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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 

El Pla Director Urbanístic per a la Delimitació i Ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola, en data 28 
d’abril de 2014, va ser aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat. Aquest planejament 
duia associat un Estudi d’Obres Bàsiques en el que s’estudiaven a nivell d’avantprojecte tots els elements 
dels dos sectors de la futura urbanització (Parc de l’Alba i Can Costa) per tal de que aquests fos desenvolupat 
posteriorment. L’objectiu d’aquest document era definir el més detalladament possible les rasants dels vials 
i dissenyar xarxes i tots els elements necessaris per la urbanització de manera que es permetés obtenir un 
pressupost cert. 

Posteriorment, per tal de continuar el desplegament del Pla, es va iniciar la redacció del Projecte de Repar-
cel·lació. Per tal de nodrir d’un cost més ajustat de la urbanització, es va redactar el Projecte Bàsic d’Urba-
nització del Parc de l’Alba. El traçat en alçat d’aquest projecte parteix del realitzat a l’Estudi d’Obres Bàsiques 
amb petits ajustos fruit de la major concreció que té el Projecte Bàsic. El mes de juny d’enguany s’han apro-
vat definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte Bàsic conjuntament. 

El present projecte defineix els vials de l’àmbit que envolta les parcel·les PC2 04, és a dir, un tram de l’eix-
B, un tram de l’eix-C i el tram de l’eix-3B que hi ha entre els dos anteriors. Precisament aquest eix (el 3B), és 
el límit dels trams dels dos eixos anteriors.  

Pel que fa a l’adaptació del projecte al planejament, el present projecte s’hi adapta perfectament i de fet és 
una mena de separata del Projecte Bàsic d’Urbanització del Parc de l’Alba sobretot pel que fa a traçat. En 
altres apartats (clavegueram, serveis, reg, etc) s’ha desenvolupat més per tal d’ajustar al màxim els costos 
de la Urbanització, tot i que en el cas de les parcel·les PC2 04 01, PC2 04 02, PC2 04 03, PC2 04 04, PC2 04 
08 i PC2 04 09 no se les dota de totes les escomeses que caldria perquè es pretén realitzar una agrupació 
de parcel·les per conformar-ne una única més gran, tal i com es reflecteix als plànols. 
 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 

Les obres d’urbanització d’aquests vials consisteixen en tots els treballs necessaris per deixar la urbanització 
completament acabada de manera que els terrenys limítrofs puguin ser considerats com a parcel·les, és a 
dir, dotats de tots els serveis necessaris i l’accés garantit. Més enllà del que diu la Llei d’Urbanisme, els vials 
s’urbanitzen completament. Caldrà fer les connexions amb els vials ja construïts, de manera que caldrà en-
derrocar lagun tram de vorera i de calçada de l’Eix de la Ciència per tal de poder connectar serveis i fer 
l’entroncament de la calçada i voreres d’aquest vial amb les noves calçades i voreres dels eixos B i C. A banda 
de realitzar aquests vials, en aquest projecte també es completarà la urbanització d’un tram de vorera d’Eix 
de la Ciència que actualment està pavimentada amb sauló (es va deixar així perquè havia d’acabar-se la 
urbanització en funció del projecte de la Plaça A situada a l’altra costat de l’Eix de la ciència). 

Els càlculs de les xarxes de clavegueram i el plantejament de la resta de serveis esta feta en el Projecte Bàsic 
d’Urbanització del Parc de l’Alba. Pel que fa a les de pluvials, s’ha partit d’aquests càlculs per definir les 
xarxes projectades ja que un càlcul localitzat de les mateixes, no seria acceptable ja que la xarxa funcionarà 
com un tot quan estigui completada i usar temps de concentració menors que donarien cabals majors per 
una mateixa superfície, no tindria sentit. 

Per altra banda, aquestes obres prioritzen l’execució de l’eix-B i l’entroncament amb l’eix-3B (fins al límit de 
l’agrupació de les parcel·les PC2 04 01, PC2 04 02, PC2 04 03, PC2 04 04, PC2 04 08 i PC2 04 09). Això queda 
recollit en el pla d’obres d’aquest projecte (Annex 19). 

 

3. TOPOGRAFIA 

La topografia de l’àmbit del projecte és la usada des de l’inici del Centre Direccional (amb les successives 
adaptacions degudes al desenvolupament del Parc. Al present annex es faciliten les bases topogràfiques 
amb les seves coordenades. 
 

4. GEOTÈCNIA 

La informació geotècnica que el Consorci disposa prové de l’estudi geotècnic que va elaborar l’empresa 
JOLSA l’any 2003 i també un sondeig que va realitzar l’empresa TECSOL l’any 2007 per a explorar la possibi-
litat d’obtenir aigua subterrània. Es tracta de terreny natural amb una capa de terra vegetal de 25 a 50 cms 
sota la que hi ha argiles que poden ser quaternàries, algun punt estan com a terres aportades, algun tram 
de graves i amb una potència màxima de fins a 6,50 metres. Sota aquesta capa hi ha el substrat terciari 
format per argiles margoses dures. 
 

5. TRAÇAT 

Introducció 
S’entén per disseny geomètric la definició en planta, la definició en alçat, i la definició en secció transversal 
dels eixos projectats. 

Els eixos d’aquest projecte pertanyen a dues fases diferents, la fase 3 i la 4, i no es construeixen en la seva 
totalitat: 

 

FASE 3 

EIX   PK inici   PK final  

 EIX-B  0,00 232,19 

 

FASE 4  

EIX   PK inici   PK final  

 EIX-C  0,00 188,81 

 EIX-3B  0,00 263.70 

Taula 1. Fases de desenvolupament el projecte per eixos i PK 

 

Que en la zona de projecte no hi hagin elements suposadament condicionants no implica que fora d’ell no 
n’hi hagi. en el sentit de que aquest projecte obté el traçat del Projecte d’Obres Bàsiques i els seus condici-
onanants. Els paràmetres genèrics que determinen la geometria definida en el traçat del projecte mare 
queden condicionats en aquesta zona per: 

 L’orografia del terreny on s’emplaça el pla parcial. En aquest cas es tracta d’un terreny força ondulat, 
on són habituals els pendents elevats. 

 La futura Rambla del Castell que té unes cotes certes de pas.. 

 L’Eix de la Ciència ja construït i d’on parteixen els eixos B i C. 
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Finalment es tindrà en compte les característiques del terreny existent per a la definició dels talussos en 
desmunt i terraplè, els gruixos de terra vegetal i el balanç de terres. 

  

Normativa d’aplicació 

No existeix una normativa general de referència d’obligat compliment per al disseny del viari urbà. Més 
concretament, l’ajuntament de Cerdanyola, que seria l’administració actuant en el desenvolupament 
d’aquest projecte, no disposa d’un manual propi o normativa que estableixi els criteris bàsics a tenir en 
compte en la definició geomètrica del traçat viari.  

Donat que no hi ha una normativa d’obligat compliment, allà on sigui possible, es proposa adaptar els prin-
cipis generals de la norma “3.1-  I.C. Trazado de la Instrucción de Carreteras”.  

Un altre documents tècnic a tenir en compte en el disseny del viari urbà és el que el Ministeri de Foment va 
publicar l’any 1993, titulat “Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto”. 
Aquest es pot tenir en compte sobretot per adaptar els criteris de la normativa de carreteres a l’àmbit de 
projecte, sobretot i pel que respecta al dimensionament de les seccions transversals. 

 

Paràmetres de disseny del viari 

Traçat en planta. 

Donada una via qualsevol, el traçat en planta es defineix a partir d’una sèrie d’alineacions rectes, corbes 
circulars, i corbes de transició per evitar discontinuïtats en les curvatures entre les anteriors.   

