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1. ANTECEDENTS I ÀMBIT

Prolongació dels vials del Parc Logístic:

La totalitat de l’àmbit del present Projecte resta inclòs dins dels límits del Pla Parcial de la Zona
Franca de Barcelona.
L’àmbit delimita:
Al Nord-oest, amb el Parc Logístic.
Al Nord-est, amb terrenys arrendats a Seat.
Al Sud-est amb el carrer A del Polígon Industrial de La Zona Franca.
Al Sud-oest amb el carrer 3 del Polígon Industrial de La Zona Franca.
La superfície total del àmbit a urbanitzar es de 324.728,47 m2.

Propietat:
La totalitat dels terrenys del projecte d’urbanització son propietat del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, amb seu social a l’Avinguda del Parc Logístic, n.2-10, del Polígon
Industrial de la Zona Franca de Barcelona (08040 Barcelona).

-

Prolongació del carrer 29 del Parc Logístic (eix X1).
Prolongació del carrer 27 del Parc Logístic (eix X3 i X4).
Prolongació de l’Avinguda 5ª del Parc Logístic (eix Y4).
Prolongació de l’Avinguda 6ª del Parc Logístic (eix Y3).

Límits del sector BZ amb l’arrendament confrontant de Seat.
Prolongació dels vials de l’arrendament Seat (eix Y4 i Y2).
Reforma per millorar la rotonda entre els carrers 3 i E, ampliant el radi i centrant-la en l’eix del
carrer E.
Nou accés pel carrer 3 de les mateixes característiques que les del Parc Logístic.
Nou accés per el carrer A en prolongació del carrer 27 del Parc Logístic.
Manteniment del vial de 25.50 m en tota la façana dels carrers 3 i A (eix X1).
Subdivisió de l’àmbit del sector BZ Fase 1 en dues zones, B (eix tecnològic) i C (eix alimentari)
(veieu plànol n.4).

2. OBJECTE
Planejament vigent:
L’àmbit del Projecte està subjecte al planejament següent:

El present projecte d’urbanització té com a objectiu definir la configuració de les
infraestructures, serveis i vialitat dels espais lliures d'ús públic resultants de la nova ordenació
de l’àmbit.

Pla General Metropolità, amb qualificació 22a (industrial) a tot l’àmbit.
Pla Parcial de la Zona Franca, declarat expressament vigent en funció d’allò previst a l’art. 350
de les NN.UU. del PGM.

Les xarxes a implantar són:

Criteris de disseny:
Les propostes d’ordenació viària i delimitació de parcel·les es fonamenten en l’existència de les
propostes d’ordenació funcional fetes per la totalitat del denominat Sector Seat i
desenvolupades en la redacció del projecte d’urbanització del Parc Logístic.
D’altre banda, per les característiques de les propostes tipològiques de les parcel·les a
implantar definides en el Projecte BZ, el dimensionat i traçat de l’estructura viària es condiciona
a les següents preexistències i paràmetres funcionals:

Accessos del Parc Logístic per carrer 3 i Avinguda del Parc Logístic.
Límits del sector BZ amb el Parc Logístic.

-

Gas
Aigua potable
Aigües freàtiques i reg
Clavegueram separatiu (pluvials i residuals industrials/urbanes).
Telecomunicacions
Energia elèctrica de mitja tensió
Enllumenat
Estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics
Climatització de fred i calor, aigua glicolada -10ºC/-5ºC, vapor i condensats

El desenvolupament de les xarxes té en compte la parcel·lació indicativa de partida fruit de les
reunions mantingudes amb empreses del sector industrial així com amb institucions de l’àmbit
tecnològic i cultural, per tal d’ajustar-se el màxim possible a les necessitats d’aquestes. Els
traçats dels diferents serveis, les escomeses, la vialitat estan condicionats pels usos de les
pròpies edificacions i naus, etc.
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3. TOPOGRAFIA
Els treballs topogràfics realitzats, han tingut com a objectiu la localització de cada element, en la
seva situació actual.

Eixos Primaris
L’eix X3 es desenvolupa des de l’eix Y6b fins a l’eix Y3, creuant transversalment amb l’eix Y4.
Es tracta d’un eix viari de 30,00 metres d’ample, on 16,00 pertanyen a calçada i els 14,00
metres restants a voreres.

S’ha situat la xarxa subterrània de galeries, en relació amb els elements superficials i s’han
verificat quan ha estat possible les seccions definides en els plànols facilitats per l’empresa
Seat. El topogràfic reflecteix l’esplanació dels vials executats segons el “Projecte d’enderrocs i
moviment de terres del Sector BZ Fase1”.

L’eix X4 es la continuació longitudinal de l’eix X3, i es desenvolupa des de l’eix Y3 fins a l’eix
X1, creuant transversalment amb l’eix Y2. A l’igual que l’eix X3 té una amplada total de 30
metres, amb l’única diferència d’incloure un carril d’aparcament en fila de 2,00 metres, reduintne aquesta amplada en les voreres.

S’ha adoptat el sistema de projecció UTM, i pres com a base els vèrtex facilitats per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (veieu annex n.1 Topografia).

L’eix Y3 té una amplada de 33,50 metres i com a característica principal es que té una caçada
total de 18 metres, on s’inclouen dos carrils d’aparcament a cada banda.

4. ESTUDI GEOTÈCNIC

A continuació es desenvolupen les dimensions de les seccions transversals dels eixos X3, X4 y
Y3:

A l’annex n.2 s’incorpora l’estudi geotècnic realitzat per Applus amb l’objectiu principal de fer
una caracterització dels diferents tipus de sòl en l’àmbit del sector. Així mateix s’incorpora
l’estudi geotècnic realitzat l’any 1998 per a la determinació dels paràmetres geotècnics de
resistència i deformabilitat erització geotècnica de Segons el tipus de material que per tal de
poder avaluar la possibilitat d’utilitzar-los en els vials projectats i en els reblerts de parcel·la amb
els sobrants de l’excavació.

calçada
vorera aparcament calçada aparcament total vorera

A títol informatiu s’adjunta l’estudi geotècnic que va realitzar l’empresa Sondeos y Anclajes l’any
1.998 per al Parc Logístic. En aquest estudi es determinen els paràmetres geotècnics
d’identificació, resistència i deformabilitat dels diferents sòls travessats.

Eix

m

X3

m

vorera
carril
bici
vorera total TOTAL

m

m

m

m

m

m

m

m

5,00

14,00

2,00

16,00

1,75

2,80

4,45

9,00

30,00

X4

7,50

14,00

14,00

1,75

2,80

3,95

8,50

30,00

Y3

9,00

18,00

6,5

6,50

33,50

2,00

14,00

2,00

5. VIALITAT
Els vials definits dins del present projecte d’urbanització s’han estructurat en vials primaris i
vials secundaris.
Els vials primaris son els pertanyents als eixos X3 i X4 ,continuació del carrer 27 del Parc
Logístic, i l’eix Y3, que correspon a la prolongació de l’ Avinguda 6 del Parc Logístic. La resta
d’eixos dins del sector a urbanitzar son els denominats eixos secundaris.
Els vials primaris tenen com a funció principal donar accés al nou sector, mentre que els vials
secundaris, amb un trànsit més intern, garanteixen l’accés a cadascuna de les parcel·les del
sector.
Tots els vials projectats i que formen el nou sector del BZ son de doble sentit de circulació. Els
vials primaris, en funció del trànsit més elevat que absorbeixen s’han dissenyat amb dos carrils
de circulació per sentit, mentre que els vials secundaris, amb un trànsit menor, en tenen un únic
carril de circulació per sentit.

Continuadament amb l’eix Y3 es situen els eixos Y3a i Y3b, desenvolupats paral·lelament des
de l’eix X3/X4 fins a l’eix X1. Es tracta de dos eixos què formen una plataforma de vorera amb
calçada separades per una mitjana de 5,50 metres. Les calçades tenen 7,00 metres d’amplada
cadascuna y les voreres 29,00 i 5,00. El total d’ample del vial es de 41,00 metres. A continuació
es mostra un resum:

vorera calçada
Eix

m

m

Y3a / Y3b

29,00

7,00
Y3a
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m

m
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6. FERMS I PAVIMENTS

Eixos Secundaris
Els eixos secundaris es poden dividir en dos grups, els grans eixos perimetrals, formats pels
vials X1 i Y1, i la resta d’eixos, formats pels vials X2, X10, Y2, Y4, Y5 i Y6a/Y6b.
Els eixos X1 i Y1 són la continuació dels eixos interiors del Parc Logístic que discorren a través
del carrer número 3 i de l’avinguda del Parc Logístic. Tant l’eix X1 com el Y1 disposen d’una
secció transversal de 30,00 metres, caracteritzada principalment per disposar d’una amplia
zona d’aparcament i dues calçades de 4,00 metres. L’aparcament es divideix en dos carrils al
costat exterior de la calçada i una franja de 8,20 metres d’ample al mig dels vials.

Dins de les actuacions que es contemplen en el present projecte cal diferenciar els vials
primaris, carrers 27 del Parc Logístic (eixos X3 i X4) i l’ Avinguda 6 del Parc Logístic (eix Y3),
que tenen com a funció principal donar accés al nou sector, i per altre costat els vials
secundaris, que garanteixen l’accés a la resta de parcel·les del sector.
SECCIONS TIPUS PER A CALÇADES I VIALS AMB TRÀNSIT RODAT
Sobre l’esplanada millorada existent es realitzaran els corresponents ferms i paviments que tot
seguit es defineixen.

