASE 1

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

Sub-capítol 01 DRENATGE I CLAVEGUERAM

Títol 1 01 CLAVEGUERAM

Títol 2 02 NOVA IMPLANTACIÓ

Títol 3 02 OBRA CIVIL

1 F455005S M3 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FORMIGO DE NETEJA EN
OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 96)

93,02 60,450 5.623,06

2 FD90S010 M3 RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 20 N/MM2 PER A TUBULAR (P - 212)

96,68 414,599 40.083,43

euros
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El Pressupost es desglossa com segueix: 

 

FASE 1 3.746.295,22 €

Control de Qualitat 29.427,02 €

FASE 2 4.521.319,55 €

Control de Qualitat 39.012,79 €

FASE 3 2.532.395,99 €

Control de Qualitat 34.630,74 €

SUBTOTAL 10.903.081,31 €

FASE 1 131.219,90 €

FASE 2 100.986,61 €

FASE 3 15.893,34 €

TOTAL Obra Mecánica - AP 248.099,85 €

FASE 1 133.094,05 €

FASE 2 118.627,30 €

FASE 3 37.613,54 €

TOTAL Obra Mecánica MRPRM 289.334,89 €

FASE 1 4.040.036,19 €

FASE 2 4.779.946,25 €

FASE 3 2.620.533,61 €

11.440.516,05 €

I.V.A. (21%) 2.402.508,37 €

13.843.024,41 €PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINITRACIÓ

OBRA D'URBANITZACIÓ

OBRA MECÀNICA AIGUA POTABLE (OMAP)

OBRA MECÀNICA RPRM (OMRPRM)

TOTAL OBRA URBANITZACIÓ

TOTAL OBRA URBANITZACIÓ (PEC)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Pressupost per el coneixement de l’Administració, I.V.A. inclòs, puja a la quantitat de: 
 

TRETZE MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA TRES MIL VINT-I-QUATRE EUROS, AMB 
QUARANTA-UN CÈNTIMS. 
 
 
 
Julio Laviña Batallé, Arquitecte      José Miñarro Soler, Arquitecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Maig de 2014 
 
 


	Páginas desdePDF COLORANTES_03 (extracte 2) 1
	Páginas desdePDF COLORANTES_03 (extracte 2) 2

	Texto3: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 