En el cas d’aquesta separata de projecte, cap d’aquests eixos conté cap corba en planta. De fet tots tres son 
alineacions rectes úniques. 

 

Traçat en alçat. 

El traçat en alçat es projecta mitjançant de trams successius d’inclinació constant, units mitjançant corbes 
de transició de pendent variable (en la instrucció de carreteres són paràboles).  

En funció de la velocitat de projecte es determinen les inclinacions màximes de les rasants i la longitud 
mínima de l’acord vertical. 

El traçat en alçat es determina a partir de la posició respecte de l’eix en planta (o punt kilomètric) dels vèrtex 
entre les rampes, la seva cota, i el pendent, i el paràmetre de l’acord (Kv). 

Els paràmetres de disseny d’una carretera, depenen del tipus de via que es tracti (i en per tant de la velocitat 
de projecte) i de l’entorn pel qual discorri (terreny pla, ondulat, accidentat o molt accidentat).  

Fixats els paràmetres del projecte, el traçat òptim és el que millor s’ajusta al terreny salvant els condicio-
nants físics del traçat. En aquest sentit, limiten molt el traçat els següents factors: 

 Rambla del Castell. Es mantenen els nivells de les rasants existents per tal de permetre el manteniment 
dels exemplars de plataners que actualment s’hi troben. 

 L’Eix de la Ciència ja construït i d’on parteixen els eixos B i C. 

La normativa 3.1-IC limita tant els pendents màxims i mínims, com la longitud i característiques dels acords 
verticals.  

Així, limita el pendent mínim excepcional al 0,2%, sempre i quant hi hagi un pendent màxim combinat trans-
versal i longitudinal del 0,5%. En qualsevol cas, el projecte no preveu en cap vial, trams amb pendents infe-
riors al 0,5%. 

Pel que respecta al pendent màxim admès per la norma entre el 6 i el 8% depenent de la categoria del vial. 
En general en l’àmbit de projecte, s’ha usa com a criteri limitador el pendent del 8%, tot i que en els vials 
principals s’ha tractat de no depassar el 6%. En el cas del present projecte, els pendents dels eixos B i C 
estan a l’entorn del 2% i en el cas de l’eix-3B, té dos pendents, en l’entroncament amb els altres dos eixos, 
és del 2% (per tal de facilitar-lo i així poder obtenir unes voreres òptimes i sense punts baixos ni pendents 
contra façanes) i en el tram central, del 4,14%. 

Pel que respecta a l’acord vertical, es limita els valors mínims dels paràmetres per qüestions de visibilitat.  

 

Vp Kv convex Kv cóncau 

60 1085 1374 

40 303 568 

Taula 2. Paràmetres mínims dels acords verticals per qüestions de visibilitat 

 

On Vp és la velocitat de projecte. Aquesta és la que permet definir els paràmetres d’una carretera en un 
tram determinat, en condicions de comoditat i seguretat. 

Així mateix, també es restringeix la seva longitud per consideracions estètiques. La norma defineix que el 
valor absolut de la longitud de l’acord a de ser major al de la velocitat de projecte. 

El criteri usat en projecte d’obres bàsiques ha estat el següent: 

 Eixos principals: acord mínim per sobre els 40 m. La longitud i el paràmetre de la paràbola s’ha tractat 
d’optimitzar tenint en compte la repercussió en el moviment de terres. En alguns eixos principals 
aquesta longitud mínima no s’ha respectat, bàsicament coincidint amb l’inici o final d’eix i amb 
l’entroncament amb d’altres carrers.  

 En vials de prioritat invertida s’ha mantingut una longitud d’acord superior a 30 m. En els inicis i finals 
d’eix no apareixen acords verticals per tal de realitzar un entroncament amb el pendent transversal de 
la vorera. El criteri emprat en els acords intermedis ha estat per adaptació del terreny. 

 En els camins igualment només apareixen acords verticals intermedis, que també segueixen el criteri de 
millor adaptació al terreny.  

 

Peralt  

El peralt és el pendent transversal que cal donar a la via per tal de compensar l’acceleració centrifuga no 
compensada pel fregament transversal. El peralt es defineix en funció de la velocitat de projecte d’un tram. 

Tanmateix la recta es dota de pendent transversal als vials per tal de facilitar la ràpida evacuació de les 
aigües que hi poden arribar. El pendent recomanable és del 2%, tot i que si les condicions de drenatge són 
les adequades, o els condicionants físics així ho exigeixen, aquest es podria arribar a reduir.  

En les carreteres interurbanes els escorrentius aquestes surten de les calçades de la carretera cap les cune-
tes, altres elements de captació o lliurement cap els marges. En el cas de les vies urbanes, les aigües es 
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porten fora la calçada, contra les vorades que delimiten la zona de trànsit de vehicles de les voreres. Per tal 
de facilitar-ne l’acumulació i evacuació, paral·lela a la vorada acostuma a aparèixer una línia a nivell de la 
calçada amb major pendent transversal que aquesta, de menys de 40 cm d’amplada anomenada rigola. Per 
ella les aigües de pluja recollides es condueixen als embornals. El pendent transversal del vials es fa variar i 
s’adapta en els creuaments amb els carrers transversals per tal de tenir continuïtat amb el longitudinal 
d’aquests. 

El pendent transversals de les voreres queda limitat per la Orden VIV/561/2010 al 2%, tot i que en voreres 
es pot usar igualment fins l’1,5%. 

Els vials convencionals s’han previst amb bombeig al mig de la calçada en el cas que el vial es disposi en el 
sentit de màxim pendent respecte de les corbes de nivell i en peralt quan la seva disposició en planta segueix 
sensiblement les corbes de nivell i pendents longitudinals a l’entorn del 2%. Aquest és el cas dels eixos B i C 
en aquest tram.L’eix-3B, en creuar-se amb els eixos B i C, que son eixos principals de circulació, es posa al 
2% de pendent longitudinal, coincidint amb el pendent transversal dels altres dos, de manera que aquests 
passen sense alteracions en l’encreuament, facilitant-los així, la circulació. En canvi, l’eix-3B que arriba als 
encreuaments amb un bombeig, ha de passar a peralt per adaptar-se al pendent longitudinal a l’entorn del 
2% dels altres dos eixos. Aquesta transició de peralt es farà a raó, com a mínim, de cinc (5) metres en planta 
d’un grau de canvi, és a dir, que en aquest cas, la longitud de la transició haurà de ser de com a mínim de 
20 metres. 

Secció tranversal  

El dimensionament de la secció transversal de la calçada d’una via cal interpretar-lo a dos nivell. 

Per un costat, cal parlar de la capacitat de la via. El disseny viari ha de ser capaç d’absorbir tot el trànsit que 
hi circula sense causar pèrdua del nivell de servei. Per les vies interurbanes, la capacitat és funció, entre 
d’altres, del nombre de carrils i de l’amplada d’aquests. En un entorn urbà, la capacitat i el nivell de servei 
queda determinat, a més, per la presència de les interseccions amb altres carrers.  

Per una altre costat el disseny de la secció transversal ha de garantir que el trànsit es produeix en condicions 
suficients de seguretat. En vies urbanes, per velocitats per sota els 50 Km/h, són admissibles carrils de fins 
a 3,00 m. Malgrat que la velocitat de les vies dissenyades en aquest àmbit es situa als 30km/h, la secció 
prevista serà de 3,50 m el carril de circulació per tal de no entorpir la circulació de vehicles pesants (l’eix-3B 
és un carrer en el que conviuen usos residencials i de Parc de la Ciència i  ha de ser possible la circulació i 
maniobra de camions. Pels altres vials, cal que el pas d’autobusos i vehicles de recollida d’escombraries ha 
de ser còmode. En aquest sentit, la limitació de la velocitat de circulació es realitzarà amb altres elements, 
com passos de vianants elevats i estretaments puntuals. 