A continuació es desenvolupen les dimensions de les seccions transversals dels eixos X1 i Y1:
Dimensionat del ferm
calçada

vorera

vorera aparcament calçada aparcament calçada aparcament total vorera TOTAL
Eix

m

m

m

m

m

m

m

m

m

X1

5,30

2,00

4,00

8,20

4,00

2,00

20,20

4,50

30,00

Y1

5,30

2,00

4,00

8,20

4,00

2,00

20,20

4,50

30,00

La resta d’eixos tenen una secció transversal de entre 13,00 i 18,00 metres, distribuïda en una
calçada amb voreres a cada costat, de 3,00 metres cadascuna. Els eixos X10 i Y2 disposen de
dos carrils d’aparcament de 2,00 metres, mentre que la resta de vials (X2, Y4, Y5 i Y6a/Y6b) no
disposen de cap espai d’aparcament.
A continuació es desenvolupen les dimensions de les seccions transversals dels eixos X2, X10,
Y2, Y4, Y5 i Y6a/Y6b:

calçada

El disseny del ferm s’ha realitzat aplicant les directrius del plec de prescripcions generals per
obres de carreteres i ponts, PG-3, i l’ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre on s’aprova la
NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de la INSTRUCCIÓ DE CARRETERES.
S’ha pres una intensitat de trànsit T1 per als eixos X3, X4 i Y3, corresponent a un màxim de
1999 vehicles pesats per dia i una T2 per a la resta de vials (eixos X1, X2, X10, Y2, Y4, Y5 i
Y6), corresponent a una IMD màxima de 800 vehicles pesats per dia.
L’esplanada executada és de tipus E2 segons la classificació recollida en l’odre
FOM/3460/2003, de 28 de novembre on s’aprova la NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME",
de la INSTRUCCIÓ DE CARRETERES.
Els nous vials per a trànsit rodat queden definits per les següents seccions tipus:
• Vials d’aglomerat per a trànsit rodat primari:
Aquesta secció correspon als eixos X3, X4 i Y3. Secció 121 del catàleg de seccions de ferm de
la Norma 6.1-IC.

vorera

vorera aparcament calçada aparcament total vorera TOTAL
Eix

m

X2

3,00

X10

3,00

2,00

8,00

Y2

3,00

2,00

8,00

Y4

3,00

Y5
Y6a /
Y6b

m

m

m

m

m

m

12,00

3,00

18,00

2,00

12,00

3,00

18,00

2,00

12,00

3,00

18,00

7,00

7,00

3,00

13,00

3,00

7,00

7,00

3,00

13,00

3,00

8,00

8,00

3,00

14,00

12,00

Capa de trànsit S-12 de 6 cm
Capa intermèdia S-20 de 9 cm
Base d’aglomerat asfàltic G-25 de 15 cm
Base de tot-u artificial Z.A. de 25 cm
Sòl seleccionat de 75 cm (*)
Saneig i reblert amb sòl tolerable 100 cm en cas de ser necessari donada la presència de
reblerts antròpics o sòls no consolidats (*)
(*) Obra ja executada
Serà necessari l’execució d’un reg d’imprimació entre la base granular (tot-u) i la base asfàltica i
d’un reg d’adherència entre les diferents capes asfàltiques.
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(*) Obra ja executada
• Vials d’aglomerat per a trànsit rodat secundari:
SECCIONS TIPUS PER A VORERES
Aquesta secció correspon als eixos X1, X2, X10, Y2, Y4, Y5 i Y6. Secció 221 del catàleg de
seccions de ferm de la Norma 6.1-IC.
Capa de trànsit S-12 de 6 cm
Capa intermèdia S-20 de 9 cm
Base d’aglomerat asfàltic G-25 de 10 cm
Base de tot-u artificial Z.A. de 25 cm
Sòl seleccionat de 75 cm (*)
Saneig i reblert amb sòl tolerable 100 cm en cas de ser necessari donada la presència de
reblerts antròpics o sòls no consolidats (*)
(*) Obra ja executada
Serà necessari l’execució d’un reg d’imprimació entre la base granular (tot-u) i la base asfàltica i
d’un reg d’adherència entre les diferents capes asfàltiques.
• Aparcament de formigó per a trànsit pesat:

En el disseny de les seccions tipus dels diferents paviments presents en les voreres i zones
peatonals s’ha contemplat la possibilitat del pas de vehicles de manteniment, reforçant la
capacitat portant dels mateixos.
Les diferents seccions tipus de paviments peatonals presents a la nova urbanització són les
següents:
• Voreres de panot de formigó:
Panot de formigó de 4 pastilles o estriat de 8 cm
Morter d’assentament de 3 cm
Llit de sorra de 2 cm
Base de formigó HM-20 de 15 cm
Subbase de tot-ú 20 cm
Sòl seleccionat 40 cm
Saneig i reblert amb sòl tolerable 100 cm en cas de ser necessari donada la presència de
reblerts antròpics o sòls no consolidats (*)
(*) Obra ja executada

Aquesta secció correspon a la zona d’aparcament per a vehicles pesats situada a l’eix Y3.
• Carril per a bicicletes:
Secció 3224 del catàleg de seccions de ferm de la Norma 6.1-IC.
Capa de formigó HM-40 de 21 cm amb malla electrosoldada de ø6 a 15 cm
Base de tot-u artificial Z.A. de 20 cm
Sòl seleccionat de 75 cm (*)
Saneig i reblert amb sòl tolerable 100 cm en cas de ser necessari donada la presència de
reblerts antròpics o sòls no consolidats (*)
(*) Obra ja executada

El carril per a bicicletes es definirà amb dues linies de llambordins 20x10x48cm
Formigó fratassat HM-20 de 13 cm.

7. XARXA DE CLAVEGUERAM
INTRODUCCIÓ

• Vials de llambordí de formigó per a trànsit rodat:

En el present annex es defineix la xarxa de clavegueram dissenyada per al sector BZ Fase 1.
Aquesta s’ha adequat tant a criteris ambientals com a condicionants hidràulics i geogràfics,
atenent a la seva posició relativa a la Zona Portuària.

Aquesta secció correspon a les zones d’aparcament per a vehicles lleugers situades junt a les
voreres i a la mitjana de l’eix X1.
Paviment de llambordí de formigó 8 cm.
Llit de sorra de 4 cm.
Base de formigó HM-20 de 15 cm.
Subbase de tot-u de 20 cm.
Sòl seleccionat de 75 cm.
Saneig i reblert amb sòl tolerable 100 cm en cas de ser necessari donada la presència de
reblerts antròpics o sòls no consolidats (*)

El perfil característic d’un tall longitudinal corresponent a una línea de desaigua que s’origini en
la zona alta i desemboqui en el port de Barcelona, respon sempre a un perfil que presenta en la
seva part inicial una pendent molt elevada, al voltant del 4% que es transforma ràpidament en
pendents de l’ordre del 2% a poca distancia del seu origen, aproximadament a 1/3 del seu
recorregut total. En els dos tercis restants el gradient de variació de la pendent disminueix
moltíssim respecte a aquest primer terç, presentant pendents de l’ordre de l’1% en el segon i
inferiors en la seva part final, zona deltaica.
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Aquesta configuració morfològica de las conques de Barcelona, ocasiona que grans volums
d’aigua s’acumulin ràpidament en les zones baixes de la xarxa, que al tenir pendents baixes,
fan molt difícil la seva evacuació i en ocasions, més de les que serien desitjables, provocaven
inundacions. Aquest punt d’acumulació a partir del que eren freqüents aquest tipus de col·lapse
de la xarxa de sanejament de Barcelona, coincideix sensiblement amb la Gran Via. Recordem
que els terrenys que ocupa el nou sector en desenvolupament es situen por sota d’aquesta
línea, és per a això que es trobaven en una zona sensible pel que es refereix a les inundacions.
A aquesta situació geogràfica (zona deltaica del riu Llobregat), s’uneix l’acció de l’home pel que
fa al procés urbanístic que ha sofert Barcelona i en concret el delta. Mitjançant aquest procés
s’han desviat i unit diverses lleres naturals de desaigua de les aigües pluvials cap als marges
del que era el desenvolupament de la població, generant concentracions de volums d’aigües en
zones molt concretes, com pot ser aquesta zona del delta. Aquest procés urbanístic, en
conseqüència, va venir a accentuar la difícil situació d’inundacions que ja de forma natural es
produïen en aquestes zones deltaiques.
Aquesta situació ve ocasionada per les fortes precipitacions que pateix tot el litoral mediterrani,
que si be en quant a quantitat de precipitació no es molt significativa, entorn els 600 l/m²/any
front als 1000 l/m²/any de qualsevol zona centre i nord europea, sí ho és la forma en que es
produeix, amb puntes d’intensitat en 15 minuts de fins a 150 mm/h, el que representa unes tres
vegades més que per a les altres zones.
En el PECLAB’97 (Pla Especial de Clavegueram de Barcelona realitzat per Clabsa) i en altres
estudis i projectes que es varen redactar per donar solució a aquest problema com l’Estudi de
Solucions antiinundacions al sector SEAT de la Zona Franca de Novembre de 1996 i el
Proyecto de remodelación de la red interior norte de colectores de la SEAT de Juliol de 1997
ambdós redactats pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, es concloïa que el Col·lector
IV (de la Seat) que és el desaigua de la conca de la Riera dels Frares y el Col·lector III que ho
és de la conca d’Amadeu Torner, en la zona de projecte es desbordaven i provocaven
inundacions, les quals no tenien un origen intrínsec en el polígon de la Zona Franca.
La solució definitiva per a evitar aquestes inundacions tal com contemplava el PECLAB’97
passava per la creació d’un gran col·lector interceptor que, a l’alçada de la Gran Via, desviés les
aigües procedents de la zona alta i mitja de Barcelona i les conduís, paral·lelament a ella, fins al
riu Llobregat. El projecte constructiu del Col·lector Interceptor de la Zona Franca el va acabar de
redactar Clabsa l’any 1999. Malgrat que l’interceptor ja està en servei, pel col·lector IV segueix
baixant un cabal significatiu donat que no es va arribar a construir la comporta que permetia
derivar la totalitat del cabal cap a l’interceptor. D’aquesta forma tal com es desprèn de l’informe
de Clabsa (veieu l’apèndix n. 6.3) els calats del col·lector IV dificulten el desguàs del Sector BZ1.