Per un altre costat, cal tenir present que l’amplada de les voreres queda limitada per la Orden VIV/561/2010, 
que preveu que aquestes disposin d’un espai lliure d’obstacles mínim de 1,80 m.  

En la següent taula es resumeix les característiques de les seccions tipus considerades: 

 

EIX DIMENSIONS  

3B, B, C 4,0 VORERA + 2,5 CARRIL BICI + 7,0 CALÇADA + 2,5 APARCAMENT + 4,0 VORERA 

Taula 3. Característiques de les seccions transversals del projecte 

 

Els talussos de desmunt i terraplè amb la relació 3H:1V, que és el que s’ha vingut utilitzant en els vials ja 
executats. 

 

6. CLAVEGUERAM 

La xarxa de clavegueram del Parc de l’Alba es preveu separativa, per tant hi ha dues xarxes de col·lectors 
amb finalitats diferents: una que recull les aigües de pluja i per tant drenarà la urbanització, i l’altra recull 
les aigües residuals. Ambdues escometen a totes les parcel·les del Parc de l’Alba per tal de dotar-les 
d’aquests serveis, malgrat que puntualment hi hagi algun tram de vial en el que hi ha xarxa unitària fins a 
un punt en que es desdobla. No és el cas de cap dels trams de carrers que es projecten en aquest document. 

Per altra banda, el present document té per finalitat definir les característiques i particularitats de la xarxa 
de clavegueram de l’àmbit definit als antecedents, partint del document base per als projectes d’urbanitza-
ció d’aquest sector, anomenat Projecte Bàsic d’Urbanització del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, 
aprovat definitivament el mes de juny de 2015. Aquest document és una separata de l’annex del citat do-
cument. La xarxa dissenyada en aquell projecte base s’usa tota, només modificant algunes cotes (no pen-
dents) d’alguns trams dels col·lectors de pluvials dels eixos C i 3B per fer-los compatibles amb el col·lector 
de residuals. 

6.1. Xarxa d’aigües pluvials 

La xarxa d’aigües pluvials es dimensiona per a un període de retorn de 10 anys. El criteri a tenir en compte 
per determinar el sistema de desguàs, és el de donar pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels 
vials que es construeixen. 

La xarxa s’estructura en base a conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, 
corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 500, 630, 800 i 1000 mm de 
diàmetre nominal per a les conduccions principals i 315 mm per a les escomeses, pous de registre i embor-
nals de 70×30 cm amb reixa tipus Ebro.  

El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning i imposant 
com a condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 6 m/s i que tots els trams pre-
sentin un grau d’ompliment inferior al 95% de la seva capacitat. 

Les diferents subconques considerades el Projecte d’obres Bàsiques d’Urbanització del Centre Direccional 
de Cerdanyola en els càlculs són les recollides a la figura número 2. Les que corresponen al present projecte 
don les subconques 4.2. i la subconca 7. En cadascuna d’elles es determina la superfície total i la correspo-
nent a vialitat, parcel·la i zona verda. 

6.2. Xarxa d’aigües residuals 

La xarxa es preveu amb conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, corru-
gada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 400 mm de diàmetre nominal per a 
les conduccions principals i 315 per a les escomeses. 

El càlcul dels diferents cabals d’aigües residuals incorporats a la xarxa del sector Parc de l’Alba s’ha fet con-
siderant els següents paràmetres: 

A. ÀMBITS RESIDENCIALS (clau R) 

 Ocupació promig dels habitatges:  3 persones/habitatge 

 Dotació d’aigua residual en habitatges: 250 l/persona/dia  

 Ocupació promig del sostre comercial: 1 persona / 50 m2 str comercial 

 Dotació d’aigua residual en ús comercial: 45 l/persona/dia  

 Coeficient punta:    2.5 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS EIXOS B, 3B I C A L’ENTORN DE LES PARCEL·LES PC2 04 AL PARC DE L’ALBA                                                                                                                                                                 

 
B. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC1 – PC2 – PC3) 

 Ocupació:     1 persona / 30 m2  

 Dotació d’aigua residual:   95 l/persona/dia  

 Coeficient punta:    2.5 

 
C. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4) 

 Ocupació:     1 persona / 30 m2  

 Dotació d’aigua residual:   45 l/persona/dia  

 Coeficient punta:    2.5 

 
D. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4.H) 

 Ocupació:     1 persona / 80 m2  

 Dotació d’aigua residual:   250 l/persona/dia  

 Coefient punta:    2.5 

E. ALTRES ÀMBITS 
             Usuaris          Dotació 

 SE1.01:  185   95 l/ persona/dia 

 SE1.04:     84   45 l/ persona/dia 

 ST.07:     10   45 l/ persona/dia 

 50.03:        70   95 l/ persona/dia 

 SE3.01:     88   45 l/ persona/dia 

 SE1.03:   319   95 l/ persona/dia 

 Coeficient punta: 2.5 

 

7. FERMS I PAVIMENTS 

INTRODUCCIÓ 

Al present annex es defineixen els ferms i paviments previstos al projecte dels eixos B, 3B i C a l’entorn de 
les parcel·les PC2 04 al Parc de l’Alba. 
Els nous carrers a executar seràn els següents: 
- Eix B des de el vial de la ciència fins l’eix 3B. 
- Eix C des de el vial de la ciència fins l’eix 3B 
- Eix-3b 
 
Les obres previstes consisteixen en l’execució de nous carrers, els quals es pavimentaran diferenciant les 
voreres, calçades, carrils d’aparcament i carrils bici.  
En general el paviment en calçada és asfàltic, en vorera es preveu la col·locació de panot, el carril d’aparca-
ment i el carril bici serà de paviment de formigó. 
FERMS DE CALÇADA 

El dimensionament dels ferms de les calçades, es fa d’acord amb les directrius de la NORMA 6.1-IC, SECCI-
ONES DE FIRME, de la Instruccion de Carreteras,  aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.  

Aquesta norma dimensiona els ferms a partir de les dades de trànsit i de les característiques del terreny de 
suport del ferm, és a dir de la categoria de l’esplanada. Als apartats següents s’analitzen aquests paràmetres.  

 Trànsit.- Tenint en compte la categoria de trànsit que proposa l’Estudi d’obres bàsiques 
d’urbanització del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès les categories de 
trànsit considerades son les següents: 
Carrer Tipus trànsit 

 Eix-B T3 
Eix-C T3 
Eix-3b T4 

 

 Esplanada.- D’acord amb el l’Estudi Geotècnic els materials obtinguts de les excavacions seran sòls 
superficials quaternaris de natura argilosa i marges argiloses terciàries, en ambdós casos amb 
característiques de sòls tolerables segons la classificació prevista al PG-3. Per tant en els trams  a 
cota o en desmunt, el terreny natural donarà una esplanada de sòl tolerable, i no arribarà a les 
qualitats mínimes requerides per col·locar el paquet de ferm. 
És per això que es fa una millora de l’esplanada per a obtenir una esplanada E3 consistent en:  

o 30cm de sòl seleccionat compactat al 98% del PM en la part inferior 
o 30cm de sòl estabilitzat in-situ S-EST3 

 

 Ferms projectats.- Es seleccionen ferms per una esplanada E3 i per la categories del trànsit T1, T2, 
T3 i T4 segons la “ORDEN CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTÍCULOS:542-MEZCLAS 
BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO Y 543-MEZCLAS BITUMINOSAS PARA 
CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTÍNUAS consistent en : 

Trànsit T3:- secció T3232: 

20cm de sòl-ciment  (la norma diu 22cm però per homogeneïtzar-ho amb la resta de secions, es 
deixa en 20cm). 
10cm de mescla bituminosa en calent: 

2cm de M.B.C tipus BBTM 11A (rodadura) 
4cm de M.B.C tipus AC 22bin S (intermitja) 
6cm de M.B.C. tipus AC 22G (base) 

 
Trànsit T41:- secció T4132: 
20cm de sòl-ciment  
8cm de mescla bituminosa en calent: 

3cm de M.B.C tipus BBTM 11A (rodadura) 
5cm de M.B.C tipus AC 22bin S (intermitja) 
 

PAVIMENTS DE VORERES 

A les voreres el paviment projectat és de panot de quatre pastilles, col·locat sobre 3 cm de morter en una 
base de 15cm de formigó HM-20 que recolza sobre una subbase de 15cm de material seleccionat artificial 
compactat al 98% del PM. 

Les vorades i els guals projectats són de granit color gris quintana, mecanitzades i flamejades, de dimensions 
20 x 25 cm els primers i 120 x 40 cm els segons, col·locats sobre base de formigó HM-20 de 20 cm les vorades 
i 15 cm els guals. La rigola és del tipus de 30 x 30 x 8 cm col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm 
de gruix. A més en els vials de prioritat invertida es col·locarà una vorada de xapa galvanitzada de 8 mm. de 
gruix i 200 mm. d’alçada de separació entre vorera i carril de circulació. 
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El límit del paviment de panot a les parcel·les es rematarà amb una vorada-rigola prefabricada de formigó 
de 20 x 20 col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm. 

Els escocells seran rectangulars de 2 x 1 metres d’acer galvanitzat de 200 x 10 mm de secció col·locats sobre 
base de formigó HM-20 de 20 cm. 

PAVIMENT DE CARRIL BICI 

El paviment del carril bici estarà format per una secció de 25cm de tot-u artificial i  20cm de formigó HM-20 
sobre el sol seleccionat si el carril bici està en calçada i si el carril bici està situat a vorera estarà formada per 
de 20 cm de formigó HM-20 sobre l’esplanada de la vorera. 

PAVIMENT DE CARRIL APARCAMENT 

El paviment del carril bici estarà format per una secció de  20cm de formigó HM-20 amb malla electrosolsada 
d’acer sobre 25cm de tot-u. 

8. ENLLUMENAT PÚBLIC 

En funció de la tipologia dels nous vials previstos, es consideren diferents classes d’enllumenat, d’acord amb 
la ITC EA-02 de l’esmentat reglament.  

En concret, per les calçades dels futurs vials, tenint en compte que totes elles seran de moderada velocitat 
(30 < v < 60 km/h), es preveuen els següents tipus d’enllumenat, amb els corresponents valors mínims de 
luminància (de la superfície de calçada en condició seca) indicats a la taula: 

Tipus de via Classe enllu-
menat 

Luminància de la superfície de la calçada  

Lumin. mitja 
Lm (cd/m2) 

Uniformitat 
global Uo 

Uniformitat 
longitudin. UL 

Vies principals amb trànsit im-
portant (IMD > 7.000) 

ME3b 1 0,4 0,6 

Vies principals amb trànsit mo-
derat (IMD < 7.000) i vies secun-
dàries i d’accés a parcel·les. 

ME4b 0,75 0,4 0,5 

 

Pel que fa a les voreres, zones peatonals i carrils bici, es consideren les classes d’enllumenat indicades a la 
taula següent, amb els corresponents valors (mínims en funcionament) d’il·luminància horitzontal:  

 

Tipus de via Classe enllumenat Il·luminància mitja 
Em (lux) 

Il·luminància mí-
nima Em (lux) 

Voreres i zones peatonals amb fluxe de 
peatons elevat 

S1 15 5 

Voreres amb fluxe de peatons normal 
i/o carrils bici amb trànsit elevat. 

S2 10 3 

Carrils bici amb trànsit normal S3 7,5 1,5 

Carrils bici en corredor verd  S4 5 1 

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Punts de llum 

Pel que fa als punts de llum, per motius d’optimitzar les activitats de manteniment, es preveuen només 3 
tipologies a tot el Sector Parc de l’Alba, que a més a més coincideixen amb els ja instal·lats en les obres 
d’urbanització executades:  

 Columna de 9 m, amb lluminària tipus QSA-10V i làmpada VSAP de 150W, per enllumenat de calçades.  

 Conjunt Vilanova, amb columna d’acer galvanitzat de 4,5 m amb projector PRQ-104 amb làmpada VSAP de 
70W, per enllumenat de voreres i zones peatonals. 

 Balisa tipus “Bafle” amb cos de fundició i grup òptic senzill BLRA-751 i làmpada VSAP de 70W. 

 

La disposició d’aquests punts de llum es realitza en funció de les dimensions de les calçades, voreres, carrils 
d’aparcament i carrils bici de cada tram de vial, per tal d’assolir les classes d’enllumenat descrites a la taula 
de l’apartat 2, i tenint en compte la disposició d’altres elements del mobiliari urbà. A la taula següent s’indica 
la solució adoptada per cada vial, indicant la disposició de cada tipus de punt de llum.  

  

Tram de vial / ample 
Classe enllumenat Disposició dels punts de llum 

Calçada Vorera Calçada Vorera 

B, C / 20m ME4b S2 
ME: 1 col. 9m 150W 

c/28,8m. 

MD: 1 col. 4,5m 70W 
c/28,8m, al portell amb 

les de calçada 

3B / 20m ME4b S2 
ME: 1 col. 9m 150W 
c/28,8m. 

MD: 1 col. 4,5m 70W 
c/28,8m, al portell amb 

les de calçada 

Notes: MD = marge dret, ME = marge esquerre 

 

QUADRES I ELEMENTS DE CONTROL 

Es preveu alimentar els punts de llum dels vials B i 3B, des d’un nou quadre d’enllumenat (anomenat QC11) 
en armari metàl·lic model “CITI” amb protecció mínima IP44, que disposarà d’un sistema de regulació de 
flux (estabilitzador-reductor de tensió), així com d’un terminal de telegestió “Urbilux” i mòdul de comunica-
cions, que es podrà integrar en el sistema de telegestió i control de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
Per alimentar aquesta instal·lació, es preveu contractar una potència de 6,92 kW en baixa tensió. No obstant 
això, la línia general d’alimentació s’ha de dimensionar per una futura ampliació de potència de fins a 20 
kW. 

Tanmateix, per optimitzar les despeses d’urbanització i de manteniment, els punts de llum del vial C, es 
connectaran a les línies existents del quadre d’enllumenat ubicat a l’Av. de la Ciència al costat de la parcel·la 
ST4 (CUPS ES0031408455565001ZY0F), la qual cosa requerirà una ampliació de potència de la instal·lació 
existent. En aquest sentit, i d’acord amb els càlculs elèctrics, es preveu incrementar la potència contractada 
de 10,39 kW fins a 13,86 kW. 
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El conjunt de cables elèctrics, anirà canalitzat dins d’un prisma a una profunditat de 60 cm, formigonat i a 
80 cm en pas de calçada, de PE125 mm i estarà format per un cable d’alimentació de coure tetrapolar RV 
0,6/1 kV amb coberta PVC i aïllament de polietilè reticulat XPLE, de secció segons càlculs. El cable per a la 
xarxa de connexió a terra de coure unipolar de 1x35 mm2 de secció se situarà exterior al prisma, enterrat 
directament, a 40 cm de profunditat com a mínim, i a 60 cm en creuaments de carrer. 