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA
La xarxa existent al polígon de la Zona Franca és una xarxa unitària, amb uns col·lectors
principals que aprofiten la màxima pendent del terreny natural.
S’ha optat per realitzar un doble sistema de clavegueram, una xarxa de recollida d’aigües
pluvials i una de residuals. No es tracte d’un sistema separatiu estricte donat que les aigües
residuals recollides en aquest sector es connecten al nou pou d’aigües pluvials P.2.6.11 situat
al límit amb el carrer 3, pou que desaigua a un dels dos col·lectors unitaris del carrer 3.
L’adopció d’aquesta solució està fonamentada en les característiques topològiques de l’àmbit
del projecte. Com ja s’ha comentat les pendents dels col·lectors son molt petites i els episodis
de precipitació poden tenir puntes importants, això fa que les seccions de clavegueram
resultants siguin importants. Els diàmetres resultants en molts trams son molt grans, de 1000
mm, 1200 mm i 1500 mm. Aquestes seccions son inadequades des del punt de vista hidràulic
per als petits cabals que procedeixen de les aigües residuals, donat que la velocitat de
circulació és molt baixa i provoca sedimentacions indesitjades. Per altra banda son habituals els
episodis de males olors que acaben sortint pels embornals. L’adopció d’aquesta solució emperò
implica que s’hagin d’implementar sistemes de control i vigilància que evitin les connexions
inapropiades.

Xarxa d’aigües residuals
La xarxa d’aigües residuals es connecta al pou de pluvials P.2.6.11 situat en la semi rotonda
d’entrada del carrer 3. Les canalitzacions d'aquesta xarxa seran de PVC D400 mm, recoberts
de formigó. Per problemes d’intersecció de les escomeses de residuals amb els col·lectors de
pluvials, es realitzaran dos col·lectors, un a cada costat i junt al límit parcel·lari. Es realitzaran
pous de registre cada 50 m com a màxim i en els punts de canvi de direcció del col·lector. Els
pous que tinguin escomesa parcel·lària de residuals seran de base rectangular de 1,00x1,20 m i
podran adoptar la funció de pericó de presa de mostres amb la construcció d’una petita cubeta
de recollida (veieu plànol 10.4, full 2 de 7).

Xarxa d’aigües pluvials
La xarxa d’aigües pluvials consisteix en sis col·lectors independents, quatre dels quals
condueixen les aigües al col·lector IV (NT 497) que transcorre pel carrer 25 del Parc Logístic i
es prolonga fins al carrer A passant per terrenys actualment arrendats a la Seat, els altres dos
col·lectors desaigüen a un dels dos col·lectors del carrer 3, de diàmetre D1200 mm (veieu
plànol 10.2.1).
Es projecten pous de registre per l’accessibilitat, manteniment i neteja dels col·lectors,
distanciats cada 20 m. Els pous de registre per a diàmetres de tub inferiors a 1000 mm tindran
una base de 1,35x1,35 m, construïda in situ amb formigó HM-15, tal com s’indica als plànols de
detall, a la base els anells de formigó prefabricats tindran un diàmetre de 1000 mm mentre que
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en la part superior del pou seran de 700 mm. Es col·locaran graons de polipropilè amb ànima
d’acer de 12 mm de diàmetre cada 35 cm. Per a tubs de diàmetres D1000, D1200 i D1500 mm,
es realitzarà un pou de formigó armat de secció rectangular variable. Quan en un mateix pou hi
hagin dues o tres entrades es realitzarà una cambra de 2,60x1,50x2,00 m de dimensions
interiors (veieu detalls en els plànols 10.4). En els punts de connexió amb el col·lector IV (NT
497) es realitzarà un pou just abans del mateix.
Les canalitzacions d'aquesta xarxa seran de formigó amb recobriment de formigó en massa.
Les escomeses d’embornals a col·lectors es realitzaran amb tubs de PVC D350mm, mentre que
les escomeses d’edificis a col·lectors en realitzaran amb tubs de PVC D400mm. Per motius de
manteniment i neteja de la xarxa no s’han projectat col·lectors amb diàmetres inferiors als
600mm.

XARXA DE DISTRIBUCIÓ BÀSICA
Tot i que els treballs es preveu que estiguin realitzats directament per AGBAR, i així queda
reflectit en el pressupost per administració.
El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes les possibles parcel·les a aquesta
xarxa, intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles.
Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols, depenent dels
diàmetres dels conductes, de la posició i finalitat dels mateixos.
Les rases tindran un ample de 40 cm i una fondària de 100 cm respecte la cota de rasant
definitiva.

8. XARXA D’AIGUA POTABLE I PREVENCIÓ D’INCENDIS
OBJECTE

SERVEIS AFECTATS

L’objecte d’aquest apartat és definir les actuacions necessàries per dissenyar una xarxa bàsica
d’aigua al Sector BZ Fase I.

En els plànols de serveis existents es defineix l’estat actual de cadascun dels diferents serveis.
Tots els serveis situats dins l’àmbit de projecte es troben fora de servei, els situats dins la traça
dels nous carrers han estat retirats per evitar futures confusions. Els serveis existents fora de
l’àmbit del sector d’actuació estan en servei, i per tant qualsevol actuació fora del mateix haurà
d’anar acompanyada de les corresponents mesures preventives. És per aquest motiu que
durant l'execució de l'obra, caldrà estar en contacte directe amb els Tècnics de les que
companyies de serveis i la DF a més de realitzar cales de comprovació de serveis existents.

Aquestes obres bàsiques fan referència a l’abastament (connexió amb línies de
subministrament o elements existents) i distribució del servei fins els punts de connexió o
consum.
Restarà realitzar, en la fase de construcció dels edificis, l’entroncament i escomesa amb la
xarxa bàsica.
El projecte preveu l’execució d’una xarxa de canalitzacions per a aigua, amb la previsió de
donar servei a les corresponents escomeses de les parcel·les i preveient la connexió a la xarxa
d’aigua existent.
La xarxa d’aigua potable, incloent els hidrants contra incendis i vàlvules s’ha definit, amb certes
interpretacions, segons els criteris establerts per l’empresa concessionària del servei, Aigües de
Barcelona.
Seguint els criteris de la companyia es projecten tubs de fosa dúctil amb junt estàndard i es
preveu la instal·lació de vàlvules de comporta d’assentament elàstic i PN16 de diàmetres
DN200 i DN150 i hidrants contra incendis PN16 amb dues boques de DN70, els quals es
col·locaran aïllats de la canonada mitjançant una válvula de comporta DN100.

Per a la instal·lació de la xarxa d'aigua potable s'han previst quatre punts de connexió:
• Un punt de connexió a la canonada de diàmetre DN300 que creua el carrer 3 i que està
situada al costat de la semi rotonda d’accés al nou sector.
• Un segon punt de connexió està situat a l’entrada del Parc Logístic des del carrer 3 (Avinguda
3 del Parc Logístic). La connexió es fa a una canonada de diàmetre DN150.
• Les altres dues connexions es realitzen al carrer 27 del Parc Logístic a escassos 50m una de
l’altra. A una canonada de diàmetre DN200 una i a una de diàmetre DN150 l’altra (veieu plànols
11.2).
La companyia subministradora Aigües de Barcelona amb la normativa vigent (BOE 297 del 1312-05, pàg. 36) li correspon l’execució de la xarxa de subministrament en els polígons i noves
actuacions urbanístiques, com és el cas del present projecte.
En el annex 7, s’inclou l’oferta de la subministradora d’acord amb el Canon Legal.

Abans de l’inici de les obres, i durant el transcurs d’aquestes, s’haurà d’estar en contacte amb
la companyia per tal de realitzar-les segons la seva normativa i afectant el mínim possible al
servei.

Els plànols de la xarxa d’aigua potable figura en aquest Projecte a efectes informatius i per a
coordinació del traçat previst amb les altres infraestructures.
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Els hidrants s’ajusten a les disposicions del R.D. 241/1994 de Mesures de Protecció d’Incendis
en Urbanització.

Les dimensions del pericons i els detalls de les vàlvules a col·locar, s’indiquen als plànols de
detall de la Xarxa d’Aigües Freàtiques.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU
9. XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES I REG
La xarxa de reg projectada en el present annex dota de subministrament al arbrat viari del
sector BZ-1i cobreix les necessitats de les diferents zones verdes integrants.

XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES
INTRODUCCIÓ

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
El polígon de la Zona Franca disposa d’una xarxa d’aigües freàtiques alimentada per 4 pous i
un dipòsit de distribució. La xarxa discorre pel carrer 62, carrer 1, carrer A, carrer 6 (entre carrer
A i carrer E), carrer E, carrer 5 (entre carrer A i carrer D), carrer 4 (entre carrer A i carrer 3),
carrer 3, carrer 50 (entre carrer 3 i carrer 4), carrer de la Feixa Llarga. Els pous estan situats a
les cruïlles del carrer E amb el carrer 6, carrer 3 amb carrer 4, carrer A amb carrer 5 i carrer A
amb carrer 3. El dipòsit està situat a la cruïlla del carrer 3 amb el carrer E (costat Llobregat).
Es planteja una xarxa de distribució d’aigües freàtiques amb l’objectiu de regar en el futur les
zones verdes projectades dins del Sector BZ - 1.

La xarxa de reg projectada dota d’aigua a les zones verdes viàries, és a dir, la mitjana de la
prolongació de l’Avinguda 5ena del Parc Logístic, les rotondes i tot el conjunt d’unitats arbòries
dels vials.
L’aigua que s’utilitzarà per al reg serà d’origen freàtic.
S’instal·larà xarxa de reg per degoteig automatitzat a totes les zones verdes i a l’arbrat.
El sistema de reg utilitzat anirà connectat a un únic punt, junt al dipòsit de distribució situat al
carrer 3 (veieu plànol n.16.2).