9. SERVEIS EXISTENTS 

L’únic servei existent en l’àmbit és unes línies telecomunicacions fora d’ús. Aquestes línies telefòniques exis-
tents a l’àmbit del projecte pertanyen a la companyia Telefónica de España, SAU.  

Es tracta d’una línia aèria amb cable de parells de coure i suports de fusta que, des de la xarxa existent 
soterrada a la Avinguda de la Ciència, a partir d’un suport de conversió A/S, alimentava al Castell de Sant 
Marçal. Aquesta alimentació està donada de baixa i substituïda per una altra instal·lació, i per tant, aquest 
tram es pot eliminar.  

Atès que aquesta operació ha de ser realitzada pel titular del servei, s’ha sol·licitat a Telefónica la retirada 
total de la línia. 

10. XARXES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 

XARXA D’AIGUA POTABLE 

El disseny de la xarxa de distribució del projecte s’ha fet seguint els criteris de la Sociedad General de Aguas 
de Barcelona S.A. (AGBAR), companyia que té la concessió municipal d’aquest servei, ja aplicats a la xarxa 
de distribució d’aigua de les obres d’urbanització de la primera i segona fase del Parc de l’Alba. No obstant 
això, cada projecte de detall s’ha de consensuar amb l’esmentada companyia d’aigua, la qual cosa es farà 
abans de començar les obres.  

La xarxa de distribució del projecte contempla 2 tipus de canonades: 

 Canonada d’interconnexió del dipòsit nord (pis 165 m) amb la xarxa existent del municipi, de fosa 
dúctil i diàmetre nominal 500 mm. S’instal·larà el tram corresponent a l’eix B del projecte. 

 Xarxa general de distribució, formada per canonades de PEAD de pressió nominal 16 bar i de 
diàmetres exteriors 110, 160 i 225 mm. A més es preveu la col·locació d’hidrants contraincendis, 
boques d’aire, vàlvules de tancament i vàlvules de desguàs. 

 

Al pressupost d’execució material del present projecte s’ha inclòs el cost complet de la xarxa: obra civil i 
mecànica, fent-se la valoració mitjançant amidaments i partides d’obra. 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

Introduccio i nivell d’electrificació 

El disseny de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió que s’inclou en el present projecte ha estat realitzat 
seguint el vigent REBT i els criteris de la companyia distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (en 
endavant ENDESA), ja aplicats a la xarxa de distribució elèctrica de les obres d’urbanització de la primera i 
segona fase del Parc de l’Alba. No obstant això, abans de començar les obres, es consensuarà el projecte de 
detall amb la companyia distribuïdora. 

 

D’acord amb el Pla Director Urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès, els nivells d’electrificació de les parcel·les es calculen tenint en compte el vigent Reglament Elec-
trotècnic de baixa tensió (RD 842/2002), l’existència d’una xarxa de climatització de districte, i les recoma-
nacions de la companyia distribuïdora.  

En aquest sentit, per les parcel·les del Parc de la Ciència i la Tecnologia de densitat mitja PC2, on es preveu 
ús mixt industrial i d’oficines amb servei de climatització externalitzat, es considera un nivell d’electrificació 
de 100 W/m2st, amb subministrament en mitja tensió (25 kV). Tanmateix, per la zona residencial es preveu 
un nivell d’electrificació de 9,2 kW per habitatge lliure, que correspon a un grau d’electrificació elevat. 

Descripció de la xarxa 

La xarxa de distribució elèctrica de mitja tensió està formada per conductors primaris o alimentadors de 
3x1x400 mm2 Al RHZ1 18/30 kV, i per conductors secundaris o distribuïdors de 3x1x240 mm2 Al RHZ1 18/30 
kV. La topologia d’aquesta xarxa es tal que sempre hi haurà la reserva de potència suficient com per a ga-
rantir el funcionament normal suposant una sola avaria a la xarxa (Criteri N-1). 

Les parcel·les del Parc de la Ciència s’alimenten des de la xarxa de mitja tensió a 25 kV directament, per la 
qual cosa s’han previst centres de seccionament on s’instal·laran cel·les d’entrada i sortida per cada circuit 
de la xarxa de distribució i una cel·la frontera o entrega al futur abonat. L’usuari final tindrà com a origen de 
la seva instal·lació l’esmentada cel·la frontera, on haurà de connectar la línia privada de 25 kV que anirà per 
l’interior de la parcel·la fins al centre de mesura i transformació de la seva propietat. 

D’altra banda, a les zones residencials i comercials, el subministrament es realitzarà en Baixa Tensió, per 
tant, s’hauran d’instal·lar centres de transformació integrats als edificis, en el moment de la seva construc-
ció. 

Formen part d’aquesta xarxa les instal·lacions per al telecontrol de la xarxa de distribució elèctrica, que 
actualment es realitza per radio, en substitució del cable telefònic i la fibra òptica utilitzats en la primera 
fase d’urbanització, i que enllacen els diferents centres de distribució. 

S’inclou també la xarxa de baixa tensió auxiliar, necessària per donar servei als centres de distribució d’En-
desa, pel sistema de telecontrol i la il·luminació interior. Aquesta xarxa BT auxiliar, mitjançant cable de 
3x1x240 + 1x150 mm2 Al RV 0,6/1 kV, discorrerà paral·lela als cables de mitja tensió i, quan l’espaï no ho 
permeti i només ocasionalment, podrà discórrer per sobre dels cables de mitja tensió, salvant la distància 
reglamentària i degudament protegit i senyalitzat. 

També es preveu una línia de BT de 3x1x240 + 1x150 mm2 Al RV 0,6/1 kV des de el CD401 per donar servei 
al quadre d’enllumenat dels carrers B i 3B. 

Als plànols de projecte queden reflectits tots els Centres de Distribució previstos per alimentar en MT a les 
parcel·les així com per donar servei en BT a l’enllumenat públic. Queden exclosos d’aquesta fase d’obres 
aquells centres que no són imprescindibles per posar en servei la xarxa de distribució elèctrica, és a dir, 
aquells que es preveuen només amb 2 cel·les de línia.  

Per tant, es preveuen en aquesta fase d’obres 2 Centres de Distribució:  

 CD401: per serveis generals de l’urbanització (enllumenat i semàfors), amb transformador de 250 kVA. Edifici 
prefabricat soterrat, amb entrada vertical per companyia (tipus bodega). 

 CD402: per alimentació elèctrica a parcel·la amb 3 cel·les de línia. Edifici prefabricat soterrat, amb entrada 
vertical per companyia (tipus bodega). 

La resta de centres de distribució, s’instal·laran en futures fases d’obres. A tal efecte, s’han previst els cre-
uaments de calçada amb prismes formigonats indicats als plànols.  
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Al pressupost d’execució material s’ha inclòs el cost complet de la xarxa: obra civil i mecànica, fent-se la 
valoració mitjançant amidaments i partides d’obra. 

XARXA DE GAS NATURAL 

En virtut del “Conveni entre el Consorci Urbanístic del Centre Direccional i la societat Gas Natural Distribución 
SDG per a l’establiment de l’infraestructura de gas natural en l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional 
de Cerdanyola” de 2008, el disseny de la xarxa de gas d’aquest projecte correspon a Gas Natural Distribución 
SDG.  

En l’àmbit d’aquest projecte, només es preveu xarxa de distribució en mitja pressió B (MPB), que s’estén 
pels carrers B i 3B, en ambdós costats. Les canonades són de polietilè d’alta densitat de diàmetre 200 mm 
per la canonada principal de l’eix B i 90 mm per la resta, tal i com s’india als plànols. 