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Es preveu connectar dues boques de reg a la xarxa existent que discorre pel carrer A costat
muntanya per regar dues de les rotondes de l’eix perimetral (X1). La xarxa planificada es
connectarà a l’existent a la que discorre pel carrer 3 (cantonada amb el carrer E). Des d'allà
creuarà el carrer 3 i seguirà el vial perimetral (prolongació del c/29 del Parc Logístic) en sentit
mar fins a la prolongació de l’Avinguda 6ena del Parc Logístic, des d’aquest punt es bifurcarà en
dos ramals, un d’ells seguirà en el mateix sentit fins arribar a la rotonda del vial perimetral, l’altre
ramal seguirà per la prolongació de l’Avinguda 6ena del Parc Logístic, creuarà el vial que és
prolongació del carrer 27 del Parc Logístic i arribarà al límit del sector que llinda amb la parcel·la
arrendada a SEAT.
Es col·locarà una conducció de polietilè d'alta densitat i 16PN, amb bandes de color marró, i
amb la inscripció “Aigua no potable”. La canonada anirà sobre un llit de sorra de 10 cm de gruix,
l’ample de la rasa serà de 12 cm i anirà recoberta per una capa de 8 cm de gruix, també de
sorres. A sobre de la capa de sorres, es col·locarà una banda de senyalització de 20 cm
d’amplada amb la inscripció “Aigua no potable”.
La solera i les parets de les arquetes, tant la de desguàs com les de vàlvules de tall, es
construiran amb formigó en massa HM-20 de 20 cm de gruix. Les tapes de registre de les
arquetes seran de fosa dúctil tipus D-400, de dimensions 750x750 mm, i portaran la inscripció
“Aigua freàtica. Aigua no potable”.

10. XARXA DE GAS
OBJECTE
L’objecte d’aquest apartat és definir les actuacions necessàries per dissenyar una xarxa bàsica
de gas al nou sector.
Aquestes obres bàsiques fan referència a l’abastament (connexió amb línies de
subministrament o elements existents) i distribució del servei fins els punts de connexió o
consum dels edificis.
Restarà realitzar, en la fase de construcció dels edificis, l’entroncament i escomesa amb la
xarxa bàsica i que correrà a càrrec de la companyia subministradora.
S’ha confeccionat la xarxa seguint les normes, criteris i indicacions dels tècnics de la companyia
GAS NATURAL SDG, a més de reproduir, amb certes interpretacions, l’esquema de xarxa
proposat pel seu departament de Serveis Tècnics.
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La xarxa projectada es realitzarà amb canonades soterrades de polietilè reticulat electrosoldat.
Aquesta estarà connectada amb l’existent que és de Mitja Pressió. Els col·lectors seran de PE
DN110. Cada parcel·la o edificació haurà de disposar d'una escomesa que estarà dotada d’un
armari de regulació, situat segons es decideixi en cada moment.

11. XARXA D’ENERGIA ELÈCTRICA
ANTECEDENTS
La parcel·la delimitada pels carrers 2, 3, A i pel Parc Logístic va ser arrendada per la companyia
Seat en diverses etapes. Per tal de dotar de subministrament elèctric l’antiga factoria, la Seat va
construir una subestació elèctrica de la seva propietat de 85 MVA de potència que s’alimentava
d’una línia de 110KV propietat d’Endesa.

ABASTAMENT
La nova xarxa projectada es connecta amb l’existent, des d’on s’alimenta, a l’estació de
regulació i mesura ERM-001-0074 situada al carrer 29 del Parc Logístic cantonada amb
l’avinguda 3era (veieu plànol 12.2).

El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar totes les possibles parcel·les a aquesta
xarxa, intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles.

Arran de la construcció de la nova planta de Seat a Martorell l’any 1993, gran part de la
producció es va traslladar quedant buits alguns tallers. L’any 2004 es va tancar un acord entre
El Consorci de la Zona Franca i l’empresa Seat en virtut del qual aquesta es comprometia a
rescindir el contracte d’arrendament i a deixar lliures unes 43Ha de prop de les 83Ha que tenia
en règim d’arrendament. Com a conseqüència d’això el juny de l’any 2009 l’empresa Seat va
deixar fora de servei la seva subestació elèctrica i va sol·licitar a Endesa un nou
subministrament en mitja tensió des de la nova subestació del carrer dels Motors (subestació de
Motors) que s’ajustava a les necessitats reals de la companyia.

Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols, depenent dels
diàmetres dels conductes, de la posició i finalitat dels mateixos.

SITUACIÓ ACTUAL

XARXA DE DISTRIBUCIÓ BÀSICA

Les rases tindran una fondària de 90 cm i 60 cm d’ample com a mínim.

SERVEIS AFECTATS
En els plànols de serveis existents es defineix l’estat actual de cadascun dels diferents serveis.
Tots els serveis situats dins l’àmbit de projecte es troben fora de servei, els situats dins la traça
dels nous carrers han estat retirats. Els serveis existents fora de l’àmbit del sector d’actuació
están en servei, i per tant qualsevol actuació fora del mateix haurà d’anar acompanyada de les
corresponents mesures preventives. És per aquest motiu que durant l'execució de l'obra, caldrà
estar en contacte directe amb els tècnics de les companyies de serveis i la DF a més de
realitzar cales de comprovació de serveis existents.

Des de la subestació Motors fins a l’Avinguda del Parc Logístic es va estendre un circuit
3x(1x400) mm2 Al 18/30kV per al subministrament de les obres de la línia 9 del metro. Aquest
circuit discorre pel carrer dels Motors sentit Bessos, travessa l’estació de Can Tunis i la Ronda
Litoral per la galeria de serveis existent en el pas soterrat que connecta el carrer Pedrosa A de
L’Hospitalet de Llobregat amb l’Avinguda del Parc Logístic, accedeix al recinte del Parc Logístic
pel carrer 21 del Parc Logístic i segueix paral·lel a la tanca fins al carrer 24 del Parc Logístic,
punt en el que creua l’Avinguda del Parc Logístic per abastir un centre de transformació
propietat de la UTE que construeix la nova estació del metro.
Segons les converses mantingudes amb la companyia Endesa, des de la subestació de Motors
ens podrien garantir fins a 15 MVA pel subministrament dels quals s’utilitzaria l’esmentat cable
utilitzat per les obres del metro que es preveu quedi fora de servei en breu.

PREVISIÓ DE CONSUMS
L’IREC (Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya) juntament amb l’enginyeria Enertika ha
dut a terme un “Informe per a la implantació d’una xarxa Smart Grid” en el marc del qual s’ha
realitzat una previsió de la demanda de potència. La previsió de consum en l’àmbit del Sector
BZ-1 i BZ-2 s’ha realitzat en base als criteris establerts al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, considerant els usos i superfícies de sostre previstos en la MPGM i en el Pla Parcial
del Polígon Industrial de la Zona Franca.
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La previsió de potència elèctrica a llarg termini (2020-2050) per al Sector BZ-1 és de 81,18 MVA
i per al Sector BZ-2 és de 28,10 MVA. La demanda total per als Sectors BZ-1 i BZ-2 és de 109
MVA.
A curt termini (període 2.011-2.014) es preveu una potència elèctrica d’uns 29 MVA per al BZ-1
i d’uns 8 MVA per al BZ-2.
Aquestes previsions inclouen la potència instal·lada per a la recàrrega de vehicles elèctrics i
l’enllumenat de vials que serà de 2 MVA.

L’ET1 i l’ET5 estaran situades al carrer paral·lel a l’Avinguda 3ª del Parc Logístic, l’ET2 estarà
situada a l’entrada principal del Sector des del carrer 3, en la prolongació de l’Avinguda 6ena
del Parc Logístic, mentre que l’ET3 estarà situada junt a la rotonda d’accés al Sector des del
carrer A. Les estacions transformadores ET1, ET2, ET3 i ET7 aniran equipades amb un trafo de
1.000KVA cadascuna i donaran servei a l’enllumenat públic així com a les estacions de
recàrrega de vehicles elèctrics.
Per tal de complir amb la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del
subministrament elèctric, la xarxa es connectarà a la subestació del Llobregat des de 2 circuits
independents que subministren energia al Parc Logístic (veieu plànol 14.2).

Aquesta demanda energètica no inclou els consums d’energia tèrmica que es preveu que siguin
per a les fases 1 i 2 de 88 MWt quan es produeixi la màxima ocupació.
INFRAESTRUCTURA
XARXA PROPOSADA
La xarxa elèctrica s’estructura des d’un element principal, la subestació transformadora. En el
Sector BZ per proximitat li correspon la subestació del carrer Motors (Endesa) que es va posar
en servei l’any 2.007. Aquesta subestació esta connectada amb la de L’Hospitalet de Llobregat,
la de la Zona Franca (REE, Red Eléctrica de España) i la de la ZAL mitjançant línies soterrades
de 220 kV.
A partir de la subestació de Motors s’estendran els anells de distribució en mitja tensió (MT de
25kV) que han d’alimentar les estacions de transformació (ET) per tot l’àmbit del Sector BZ-1 i
BZ-2. Aquests seran de secció 3x(1x400) mm2 Al 18/30kV i aniran en rasa protegits amb sorra i
senyalitzats amb bandes de seguretat. Sota calçada aniran protegides amb tubs de polietilè de
D200mm formigonats.
La companyia Endesa, com ja s’ha comentat, garanteix el subministrament de fins a 15 MVA
per abastir els Sectors BZ-1 i BZ-2. La proposta de la companyia suposa l’aprofitament del
circuit existent de 3x(1x400) mm2 Al 18/30kV que dona servei a les obres de la línia 9 del metro
situades a l’Avinguda del Parc Logístic confluència amb el carrer 24.
Per donar el servei al Sector BZ-2 a curt termini es preveu un anell de MT que discorre per la
franja de parterre paral·lela a la tanca del carrer 2 i es connecta al circuit existent al carrer 21
del Parc Logístic (veieu plànol 14.2). Aquest anell alimentarà dues estacions transformadores
situades junt a l’esmentada tanca divisòria amb una capacitat per a dos trafos de 1.000KVA
cadascuna.
El Sector BZ-1 s’alimentarà des del mateix cable existent amb un circuit que discorrerà pel
carrer 24 i l’Avinguda 4ª del Parc Logístic fins a connectar amb l’estació transformadora ET4
dins el Sector BZ-1. Es preveu un anell interior que enllaça un total de 5 ETs. Totes les
estacions transformadores seran dobles amb espai per a dos trafos.