Al pressupost d’execució material s’ha inclòs el cost complet d’obra civil de la xarxa i no de l’obra mecànica, 
atès que aquesta anirà a càrrec de Gas natural SDG, fent-se la valoració mitjançant amidaments i partides 
d’obra. 

A l’apèndix 3 es troben les especificacions de la companyia Gas Natural relatives a l’execució d’obra civil per 
xarxes de gas en MPB. 

INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 

Introducció 

El disseny de la xarxa de telecomunicacions ha estat elaborat a partir del “Projecte per a la construcció 
d’infraestructures de Telecomunicacions a l’àmbit d’actuació del Centre Direccional de Cerdanyola del Va-
llès” redactat per Localret al gener del 2007, així com de les necessitats actuals dels diferents operadors que 
han participat en la primera i segona fase d’urbanització.  

Es determinen 3 tipus de xarxa, la troncal, la d’accés i la troncal més accés. Els elements que formen part de 
la xarxa de telecomunicacions són: 

 Tubs de PE DN125 mm, exterior corrugat, interior llis, col·locats en prisma formigonat en base 2 ó 4. 

 Arquetes prefabricades de formigó de 70x70x85 cm, amb tapes abatibles. 

 Arquetes prefabricades de formigó de 70x140x85 cm, amb tapes abatibles. 

Les arquetes se situen amb interdistàncies de 100-120 m, en les cantonades, derivacions i canvis de direcció.  

Necessitats específiques 

En el moment de redactar el present projecte s’han de consensuar les necessitats específiques dels diferents 
operadors, motiu pel qual, l’infraestructura projectada pot admetre modificacions que en tot cas quedaran 
reflectides en la documentació as-built. No obstant això, a partir de la experiència de la primera i segona 
fase d’urbanització, es fa el següent dimensionament per cada operador: 

 Telefónica (T): 2c125 mm a totes les parcel·les, amb arquetes exclusives, excepte a la xarxa d’accés, que 

poden ser compartides. 

 COLT (C): 2c125 mm a les parcel·les del Parc de la Ciència, amb arquetes compartides. 

 Reserva municipal (R): 2c125 mm a totes les parcel·les, amb arquetes compartides. 

 Reserva addicional Consorci (O): 2c125 mm a totes les parcel·les, amb arquetes compartides. 

Formació de prismes 

La configuració dels prismes de la xarxa en calçada i en vorera, partirà d’una base de formigó HM-20 de 5 
cm de gruix i damunt s’hi col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació lateral i ver-
tical entre tubs de 4 cm; per assolir aquestes distàncies, es col·locaran separadors cada 3 ml de canalització. 
Seguidament, es recobriran amb formigó HM-20 fins una altura de 4 cm per damunt de la generatriu supe-
rior del tub mes elevat, formant un dau de formigó. 

Tots els conductes que connectin amb un pericó o cambra de registre quedaran obturats i disposaran en el 
seu interior d’un fil guia lligat a l’obturador. 

La situació de la cinta de senyalització i el cobriment vertical teòric en calçada i en vorera queden definits 
en els plànols. En general, la profunditat mínima de soterrament, des de el paviment o nivell de terreny fins 
al sostre del prisma serà de 60 cm sota calçada o 45 cm sota vorera. 

Elements de registre 

Els pericons de 70x140x85 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix i es reco-
brirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de gruix, podent-se construir prefa-
bricats de formigó. Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les necessitats 
de les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió de cables, així com el 
marc i la tapa corresponent de fosa dúctil. 

Els pericons de 70x70x85 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix i es recobrirà 
pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de gruix, podent-se construir prefabricats 
de formigó . Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les necessitats de 
les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió de cables, així com el marc 
i la tapa corresponent de fosa dúctil. 

Per considerar completament finalitzades les cambres i pericons de 70x70x85 i 70x140x85 s’hauran d’iden-
tificar mitjançant el seu codi de projecte retolat en l’interior amb plantilla de retolació. 

Al pressupost d’execució material s’ha inclòs el cost de l’obra civil de la xarxa: moviment de terres, prismes 
i arquetes. 

XARXA DE FRED I CALOR 

Introducció 

En virtut del Contrato de concesión de obra pública para la explotación de un servicio de interés general 
consistente en la construcción y explotación de unas instalaciones de poligeneración de electricidad, frío y 
calor y de unas redes de distribución de frío y calor dentro del ámbito del Plan Parcial de Centro Direccional 
de Cerdanyola del Vallès, de 26/11/2007, correspon a la UTE Lonjas-Tecnocontrol, adjudicatària d’aquest 
contracte, la redacció del projecte executiu d’aquesta xarxa.   

Atès que aquest projecte executiu encara no està disponible, a continuació es descriu un predisseny, que 
s’haurà de confirmar abans de començar les obres.  

Tanmateix, el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta com a Apèndix 4, s’ha extret del projecte bàsic 
d’aquesta xarxa i per tant està subjecte a modificació durant la redacció del projecte executiu. 

 

Criteris de disseny 

Es consideren les següents necessitats tèrmiques, per les parcel·les del Parc de la Ciència i la Tecnologia: 

 Refrigeració: 60 W/m2st 
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 Calefacció: 55 W/m2st 

Pel dimensionament de la xarxa es considera una velocitat màxima de 1,5 m/s i una pèrdua de càrrega lineal 
de 10 mmca. D’altra banda, la velocitat mínima pel bon funcionament de la xarxa es fixa en 0,3 m/s.  

 

Descripció de la xarxa 

Com a conseqüència de la reparcel·lació de l’illa PC2 04 i la posterior agrupació de les parcel·les PC2-04.01, 
02, 03, 04, 08 i 09, s’hauran de fer modificacions a la xarxa de fred i calor existent, que ja disposa de 3 
escomeses a l’esmentada illa, per tal de donar servei a les noves parcel·les resultants. Atès que no hi ha 
espai a les voreres, aquestes modificacions es preveuen per l’interior de les parcel·les, generant les corres-
ponents servituds de pas, i en conseqüència, la seva execució es pot diferir del projecte d’urbanització dels 
vials. 

La xarxa objecte del present projecte només contempla l’extensió de l’escomesa B3, construïda durant les 
obres de la primera fase d’urbanització del parc, fins arribar a la parcel·la PC2-04.05. En una futura fase 
d’obres, la es perllongarà aquest ramal per donar servei a les parcel·les PC2-04.10, 11, 12 i 13. 

Es tracta d’un sistema de 4 tubs de canonades preaïllades en fàbrica, que presenten una sèrie d’avantatges 
respecte les aïllades en obra: mínimes pèrdues tèrmiques, major durabilitat, major velocitat de muntatge i 
menor obra civil (canonada directament soterrada). Els accessoris d’aquesta instal·lació (tes, colzes, reduc-
cions, vàlvules, etc.) també seran preaillats a fàbrica. 

Aquestes canonades preaillades estan formades, d’interior a exterior, pels següents elements: 

 Canonada portadora d’acer al carboni segons DIN 2458. 

 Aïllament tèrmic de poliuretà d’alta densitat, injectat en fàbrica, en procés continu, equipat amb con-

ductors de coure per a connexió del sistema de detecció i localització de fuites per porus o picadures 

en la canonada d’acer, o aparició d’humitat en el aïllament per trencament de l’embolcall, en qualsevol 

punt del traçat. 

 Barrera antidifusió per vapor amb lamina d’alumini, millorant el coeficient d’aïllament i la seva vida útil 

(només per les canonades de calor).  