Es proposa realitzar un prisma conjunt per baixa i mitja tensió recobert de sorra format per 6
tubulars de polietilè (PE) de 160 mm per a la baixa tensió (BT) i 2 tubulars de PE de 200 mm
per a la mitja tensió (MT). Aquest anirà per la mitjana de 8 metres d’ample del vial perimetral
(prolongació del carrer 29 del Parc Logístic), seguirà per la vorera costat nord del vial
prolongació del carrer 27 del Parc Logístic i tancarà l’anell per la vorera costat est del vial
paral·lel a l’Avinguda 3ª del Parc Logístic.
D’aquesta manera es garanteix la possibilitat de realitzar la distribució en BT de les parcel·les
situades al costat nord del vial prolongació del carrer 27 així com de les del costat nord del vial
29. Es preveu la realització de pericons d’estesa i registre de 140x90x100 cm, i situats com a
mínim cada 40 metres de distància. Als encreuaments de calçada, els prismes aniran
formigonats i tindran una secció de 8 tubulars (PE) de 160 mm i 2 tubulars (PE) de 200 mm.

12. XARXA D’ENLLUMENAT

INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest apartat és definir les actuacions necessàries per dissenyar una xarxa
d’enllumenat al Sector BZ –Fase I- del Polígon de la Zona Franca.
Aquestes obres bàsiques fan referència a l’abastament (connexió amb els centres de
transformació més adients) i distribució del servei fins els punts de consum com són els punts
de llum instal·lats.
S’ha tractat d’uniformitzar al màxim l’element lumínic, emprant columnes d'alçades i potències
segons plànols per a vials i gran part de les voreres.
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capçalera. A més, s'alimentaran dels centres de transformació més adients mitjançant cable RV
0,6/1kV de 240 mm2.

ALIMENTACIÓ
La Xarxa d’Enllumenat públic que abastarà l'àrea sota projecte estarà composada per 3
quadres de comandament i protecció, des d’on sortiran les línies elèctriques que alimentaran
els punts de llum.

ENLLUMENAT PROJECTAT
A la hora de seleccionar els nivells d'enllumenat, s'han considerat les característiques singulars
del trams objecte d'estudi i la funció per la qual s'habilita aquest tram.
S'adjunten els estudis lumínics amb la descripció de cada llumenera (veieu apèndix n.11.1).

XARXA DE DISTRIBUCIÓ
El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar tots els punts de llum a aquesta xarxa,
intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles i tenint en compte la resta
d'instal·lacions que passaran a cada punt.
Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols, depenent del
número i diàmetre dels conductes, de la posició i finalitat dels mateixos.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació elèctrica objecte partirà dels diferents armaris de distribució CM. D'aquests
quadres, sortiran 6 línies, les característiques de les quals es detallen a la documentació gràfica
i als càlculs elèctrics d'aquest projecte.

Equips projectats
Es projecten llumeneres equipades amb làmpades de VSAP de 250 W, 150 W i 50 W per
il·luminar les diferents zones del projecte.
Les columnes projectades tindran unes alçades compreses entre els 4,5 m i 9 m; exceptuant les
columnes del vial d’accés pel carrer 3 (prolongació de l’Avinguda 6ena del Parc Logístic) i les
de la prolongació del carrer 27 del Parc Logístic entre les Avingudes 3era i 6ena que tindran
una alçada de 12 m. Les rotondes aniran iluminades per projectors subjectes en columnes de
14 m.

Llumeneres
QUADRE COMANDAMENT CM1
Aquest quadre de comandament d'enllumenat es col·locarà a la vorera cantó mar del vial que
discorre al costat de l’Avinguda 3era del Parc Logístic.
QUADRE COMANDAMENT CM2
Aquest quadre de comandament d'enllumenat es col·locarà a la vorera cantó muntanya de la
prolongació de l’Avinguda 6ena del Parc Logístic.

Per l'elecció de les llumeneres s'ha hagut de considerar la ubicació de les quals, i s'haurà de
respectar cert caràcter ornamental, així com requeriments d'enllumenat, sacrificant la pèrdua de
certs factors de benefici d'altres més importants.
• Alt rendiment lumínic (Un alt tant per cent de flux proporcionat per la làmpada és reflectit a la
calçada)
• Bona corba fotomètrica (flux repartit adequadament)
• Bon control de enlluernament.
• Característiques mecàniques i elèctriques que asseguren una vida mitja alta de la instal·lació.
• Considerar possible el vandalisme.

QUADRE COMANDAMENT CM3
Aquest quadre de comandament d'enllumenat es col·locarà a la vorera cantó Besos de la
prolongació del carrer 27 del Parc Logístic cantonada amb el carrer A.

Tots els quadres de comandament tindran una potència màxima de 45 kW nominals,
disposaran de control centralitzat amb URBILUX (o similar) via radio, amb antena directiva
incorporada i equip de comptatge electrònic del tipus pluricompanyia i regulador de flux en

Làmpades
Per l'elecció de la làmpada s'ha considerat les següents característiques:
• Que amb la potencia escollida s'aproximi a alts nivells lumínics amb alta eficàcia.
• Que el flux lluminós capaç de generar es reparteix utilitzant la llumenera adequada.
Columnes
Disposaran d'una finestra i porta per l'accés de bornes de connexió i als fusibles.
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Bàculs
S'adjunta documentació gràfica descriptiva dels diferents bàculs projectats.

OBRA CIVIL

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat
exterior, situada a una distancia mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25m per sobre el tub.
La canalització a més d'entubada, anirà formigonada. La secció mínima en els conductors
elèctrics serà de 10mm2. En distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de
secció superior a 10mm2, la secció del neutre serà conforme a la taula 1 de la ITC-BT-07 (veieu
plànols).

A continuació es defineixen les característiques dels diferents apartats de que consta l'obra civil.

De la mateixa manera i d'acord la ITC-BT 07 citada anteriorment, no s'instal·larà més d'un
circuit per tub.

Rases

A l'entrada en els pericons, els tubs hauran de quedar degudament segellats en els seus
extrems per evitar infiltracions.

Les rases per acollir els 4 tubs seran de 40 cm d'amplada i de 113 cm fondària. Comprendran
l'excavació, col·locació dels tubs portadors dels conductors, protecció del mateix amb formigó,
extensió de la cinta plàstica senyalitzadora, conductor de coure nu, més la compactació i el
reblert de terreny.

Les connexions i derivacions s'hauran de realitzar en caixes de bornes adequades, situades
dins dels suports de les llumeneres, i a una alçada mínima de 0,3m sobre el nivell del terra o en
un pericó registrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l'aïllament i l'estanquitat
del conductor.

Es deixa un mínim de dos tubs de reserva per tal de passar cablejat de la xarxa semafòrica i
d'altres elements com poden ser el cablejat d'alimentació elèctrica d'elements de publicitat,
parades de bus, etc.

Bases

Pericons

Les bases seran de formigó, les característiques dels quals compliran els requisits legals, i
aniran previstos dels corresponents colzes plàstics per la sortida i entrada de conductors.

Seran de formigó, amb tapa i marc de ferro colat. A més de les situades a peu de llumenera, si
s'escauen, amb dimensions de 0,4x0,4x0,55 m, es disposaran d'altres pericons de major
grandària, situats en els canvis de sentit de canalització, així com en els creuaments de
calçada, essent les seves dimensions de 0,6x0,6x0,6 m. Per facilitar l'estesa dels cables, en els
trams rectes també s'instal·laran pericons intermedis, amb registre, com a màxim cada 40 m.
Aquesta distancia podrà variar-se de forma raonable, en funció de derivacions, creuaments o
altres condicionants varis.
Tots ells tindran uns forats pel correcte filtrat de les aigües.

Les fixacions seran adequadament arriostrades, la seva longitud i diàmetre serà l'adequat per
cada cas. Les dimensions seran les adequades per cada tipus de suports.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Es descriuen a continuació els diferents elements que formen part de la xarxa d'alimentació.
La instal·lació projectada s'alimenta en baixa tensió a partir del quadre d'intempèrie de
distribució, col·locat en el lloc més adient, tal i com indiquen els plànols, i enllaç amb el
subministrament de la companyia subministradora corresponent.

Canalitzacions
Aquesta instal·lació elèctrica es realitzarà segons la modalitat de xarxes subterrànies.

Cables

La canalització consisteix en 4 tubs de PEHD corrugat de 110 mm de diàmetre, d'acord amb la
ITC-21, soterrat a una profunditat tal que els conductors elèctrics es distanciïn un mínim de 40
cm per sota de la superfície i un diàmetre mínim exterior de 110mm.

El tipus de conductor utilitzat serà de RV-K 0,6/1 KV de Cu en tots els trams soterrats, i les
seccions seran les definides en els plànols corresponents o als càlculs adjuntats (veieu apèndix
11.1).
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Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marró, negre o gris per les fases,
blau clar pel conductor neutre i groc-verd pel de protecció.

Potencia Instal·lada
Per l'estimació de la potencia instal·lada es considerarà la instrucció ITC-BT-09 pel fet de ser
làmpades de descàrrega, s'ha de considerar una potència d'1,8 vegades la potencia instal·lada.
També, en tractar-se d'equips d'alt factor de potencia l'expressarem directament en watts.
QUADRE COMANDAMENT CM1
La potència instal·lada d'aquest quadre serà de 27,27 kW.
QUADRE COMANDAMENT CM2
La potència instal·lada d'aquest quadre serà de 21,06 kW.
QUADRE COMANDAMENT CM3
La potència instal·lada d'aquest quadre serà de 19,35 kW.

13. XARXA D’ ESTACIONS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
A la sala de baixa tensió de les estacions transformadores ET1, ET2 i ET3, hi haurà un quadre
general per a la recàrrega dels vehicles del qual partiran les línies d’alimentació corresponents
a cadascuna de les 4 zones habilitades per a la recàrrega de vehicles elèctrics en l’aparcament
públic. L’alimentació es realitzarà mitjançant conductors de coure soterrats a l’interior de
conductes tubulars corbables corrugats de polietilè. Disposarà de proteccions endotèrmiques,
diferencials i de sobretensió per a les línies esmentades, i també control de paràmetres de
xarxa i d’energies.
Cadascuna de les zones previstes, disposarà d’un subquadre principal de distribució, del qual
partiran les línies d’alimentació de cada equip de preses de corrent, amb conductors trifàsics
per 63 Ampers per a cadascun dels equips, també en muntatge soterrat amb tubs corbables
corrugats de polietilè.
Els subquadres estaran formats per armaris metàl·lics d’acer inoxidable de 2mm de gruix, amb
pintura especial intempèrie i ventilacions, seran accessibles frontalment, aportant una protecció
mecànica de tipus IK10. L’armari disposarà de proteccions per a cadascun dels equips, així
com també de filtres d’harmònics actius per a compensació de les tomes de recàrrega.

Paral·lelament a les línies generals de potència, es preveuran les corresponents línies de fibra
òptica necessàries per a la centralització total del control i gestió de l’energia mitjançant una
aplicació informàtica tipus SCADA. Les línies de dades entre els punts de càrrega i els
subquadres es preveuran mitjançant cables per a comunicació tipus ethernet, apantallat, antirosegadors, categoria 5 FTP amb protocol TCP.
Les línies de fibra òptica aniran des de cadascun dels subquadres previstos fins a cadascuna
de les tres estacions transformadores, i d’aquestes fins al centre de gestió i control centralitzat
la ubicació del qual es determinarà més endavant.
A cada estació transformadora tant l’interruptor general com els de protecció i seccionament de
les línies d’alimentació a cadascuna de les zones de recàrrega, disposaran de 4 relés de
protecció magnetotèrmica (3 fases i neutre).
• L’aplicació permetrà la monitorització dels paràmetres elèctrics principals de tots els equips,
en temps real.
• La visualització de les pantalles ha de reflectir l’estat elèctric de la instal·lació.
• Des de les pantalles es podrà accedir a tots els paràmetres mesurats per cada analitzador.
• L’aplicació permetrà la realització de gràfics i taules imprimibles i exportables a text.
• L’aplicació permetrà la creació d’un informe energètic on es mostrarà els kWh consumits per
cada PUNT DE MESURA (CVM), tanmateix, es podrà realitzar sumatoris o restes entre
energies d’equips, per tal d’obtenir els totals de consum per centres de cost associats.
• L’aplicació permetrà configurar fins a 5 alarmes.
• L’aplicació servirà de base a futures ampliacions (minim el doble de punts de càrrega previstos
en aquest projecte) i/o millores.
La implementació d’aquest sistema ha de permetre:
• Reducció del consum elèctric
• Reducció de les emissions
• Optimització del Rebut Elèctric
• Correcció del Factor de Potència i anàlisi d’harmònics (THD)
• Optimització de la instal·lació elèctrica i millor planificació en el repartiment de carreges
• Assignació de costos elèctrics interns i Facturació

Infraestructura
Es realitzarà un prisma conjunt per a l’alimentació en baixa tensió des del subquadre principal
fins als diferents punts de presa de corrent així com per a l’estesa dels cables de
comunicacions.

La totalitat de l’aparellatge necessari, estarà ubicat, dintre de l’armari metàl·lic corresponent,
mitjançant caixes de doble aïllament, resultant una protecció complementaria del tipus IP55.
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En un primer tram que correspon als 12 primers punts de recàrrega, el prisma estarà format per
2 tubulars de polietilè (PE) de 160 mm per a la baixa tensió (BT) i 2 tubulars PE de 110 mm per
als cables de comunicació. Per cada tub de 160 mm es preveu estendre fins a 12 cables de
coure 3x25 mm2, i per al tubular de 110 mm es preveu estendre els corresponents cables de
comunicacions. A partir d’aquest primer tram el prisma passa a estar format per un tubular de
160mm per a la BT dels següents 12 punts de recàrrega i un tubular de 110 mm per al cablejat
de comunicacions. Es preveu doncs, realitzar la infraestructura per a una futura duplicació dels
punts de recàrrega, deixant per més endavant la instal·lació dels corresponents equips.
El prisma anirà per la mitjana de 8 metres d’ample del vial perimetral (prolongació del carrer 29
del Parc Logístic).

tingut en compte la proposta d’estesa realitzada per Telefónica (veieu apèndix n. 13.1) així com
l’assessorament de l’empresa Abertis Telecom que englobava tot el sector BZ, des del carrer 2
fins el carrer 3 (veieu apèndix 13.2).

Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols, depenent del
nombre de conductes, dels diàmetres, de la posició i finalitat dels mateixos.
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització,
tensions màximes de l’estesa de cables, previsió de futur desenvolupament, així com la
registrabilitat en els punts d’accés als edificis.

Per a l’alimentació en BT dels subquadres s’utilitzarà la infraestructura definida per a la
distribució d’energia elèctrica (veieu plànol 14.3). Per a l’estesa de la fibra òptica des de les
ET’s fins als subquadres s’utilitzarà la infraestructura definida per a la xarxa de
telecomunicacions (veieu plànol 13.2).

La canalització del polígon permetrà màxima capil·laritat per la futura estesa de fibra, així com
redundància de camins en cas de necessitat. Es proposa un dimensionament de conductes que
ofereixi reserves per a futures ampliacions i per a infraestructures diferents a la fibra.

De forma anàloga es realitzarà un prisma de 4 tubulars de 110 mm per a l’estesa del cablejat
corresponent a la recàrrega de les motocicletes elèctriques. En una primera fase es realitzarà el
cablejat i la instal·lació dels equips necessaris per a la recàrrega de fins a 12 motocicletes
deixant la infraestructura necessària per a la seva duplicació futura (veieu plànols 21.1).

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Introducció
Les obres del present projecte consisteixen en la construcció d’una infraestructura subterrània
de telecomunicacions per connectar a totes les parcel·les de la urbanització.

14. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
OBJECTE
L'objecte del present apartat és definir les actuacions necessàries per dissenyar una
infraestructura de telecomunicacions al sector BZ (fase I) propietat de El Consorci de la Zona
Franca.

La xarxa troncal està constituïda per 8 conductes de 125 mm de diàmetre exterior. En cadascun
d’aquests conductes hi poden anar 3 subconductes de 40 mm de forma folgada. Les
canalitzacions troncals formen un anell que discorre per la prolongació dels carrers 27 i 29 del
Parc Logístic. D’altra banda es consideren també trams troncals els que discorren en direcció
de nord a sud i que es preveu es prolonguin en el futur desenvolupament del sector actualment
arrendat a la SEAT.

Aquest projecte fa referència a les necessitats i previsions dels actuals serveis de
telecomunicacions per possibilitar a totes les parcel·les d’aquesta urbanització el disposar de
servei avançat de telecomunicacions.

Per aquestes canalitzacions s’estendrà el cablejat de fibra troncal i anar repartint pels carrers
que els creuen. Això permet per un costat independitzar la canalització en diferents esteses,
augmentant així la protecció, i per un altre costat, tenir conductes de reserva per a futurs
creixements de capacitat.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

En aquesta xarxa es disposaran cambres de registre tipus GBRF de 240 X 130 X 190 cm.
Aquestes cambres de registre permeten la instal·lació de caixes d’empalmament en cas de
necessitat, així com l’emmagatzematge de les coques de les fibres per a futurs treballs. Les
dimensions d’aquestes cambres permeten el treball en el seu interior i faciliten l’estesa de fibra.

Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per
possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcel·les d’aquesta
urbanització, es dissenyarà una infraestructura de conductes de canalització soterrada.
El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes les possibles parcel·les a aquesta
xarxa, intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles. Per a la definició del traçat s’ha

La xarxa d’accés està constituïda per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior en diferents
trams amb un total de 19, 135 i 20 metres respectivament.
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A demés de les cambres de registre que permetran la distribució i segregació de la fibra, cal
instal·lar pericons intermitjos en el cas que la distància entre cambres de registre superi els 70
metros. Aquests pericons son necessaris per a que l’estesa es pugui realitzar sense problema.
Els pericons que es proposen son del tipus A-120 de 120 x 70 x 100 (veieu plànols 13.3).
Es preveu una escomesa formada per 2 conductes de 125 mm per a cada parcel·la tant des
dels pericons A-120 com des de les mateixes cambres de registre.

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.
Els pericons de 120 x 70 x 100 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de
gruix, les dimensions lliures seran de 120 x 70 x 100 cm 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.

Excavació i reblert de la rasa
Les rases s'han previst de 70 cm d’ample i de 140 cm de profunditat sota calçada i 100 cm sota
vorera.

SERVEIS AFECTATS
Construcció del prisma de canalització
Els trams de canalització construïts estaran formats per les seccions tipus, definides en cada
cas segons les necessitats plantejades i quedaran connectats a pericons pel seu registre.
La configuració dels prismes de la xarxa troncal 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 vertical entre tubs de 4 cm; per assolir aquestes distàncies, es
col·locaran separadors cada 3 ml de canalització. Seguidament, es recobriran amb formigó HM20 fins una altura de 4 cm per damunt de la generatriu superior del tub més elevat, formant un
dau de formigó.

Donat que l'àmbit de projecte no es troba dins d'una zona urbana consolidada, no es preveu
trobar serveis, tal i com es reflexa en els plànols de serveis existents.
Emperò, durant l'execució de l'obra, caldrà estar en contacte directe amb els Tècnics de les
Companyies de serveis i la DF a més de realitzar cales de comprovació de serveis existents en
cas de dubte.

15. XARXA DE FRED I CALOR
ANTECEDENTS

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 i en el plec de prescripcions tècniques particulars del present
projecte.
La Xarxa Troncal estarà formada per canalitzacions de 8 conductes de DN125, la Xarxa
d'Accés mitjançat 4 tubs de 125. En els trams que comparteixin traçat es formarà un prisma de
16 tubs en base 4.