 Coberta exterior de polietilè d’alta densitat, tractat contra raigs UVA, capaç de resistir les sol·licitacions 

mecàniques y absorbir els moviments d’expansió transmesos des de la canonada portadora a través de 

l’aïllament. 

Dins de la mateixa rasa i a sobre de les canonades, s’instal·larà 1 tritub de PEAD de 40 mm de diàmetre, 
destinat a instal·lar el cable de fibra òptica pels elements de mesura i control de les diferents subestacions 
d’intercanvi tèrmic, a instal·lar a l’interior de les parcel·les. Aquest cable de fibra òptica, que també s’inclou 
en l’abast del projecte, serà de 12 fibres, monomode i amb pantalla d’acer.  

 

Forma part d’aquesta instal·lació una nova arqueta de 2x2 m, situada a la parcel·la PC2-04.05, que inclourà 
al seu interior vàlvules de seccionament de bola manuals i permetran aïllar aquest ramal de la xarxa. 

Al pressupost d’execució material s’ha inclòs el cost complet de la xarxa: obra civil i mecànica, fent-se la 
valoració mitjançant amidaments i partides d’obra. 

 

11. XARXA DE REG I JARDINERIA 

XARXA DE REG 

La xarxa de reg definida en el projecte s’ha dissenyat per adaptar-se als  criteris definits en el “PROJECTE  
DESGLOSSAT DE LES XARXES DE REG DEL VERD PÚBLIC I NETEJA DE CARRERS DEL CENTRE DIRECCIONAL” . 
Aquest Projecte es va adaptar i es va incloure al Projecte Basic d’Urbanització del Parc de l’Alba.  

El reg del Parc de l’alba es defineix a partir d’una xarxa en dos nivells. Hi ha una xarxa primeria de reg sobre 
la que es munten hidrants de reg i bateries de reg per degoteig. A partir de les bateries de reg es defineix la 
xarxa secundària que porta l’aigua als goters de les alineacions dels arbres. Per altra banda, a l’Estudi d’Obres 
Bàsiques i al Projecte Bàsic, es definien uns pous de captació d’aigües freàtiques per al reg, una canonada 
d’impulsió i un dipòsit situat a la cota 132 a partir del qual es pretén regar tot el Parc de l’Alba. Aquest 
dipòsit, per la seva cota de construcció en relació als terrenys que ha d’abastar, requereix de tres pisos de 
pressió, de manera que els dos primers requeriran de bombament per d’arribar a la pressió que cal. L’eix-B 
i l’Eix-C tenen pisos de pressió diferents en els trams que hi ha en aquest àmbit i per aquest motiu a l’eix-C 
hi ha projectades dues canonades diferents. A l’actualitat, els dos pisos de pressió estan connectats a la 
xarxa d’aigua potable. 

La xarxa principal de reg estarà formada per un tubs de polietilè de Ø200 y Ø160 , fins a connectar amb la 
xarxa de reg principal de l’eix de la ciència.  

La xarxa secundària estarà formada per tubs de polietilè Ø40mm de  6 atm. de BAIXA DENSITAT, per aigua 
no potable (franges marrons sobre tub negre). D’aquesta xarxa derivaran les canonades de degoteig que 
reguen cada escocell d’arbre. 

 

El sistema de reg pròpiament dit es veurà reforçat per boques de reg disposades sobre la canonada principal, 
que permetran tenir aigua per operacions auxiliars de neteja i en el reg d’implantació de l’arbrat en cas de 
substitució. 

Cada arbre estarà dotat d’una anella de reg formada per una canonada de polietilè de baixa densitat de 16 
mm de diàmetre exterior que porta degotejadors autocompensants de 2,3 L/h de cabal, el nombre de de-
gotejadors per cada arbre és de 7 unitats la qual cosa implica un cabal per arbre de 16.1 L/h. 

El sistema de reg estarà comandat per un sistema autònom per a cada sector, amb una caixa de programació 
tipus ”TBOS” o equivalent, estant previst el reg de les plantacions durant dos anys després de la plantació, 
podent-se allargar si l’estat de les plantacions així ho fa necessari.. 

En els plànols corresponents  queda detallada la xarxa que s’ha d’executar. 

JARDINERIA 

La jardineria projectada estarà formada per les següents actuacions: 

 Plantació de lledoners, aquests arbres els haurà de subministrar el contractista adludicatari, la seva 
procedència i qualitat ha de ser aprovada per la Direcció Facultativa dessignada pel Promotor, per 
la qual cosa caldrà preveure una visita prèvia als planters d’orígen per fer procedir al marcatge de 
l’arbtat. Està previst plantar un total de 137 Lledoners de Lledoners (Celtis australis) de 18-20 cm 
de perímetre de tronc, dels quals 73 unitats aniran presentats en pa de terra format seguint les NTJ 
i 64 aniran presentats en contenidor. El Contractista haurà de subministrar la planta a peu d’obra i 
procedir a la seva plantació i posterior manteniment durant l’any següent. . Es farà una revisió i 
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reposició de baixes al finalitzar l’ any de manteniment i una  i reposició si fos necessària. Totes les 
reposicions s’hauran de fer en l’època més favorable per assegurar la supervivència de l’arbrat. 

Les plantacions arbòries s’haurien de portar a terme en els mesos que van de novembre a març pels Lledo-
ners i de finals de març a l’inici de juny per les alzines. 

 Hidrosembra de desmunts i terraplens i voreres de terra no urbanitzades, la reverdització dels 
talussos es farà mitjançant hidrosembra en dues passades i posterioor cobertura amb mulch 
orgànic, amb això s’aconsegueix una cobertura propera al 100% de la superfície i la protecció i 
fixació de la mateixa amb el mulch i els estabilitzants projectats. S’aplicarà un mínim de 40g/m2 de 
llavor de la següent barreja: 

Lolium perenne  20% 

Festuca arundinacea 20% 

Cynodon dactylon  10% 

Lotus corniculatus  10% 

Medicago sativa  20% 

Onobrichys sativa  20% 

 

12. SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I DEFENSES 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

La tipologia de senyalització horitzontal seguirà les pautes del Manual de senyalització urbana per a la ciutat 
de Barcelona. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical seran senyals de trànsit amb làmina reflectora de nivell 1 d’intensitat amb pal cir-
cular d’alumini. 

SEMAFORITZACIÓ 

Es semaforitzaran les cruïlles entre l’eix de la ciència i l’eix B i entre l’eix de la ciència i l’eix C, entre l’eix B i 
l’eix 3B i entre l’eix 3B i l’eix C. 

El funcionament de la instal·lació serà a demanda, entrant en funcionament a demanda dels vianants o per 
detecció de trànsit a través de les espires col·locades en els vials. 

Semàfors per a vehicles: Aquests son de  tres focus de 200mm de diàmetre. Quan l’element de sustentació 
sigui un bàcul els semàfor de llum vermella serà de 300mm de diàmetre.  

Semàfors per a vianants i ciclistes: tindran dos focus de 200mm amb el corresponent símbol. Si els pas és 
per vianants i ciclistes els dos símbols estaran integrats en el mateix semàfor. La il·luminació serà mitjançant 
LEDS (díodes emissors de llum). 

Aquestes cruïlles semaforitzades penjaran de quadres de comandament existents en el vial de la ciència. 

 

 

DEFENSES 

La cruïlla de l’eix C amb l’eix 3B es protegirà amb New Jersey prefabricada per protegir la caiguda dels cotxes 
pel talús generat. 