L’any 2.009 l’empresa Dalkia va resultar guanyadora del concurs internacional per al disseny,
construcció i explotació durant un període de 30 anys, de la nova central de generació
d’energies de la Zona Franca situada al carrer 27 del Parc Logístic.
Algunes de les condicions que necessariament havia de complir l’adjudicatari eren:
-

Aprofitament del fred de la regasificació del Port.

-

Constitució d’una xarxa de distribució de calor i fred.

-

Gestionar convenientment la biomasa aportada per l’Ajuntament de Barcelona.

-

Contracte de gestió amb una durada no superior a 40 años.

-

Posada en funcionament de la planta de biomasa a principis de l’any 2011.

Pericons i cambres
Les cambres de 240 x 130 x 190 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm
de gruix, les dimensions lliures seran de 240 x 130 x 190 cm 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
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Les obres es dividiran en els següents àmbits:

OBJECTE
El projecte d’urbanització del sector BZ-1 contempla la implantació d’una xarxa DHC de fred
(+5ºC/+13ºC) i calor (+90ºC/+60ºC), vapor, condensats i transport d’aigua glicolada a -10ºC/ 5ºC que donarà servei a les parcel·les del sector des de la nova central de generació.
Fruit de les converses mantingudes entre El Consorci de la Zona Franca i l’empresa Dalkia, es
va consensuar una proposta tècnica.
El projecte executiu de la xarxa DHC ha estat realitzada per l’enginyeria Gecsa per encàrrec
d’Ecoenergies. L’obra civil corresponent a la implantació de la xarxa DHC dins de l’àmbit del
Sector BZ-1 s’inclou en el pressupost del projecte d’urbanització, mentre que l’obra mecànica
serà objecte d’un altre projecte. L’execució d’ambdós projectes s’haurà de coordinar de manera
que quan es faci l’excavació i el reblert de rases per a l’execució del clavegueram es faci també
per a la xarxa de DHC.
No és objecte d’aquest projecte d’urbanització les obres compreses fora de l’àmbit del Sector
BZ-1 definit en el plànol n.3.

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA GENERAL
L’estudi ve determinat geogràficament pels punts d’inici i final del recorregut de la xarxa de
canonades a instal·lar, amb una extensió de xarxa aproximada de 2,80 km de traçat.

INTERIOR DEL NOU POLÍGON INDUSTRIAL:
Els trams B-C i C-I s’executaran en rasa aprofitant la urbanització del Sector BZ-1.

Tram B-D:
- Aquests trams condueixen les xarxes d’anada i retorn de DHC Fred, DHC Calor i Aigua
Glicolada. Al llarg d’aquest ramal les canalitzacions de DHC van alimentant a escomeses de
clients que resten col·lindants al traçat del col·lector al costat muntanya. La finalització d’aquest
tram de 410 m aprox. es situa a les reduccions de secció existents en la xarxa de DHC a l’àmbit
de la primera rotonda (DN 700-550, DN 350-250) que es troba el replanteig d’aquest ramal. El
servei d’Aigua Glicolada transcorre de forma recta sense experimentar variacions de DN ni
alimentar a cap escomesa.

Es contempla la distribució dels següents serveis:
1. Implantació de la xarxa fred i calor (DHC)
Distribució d’aigua calenta i aigua freda, ambdós serveis disposen d’una canonada d’impulsió i
una altra de retorn.
2. Implantació de la xarxa Aigua Glicolada
Distribució d’aigua glicolada a -10° C per circuit de refrigeració, es projecta una canonada
d’impulsió i una de retorn.
3. Implantació de la xarxa Vapor - Condensats
Distribució de vapor a 10 bars, d’impulsió i una de retorn de condensats a 90ºC.
S’executaran les vàlvules de seccionament i tots els elements singulars necessaris pel futur
funcionament d’aquests trams de les xarxes abans esmentades. Degut a les infraestructures a
implantar, serveis existents i les dimensions de la pròpia xarxa, aquesta es col·loca sota
calçada en l’interior del nou polígon, col·locant els diferents pericons de registre a les noves
voreres. Tots els tubs aniran marcats amb la corresponent cinta de senyalització.

- Es preveuen quatre escomeses de DHC en aquest tram, totes elles de DN125/125. Aquestes,
entraran 1 m a l’interior de la parcel·la, alhora que disposaran totes elles de vàlvules de bola
pre-aïllades per tal que la companyia subministradora pugui realitzar les maniobres pertinents.

Tram D-E:
- Aquest tram es canalitza exclusivament en rasa, condueix les xarxes d’anada i retorn de DHC
Fred, DHC Calor i Aigua Glicolada. La finalització d’aquest tram de 297 m aprox. es situa a les
tes amb salt per alimentar els 4 clients de la zona sud. . El servei d’Aigua Glicolada transcorre
de forma recta sense experimentar variacions de DN ni alimentar a cap escomesa.
- Es preveu una escomesa de DHC en aquest tram de DN300/125., entrant 1 m a l’interior de la
parcel·la, alhora que disposa de unes vàlvules de bola pre-aïllades per tal que la companyia
subministradora pugui realitzar les maniobres pertinents.

Tram E-F:
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- Aquest tram de 218 m, que es canalitza exclusivament en rasa, condueix el servei d’Aigua
Glicolada fins la seva finalització, que transcorre de forma recta sense experimentar variacions
de DN ni alimentar a cap escomesa. Val a dir que durant els primers 53 m d’aquest tram es
canalitzen les xarxes d’anada i retorn de DHC Fred i Calor, per abastir el client més llunyà
d’aquest nou carrer. L’inici d’aquets tram ve determinat per les reduccions en la xarxa de DHC
passant de DN600/200 per l’aigua freda i de DN250/100 per l’aigua calenta.

ESCOMESES
Nº
Escomeses Escomeses
DHC (anada i d’escomeses
DHC Fred
DHC Calor
retorn)
totals tram

- Es preveu una escomesa de DHC en aquest tram de DN200/100., entrant 1 m a l’interior de la
parcel·la, alhora que disposa de unes vàlvules de bola pre-aïllades per tal que la companyia
subministradora pugui realitzar les maniobres pertinents.

TRAM C-F

6

(4 x DN 125)
(5 x DN 125)
+ (1 x DN
+ (1 x DN
200) +
100)
(1xDN300)

TRAM G-H1

2

(1 x DN 300) (1 x DN 125)
+ (1 x DN
+ (1 x DN
150)
350)

TRAM G-H2

2

(2 x DN 300) (2 x DN 100)

3

(1 x DN 200) (1 x DN 65)
+ (1 x DN
+ (1 x DN
150) + (1 x
50) + (1 x
DN 100)
DN 250)

Tram E-G:
- Aquest tram de 110 m, que es canalitza exclusivament en rasa, condueix els serveis de DHC
Fred i DHC Calor després de superar la te amb salt per alimentar els 4 clients de la zona sud.
La finalització d’aquest tram de 297 m aprox. es situa a les reduccions de secció existents en la
derivació dels 2 ramals per abastir als clients situats a la esquerra i a la dreta respectivament
del traçat de baixada del col·lector troncal.
- No es preveu cap escomesa en aquest tram

Tram G- <H1/H2>:
- Aquest tram es canalitza exclusivament en rasa i només condueix les xarxes d’anada i retorn
de DHC Fred i Calor. La finalització d’aquests ramals d’aprox. 90 i 140 m respectivament es
situa a les escomeses individuals de cada client.

TRAM K-L

Tram B-I:
- Aquest tram canalitza la totalitat del serveis després d’haver patit la primera reducció de
secció en aigua freda (DN800/500) i aigua glicolada (DN700/600). La finalització d’aquest tram
es situa en el punt I, allà on romanen les tes amb salt de derivació per continuar amb el tram I-J.
Totes les xarxes d’aquest tram tindran les tes de derivació a excepció de la xarxa de DHC fred i
calor. Per realitzar la continuació cap al sud del polígon industrial, partint de les tes en salt, es
realitza una nova reducció de les xarxes on l’aigua freda passa de (DN500/350) i l’aigua
glicolada de DN600/350. Aquest tram consta de 40 m aprox.
- No es preveu cap escomesa en aquest tram

- Des de les tes del punt G s’inicia el traçat cap al punt H1 amb una reducció de la xarxa de
DHC de DN550/450 per l’aigua freda i DN250/200 per l’aigua calenta, amb una longitud total
aproximada de 90m.
Des del punt G cap a H2 es realitza un altra reducció en les tes de la xarxa de DHC de
DN550/300 per aigua freda i de DN250/150 per l’aigua calenta. La longitud aproximada del tram
es de 140m.
- Es preveuen dues escomeses de la xarxa de DHC a banda i banda del punt H1 de DN
300/125 i DN350/150.
Al punt H2 també es preveuen dues escomeses de DN300/125. Totes aquestes escomeses
entraran 1 m a l’interior de la parcel·la, alhora que disposaran cada una d’elles de vàlvules de
bola pre-aïllades per tal que la companyia subministradora pugui realitzar les maniobres
pertinents.

Tram I-J:
- Aquest tram es canalitza exclusivament en rasa, aquesta es realitzarà a l’interior de parcel·la
en l’àmbit previst per als molls de càrrega de les naus. Els serveis que discorreran seran aigua
glicolada, vapor i condensats. Les canonades continuaran amb la mateixa secció que al tram
anterior, entre 7,50 i 10,50 metres del límit de parcel·la. La longitud d’aquest tram serà
d’aproximadament 505 m.
- Les escomeses d’aquest tram es construiran un cop realitzades les naus industrials.

Tram I-K:
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16. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ
- Aquest tram es canalitza exclusivament soterrat i només condueix les xarxes d’anada i retorn
de DHC Fred i Calor i Aigua Glicolada, finalitzant aquesta última el seu servei en el punt K. La
secció de les canonades de DHC Fred i Aigua Glicolada s’han vist reduïdes en la te final del
tram B-I en DN 600/350 per la primera i DN 600/350 per la segona. La longitud d’aquest tram es
d’aprox. 110 m.