 

13. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent es redacta l’Annex núm. 16. “Pla de Control de Qualitat” on s’esta-
bleix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex s’assenyalen les unitats 
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control de material 

- Control geomètric 

- Control de l’execució 

 

14. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

14.1. Programa de treballs i termini de garantia 

A l'annex núm. 19 queda recollit el pla de treballs, que preveu una durada de l'obra de DEU (10) mesos, i 
indica la durada de les principals activitats d’obra, mitjançant un diagrama de barres, en compliment del 
l’article 132 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial De-
cret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’article 124.1 apartat “e” del Reial Decret Legislatiu 2/2000 
de 16 de juny de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000). 

En aquest pla d’obres hi ha un termini parcial a acomplir de SET (7) mesos per a la construcció de l’eix-B i 
l’entroncament amb l’eix-3B (fins a la parcel·la PC2 04 09). 

El termini de garantia que es considera és d’un (1) any a partir de la recepció de les obres, període de temps 
que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de servei, a 
excepció de la jardinera, la qual té un període de manteniment d’1 any, per la qual cosa l’adjudicatari de les 
obres haurà de dipositar un nou aval per a la jardineria per tal poder fer efectiva la devolució de  l’aval inicial. 

 

14.2. Classificació del contractista 

En compliment dels Articles 25 a 29 del Reial Decret 1098/2001, es proposa a continuació la classificació 
que ha de ser exigida als Contractistes per a presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres.  

 

Grup  G I 

Subgrup 6 9 

Categoria e e 

 

14.3. Justificació de preus 

A l’annex 18 del present projecte, es recull la justificació de preus del present projecte. 
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14.4. Revisió de preus  

En acompliment del Reial Decret 1098/2002 de 12 d’octubre de contractes de les administracions públiques 
(BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze 
(12) mesos, no hi haurà revisió de preus. 

 

14.5. Seguretat i Salut 

D'acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en el 
treball, el contingut del qual queda inclòs a l'Annex núm. 13. 

 
Aquest Estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota con-
trol de la Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut. 

La valoració resultant de l’estudi realitzat, s’ha inclòs dintre d’un capítol del Pressupost d’Execució Material, 
amb amidaments i partides d’obra. 

 

14.6. Decret sobre Obra Completa  

En compliment del l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei de contractes de 
l’Administració pública, aprovada del Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn 
una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels ele-
ments que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

 

15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 
 
DOCUMENT N.1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
 
Memòria 

Annex N.1 – Adaptació del Planejament 

Annex N.2 – Topografia 

Annex N.3 – Geotècnia 

Annex N.4 –Traçat 

Annex N.5 – Clavegueram 

Annex N.6 – Ferms i Paviments 

Annex N.7 – Xarxa d’Enllumenat Públic 

Annex N.8 – Serveis Existents 

Annex N.9 – Xarxes de Subministrament de Serveis 

 X. Aigua 

 X. Gas 

 X. Elèctrica 

 X. Telecomunicacions 

 X. Fred i Calor 

Annex N.10 –Xarxa de Reg i Arbrat d’alineació 

Annex N.11 – Mobiliari Urbà 

Annex N.12 – Senyalització, Semaforització i defenses 

Annex N.13 – Pla de Seguretat i Salut 

Annex N.14 – Estudi de Control de Qualitat 

Annex N.15 – Annex Ambiental 

Annex N.16 – Pla de Gestió de Residus 

Annex N.17 – Justificació de preus 

Annex N.18 – Pressupost per al Coneixement de L’administració 

 

 

DOCUMENT N.2 – PLÀNOLS 

1.- Situació i Índex 

2.- Emplaçament 

3.- Planta Topogràfica 

4.- Planta General d’Urbanització 

5.- Planta d’Enderrocs 

6.1.- Projecte d’eixos de traçat  

6.2.- Perfils longitudinals 

6.3.- Perfils transversals 
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7.1.- Planta de pavimentació. Elements lineals 

7.2.- Planta de pavimentació. Elements superficials 

7.3.- Seccions tipus 

7.4.- Detalls 

8.1.- Planta de Clavegueram 

8.2.- Perfils longitudinals de Pluvials 

8.3.- Perfils longitudinals de Residuals 

8.4.- Detalls 

9.1.- Xarxa d’enllumenat 

9.2.- Detalls 

9.3.- Diagrames unifilars 

10.1.- Xarxa d’aigua 

9.2.- Detalls 

11.1.- Xarxa de Gas 

11.2.- Detalls 

12.1.- Xarxa Elèctrica 

12.2.- Detalls 

13.1.- Xarxa de Telecomunicacions 

13.2.- Detalls 

14.1.- Xarxa de Fred i Calor 

14.2.- Detalls 

15.1- Planta de senyalització i Semaforització 

15.2.- Detalls 

16.1.- Xarxa de reg i arbrat 

16.2.- Detalls 

 

DOCUMENT N.3 – PLEC DE CONDICIONS 

 

 

DOCUMENT N.3 – PRESSUPOST 

 

AMIDAMENTS AUXILIARS 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS Nº1 

PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

16. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost d’Execució per Contracte de les obres d’urbanització d’aquests vials puja a la quantitat d’ UN 

MILIÓ VUIT-CENTS QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANANTA-UN CÈNTIMS. 

Afegint altres elements com els serveis afectats, l’assistència tècnica a les obres d’urbanització, el contrast 

del control de qualitat i topogràfic, aquesta quantitat puja a UN MILIÓ CENT CINQUANTA MIL CINC-CENTS 

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS. 

 

17. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’exposa en la present memòria i els seus annexes així com en la resta de documents del 

projecte, considerem aquest suficientment justificat per a ésser sotmès a la consideració de la Superioritat. 

 

 

Barcelona, setembre de 2015 

 

Autor del Projecte 

 

 

 

 

Albert Noguera i Gros 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Cerdanyola del Vallès

PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS EIXOS B, 3B i C. A L'ENTORN DE LES
PARCEL·LES PC2 04 AL SECTOR DEL PARC DE L'ALBA PLANTA GENERAL D'URBANITZACIÓ
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PARCEL·LA PC2 04

Paviment per a voreres format per  Panot de 20x20x4 cm.

col.locat amb 3 cm. de gruix de Morter sobre base de 15 cm.

de Formigó HM-20

Paviment per a carril bici en  vorera de 20cm. d'espessor

de formigó HM-20

Paviment per a carril bici en calçada de 20cm. d'espessor

de formigó HM-20 sobre 25 cm. de Tot-ú.

Paviment per a carril d'aparcament de 20cm. Formigó HM-20

amb Malla electrosoldada  sobre 25cm de tot-ú artificial.

Paviment asfaltic dimensionat segons tipus de transit

Ferm tràfic T3

2cm. de MBC tipus BBTM 11A rodadura

4cm. MBC tipus ac 22bis S

6cm. MBC tipus AC 226 (base)

Ferm T4

3cm. de MBC tipus BBTM 11A rodadura

5cm. MBC tipus ac 22bis S

Celtis australis (lledoner) de 18/20 cm de perímetre de tronc.

Gual per a vianants de granit gris quintana de peces mecanitzades i

flamejades, de 4.8 metres d'ample, mida de les peces 120x40 cm.

Gual per a vehicles de granit gris quintana

Escocell rectangular d'acer galvanitzat de 200x100 cm. i secció

200x10 mm. col.locat sobre base de Formigó.

Reixa d'embornal tipus Ebro o equivalent de fosa dúctil de 75x30cm.

Punt de llum format per columna de 9m amb lluminària tipus

QSA-10v i làmpada VSAP 150w

Punt de llum conjunt vilanova columna de 4.5m amb projector

PRQ-104/g90-GP-FB C/EGDS. sap 70 w c/arranc. RAL 9007.

Límit primera fase de projecte

Límit de projecte dels Eixos B, 3b, C
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