- No es preveu cap escomesa en aquest tram
Tram K-L:
- Aquest tram es canalitza exclusivament soterrat i només condueix les xarxes d’anada i retorn
de DHC Fred i DHC Calor.
- Es preveuen tres escomeses de DHC al canto Llobregat del carrer de DN 200/65, DN150/50 i
DN250/100.
Totes elles entraran un metre a l’interior de la parcel·la, alhora que disposaran cada una d’elles
de vàlvules de bola pre-aïllades per tal que la companyia subministradora pugui realitzar les
maniobres pertinents. La longitud d’aquest tram es d’aprox. 530 m.

ARBRAT
En el plànol n.9 Jardineria i mobiliari urbà es defineix la situació i l’espècie d’arbre i arbustiva a
plantar en cadascun dels carrers, rotondes, mitjanes i zones de parterre.
A continuació es resumeixen les espècies d’arbres i la seva ubicació:
Celtis Australis (Lledoners): eix X2, X3, X4 i X1 davant rotonda carrer 3
Sophora Japonica: Eix Y3
Melia Acederach: eix X10
Jacaranda Mimosifolia: eix Y2, Y4
Tipuana Tipu: A la mitjana de l’eix X1
Schinus Molle: a la vorera costat parcel·les de l’eix X1
Populus Nigra: reposició de faltes al carrer 3
Cercis Siliquastrum: confluència de l’eix X1 amb l’eix X10 i Y2

17. SENYALITZACIÓ
La senyalització horitzontal i vertical es projecta en concordança amb el sentit de circulació dels
carrers.
Per al disseny de la senyalització s’han seguit els criteris establerts en el “Manual de
senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona”.

SERVEIS AFECTATS
Tram fora del Sector BZ-I:
Es preveu l’estintolament de prismes de telecomunicacions, elèctrics, gas, aigua i clavegueram,
de tota manera l’estudi de la realització d’estintolament o altre tipus d’intervenció per tal de
sortejar els serveis existents sense haver d’afectar-los es valorarà en el projecte executiu.

La senyalització horitzontal compren el pintat de la separació de carrils, línies de detenció,
passos de vianants i pictogrames en general. La vertical es disposarà sobre pals d’acer
galvanitzat o be es col·locarà sobre semàfors o punts de llum.
La senyalització vertical complementarà la horitzontal amb les corresponents senyals
d’obligatorietat i prohibició.

Tram dins del Sector BZ-I:
Donat que l'àmbit de projecte no es troba dins d'una zona urbana consolidada, no es preveu
trobar serveis, tal i com es reflexa en els plànols de serveis existents.
Emperò, durant l'execució de l'obra, caldrà estar en contacte directe amb els Tècnics de les
Companyies de serveis i la DF a més de realitzar cales de comprovació de serveis existents en
cas de dubte.

18. TRASLLAT ROTONDA CARRER 3
En el marc del nou desenvolupament, s’aprofita per desplaçar la rotonda existent del carrer 3
intersecció amb el carrer E, amb l’objectiu de millorar el funcionament de la mateixa. La nova
ronda tindrà un diàmetre de 38 metres, uns 5m més que l’actual i estarà centrada respecte l’eix
del carrer E i del carrer 3. En els plànols n.20 es defineix geomètricament la nova rotonda així
com els serveis afectats i la seva reposició.
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19. INTEGRACIÓ DE LES XARXES ENERGÈTIQUES EN UNA XARXA INTELIGENT
Es preveu la implantació d’un sistema tipus SCADA que permeti la gestió de l’enllumenat i de la
mobilitat elèctrica en una primera fase, amb la possibilitat d’integrar la generació fotovoltaica i
eòlica mitja, els sistemes d’acumulació (emmagatzematge en bateries) i les càrregues
provinents dels clients del Sector, en una fase posterior. Al capítol 10 del Document n.4 hi ha
una previsió econòmica per aquest concepte.

d'acord als diferents tipus d'actuacions a portar a terme i segons la seqüència temporal del
desenvolupament de les obres.
A l’apèndix n.19.2 es defineixen els aspectes mediambientals que l’empresa constructora ha de
tenir en compte durant el procés constructiu de les obres, i que es componen de tres grans
eixos:

-

Aspectes mediambientals a les obres i la seva gestió.

-

Bones pràctiques mediambientals a l'obra.

-

Compra de materials de construcció ambientalment correctes.

20. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta l’obligació
d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha
redactat l’ESS (veieu annex n.17), on s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos
d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació,
conservació i manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta. També
s’inclouen les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors.
En l’esmentat annex s’inclouen amidaments, el Quadre de Preus n.1 i Pressupost de les unitats
d’obra dedicades a tot l’exposat anteriorment. El cost de la totalitat d’aquestes unitats de
l’Estudi de Seguretat i Salut s’inclou en el pressupost d’execució material de les obres i puja
178.518,77 €.

21. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

23. PLA DE TREBALLS
El termini previst per a l’execució de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte és de
52 setmanes.
A l’annex n.16 Pla de treballs s’adjunta el pla de treballs representat mitjançant un diagrama de
barres.

24. PRESSUPOST

En el Plec de Prescripcions Tècniques s’assenyalen els assajos i proves de control que
s’hauran de realitzar per a l’acceptació de les diferents unitats de l’ obra.

0.- PLANEJAMENT, PROJECTE, DIRECCIÓ OBRES, COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT

També s’assenyalen els assajos de control mínims, d’ execució necessària, l’import dels quals
està inclòs en el preu de la unitat d’obra corresponent.

Planejament i Projecte.....................................................................965.000,00 €
Direcció de les Obres......................................................................625.000,00 €
Coordinació de Seguretat i salut.....................................................150.000,00 €

A efectes de quantificar els assajos per a la seva comparació amb la Norma, només es tindran
en compte els que hagin resultat acceptables.
Per a les unitats que no hi hagi cap norma explícita, s’aplicarà per analogia la que la Direcció
d’Obra prescrigui.

TOTAL.......................................................1.740.000,00 € (abans d’IVA)

1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA
Els preus a aplicar a les unitats d’obra que componen el projecte s’estudien a l’annex n.18. El
pressupost constitueix el Document n.4 d’aquest projecte.

22. INTEGRACIÓ AMBIENTAL
A l’apèndix n.19.1 es defineix el protocol que caldrà seguir en el desenvolupament i execució de
les obres d’urbanització pel que fa a la integració ambiental. Aquest document s'estructura

En base a aquest annex es confeccionen el Quadre de Preus n.1 per a aplicació directa i el
Quadre de Preus n.2 que servirà per a la valoració d’unitats d’obra incompletes i com a base
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junt amb la Justificació de Preus per a la confecció de preus contradictoris si fos necessari
durant l’execució de l’obra.

Per a un cabal d’abastament de 195,92 m3/h, els drets de connexió amb dotació
d’infraestructures pugen a 1.080.248,02 € (abans d’ IVA).

Aplicant els preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus n.1, als amidaments resultants i
tenint en compte les partides alçades, resulta el següent:

Xarxa DHC (clima fred i calor, aigua glicolada -10/-5ºC, vapor i condensats)

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL :

13.853.807,51 euros

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%),
Benefici Industrial (6%), i aplicant a la suma l'Impost del Valor Afegit (IVA) (18%), s'obté el
següent:

En el pressupost del projecte s’inclou l’obra civil corresponent a la xarxa DHC dins l’àmbit del
Sector BZ-1, a excepció de l’obra civil corresponent a les dues canonades d’aigua glicolada que
discorren per la vorera nord del vial prolongació del carrer 27 del Parc Logístic, que serveixen
per connectar la central de trigeneració amb la planta de regasificació del Port. L’obra mecànica
es realitzarà a part. L’import de l’obra mecànica de la xarxa dins l’àmbit del Sector BZ-1 (a
excepció del tram d’aigua glicolada esmentat més amunt) puja 5.074.000,00 € (abans d’ IVA).

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA: 19.453.516,51 euros
El present pressupost d’execució per contracta puja a la expressada quantitat de dinou milions
quatre-cents cinquanta-tres mil cinc-cents setze euros amb cinquanta-un cèntims (IVA
inclòs).

2.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Els costs d’aquells elements no susceptibles d’esser executats mitjançant contracta que son els
que segueixen (abans d’ IVA):

Incrementats aquests imports amb el 18% d’ IVA s’obté el pressupost de les obres per
Administració següent:
Xarxa elèctrica de Mitja Tensió
· Circuits MT Obra Mecànica................................................... 735.270,86 €
· Treballs a la Xarxa (SE)........................................................ 163.459,12 €
Xarxa d’aigua potable.................................................................. 1.080.248,02 €
Xarxa DHC Obra Mecànica......................................................... 5.074.000,00 €
TOTAL ...................................................7.052.978,00 €

Xarxa de mitja tensió:

Sumats als de contracta s’obté el pressupost per al coneixement de l’Administració següent:

Les instal·lacions d’extensió que inclou la xarxa de mitja tensió (obra mecànica), punts de
connexió als diferents circuits existents de mitja tensió, els trafos, casetes prefabricades, cel·les
de línia, cel·les de seccionament, cel·les de protecció, etc.

Obres per Contracta abans d’IVA.......................................... 16.486.030,94 €
Obres por Administració......................................................... 7.052.978,00 €
SUMA

Xarxa elèctrica de Mitja Tensió
· Circuits MT Obra Mecànica...................................................735.270,86 €
· Treballs a la Xarxa (SE)........................................................163.459,12 €
A excepció de l’obra civil (obertura i tancament de rases que s’inclou en les obres per
contracta), la valoració de l’obra mecànica realitzada (abans d’ IVA) puja a la quantitat de
898.729,98 €.

Xarxa d’aigua potable i prevenció d’incendis

IVA (18%)

23.539.008,94 €
4.237.021,61 €

TOTAL............................................27.776.030,55 €

El Pressupost Total (IVA inclòs) de les Obres d’Urbanització del Sector BZ Fase 1 del Polígon
Industrial de la Zona Franca per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de vint i
set milions set-cents setanta-sis mil trenta euros amb cinquanta-cinc cèntims.
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