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DETERMINACIONS TÈCNIQUES DEL PRESENT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 
 
 
I. OBJECTE I CODIFICACIÓ  
 

L'objecte de la present licitació i de les determinacions contingudes en el present PPT així com les 
que s’estableixen en el és la regulació del procediment obert per a l'adjudicació, per part de SPM 
Viladecans Mediterrània, S.L. (en endavant VIMED) en la seva condició d’Administració actuant del 
Sector Urbanístic de la Modificació del Pla Parcial Llevant, del contracte de serveis consistents en 
la redacció del Projecte d’Urbanització de la MPP del Sector Llevant. 
 
Les necessitats a satisfer per VIMED vénen motivades per la necessitat de desenvolupar 
urbanísticament el Sector Llevant i portar a terme la redacció del Projecte d’urbanització de la MPP 
Sector Llevant, a fi i efecte de posar en pràctica l’execució material de les determinacions  
contingudes en l’esmentada Modificació de Pla Parcial pel que fa a aquest àmbit d’actuació. 
 
Els requisits i obligacions que s’inclouen en el plec de clàusules administratives particulars ( PCAP ) 
,  així com els requisits tècnics i obligacions  que s’inclouen en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques  Particulars ( PPT ) constitueixen les bases a què els serveis objecte de licitació han 
d’ajustar-se; i revesteixen caràcter de documentació contractual i hauran de ser respectades en tot 
cas pel CONTRACTISTA 
 
El contracte s’ajustarà al contingut establert en el Plec de clàusules administratives particulars ( 
PCAP ) i en el present Plec de Prescripcions tècniques particulars ( PPT ) , les clàusules dels quals 
es consideren  part integrant del contracte. 
 
El contracte té la següent codificació  
 

CPA: 71.1   Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria 
CPV: 71200000-1 Serveis de consultoria en arquitectura, enginyeria, construcció i           

serveis tècnics connexos 
 

 
II. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESUPOST DE LICITACIÓ  

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte és fixa en TRES-CENTS VINT-I-SIS DOS-CENTS NORANTA-
VUIT MIL EUROS AMB 73 CÈNTIMS D’EURO ( 326.298,73.-€ IVA exclòs ). Es fixa partint 
del pressupost de licitació (326.298,73.-€ ) atès que no hi ha modificacions previstes d’acord 
amb l’article 106 del TRLCSP 
 
PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu del contracte, per dur a terme totes les tasques de redacció del Projecte 
d’Urbanització  objecte de licitació  és de TRES-CENTS VINT-I-SIS DOS-CENTS 
NORANTA-VUIT MIL EUROS AMB 73 CÈNTIMS D’EURO ( 326.298,73.-€ IVA exclòs ). 
  
La presentació d’ofertes que superin aquest import seran desestimades automàticament. 
 
El preu del contracte serà el qual resulti de l'adjudicació del mateix i inclourà, com partida 
independent, l'Impost sobre el Valor Afegit.  
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S’entenen inclosos en el pressupost tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabament dels treballs objecte del contracte.  El 
pressupost inclou totes les meritacions que calguin per a la realització dels serveis objecte 
de la present licitació, la redacció del projecte d’acord amb el que es determina així com 
totes les tasques i obligacions descrites en els presents plecs.  A tal efecte, en el preu del 
contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els següents 
conceptes: 
 

• Els sous, plus i dietes del Director del Projecte  de la resta de l’equip i del personal 
col·laborador. 

• Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
• Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
• Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor 

Afegit. 
• Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs 

nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
• Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 
• Les despeses que es puguin originar relatives a: visats, honoraris diversos etc   

 
VIMED podrà durant la seva execució, modificar el contracte, augmentant, reduint, 
substituint o suprimint contraprestacions; sempre que aquesta sigui una de les compreses 
en el contracte i/o en la documentació contractual, i sempre que ens trobem en qualsevol 
dels supòsits de l’article 107 del TRLCSP i l’import global dels serveis no sobrepassi en 
més o menys 10% del pressupost del contracte. En qualsevol dels dos casos l’Adjudicatari 
resta obligat a executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reducció. 
 
En cap cas la reducció aquesta donarà lloc a cap indemnització a favor de l’Adjudicatari. 
 
VIMED podrà adjudicar els serveis complementàries que no figurin en el contracte a 
l’Adjudicatari, degut a alguna circumstància que no s’hagués pogut preveure (sense 
concórrer manca de diligència per part de l’Òrgan de Contractació) i passin a ser necessaris 
per a executar els serveis com estaven descrits en el contracte sense modificar-ho, sempre 
que siguin estrictament necessaris pel perfeccionament dels serveis i que l’import acumulat 
dels serveis complementaris no superi el cinquanta per cent (50 %) de l’import primitiu del 
contracte. 
 

 
III. SOLVÈNCIA TÈCNICA I FINANCERA I EQUIP REQUERIT PER A L’EXECUCIÓ DELS 

TREBALLS 
 

S’haurà d’acreditar la solvència tècnica del licitador, del director del projecte i de la resta de l’equip 
que s’indica a continuació d’acord amb el que es determina en el present plec i en el PCA: 

 
 

SOLVÈNCIA TÈCNICA: 
 
S’haurà d’acreditar la solvència tècnica, del licitador, del director del projecte i de la resta de 
l’equip que s’indica a continuació d’acord amb el que es determina en el present plec i en 
l’apartat 6.2 i 10.14 del PCAP: 
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SOLVENCIA TÈCNICA DEL LICITADOR 
 
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima: 

   
• Haver finalitzat en els darrers deu ( 10 ) anys, com a mínim un ( 1 ) projecte 

d’urbanització que inclogui un espai de vianants urbanitzat ( ja sigui una plaça, un 
passeig, un casc antic, etc... ) que acompleixi amb les següents condicions 
acumulatives necessàries: A) Que l’espai de vianants urbanitzat ( plaça,  
passeig, casc antic, etc... ) tingui una superfície/àrea igual o superior a 5.000 m2 
B) Que l’espai de vianants urbanitzat ( plaça,  passeig, casc antic, etc... ) tingui 
un PEM igual o superior a 1.000.000,00.-€.  El licitador ha de constar  de forma clara 
i inequívoca com adjudicatari del contracte de Redacció del Projecte 
 

SOLVENCIA TÈCNICA DEL DIRECTOR/REDACTOR  DE PROJECTE 
. 

La persona ofertada i nomenada com a director del Projecte pel licitador haurà d’acreditar 
la següent solvència tècnica mínima: 

  
• Experiència mínima de 10 anys.( S’haurà de presentar currículum vitae del director 

redactor proposat i una declaració de l’experiència professional, indicant projectes, 
anys d’execució import, etc... ) 

 
• Haver finalitzat en els darrers deu ( 10 ) anys, com a mínim un ( 1 ) projecte 

d’urbanització que inclogui un espai de vianants urbanitzat ( ja sigui una plaça, 
un passeig, un casc antic, etc... ) que acompleixi amb les següents condicions 
acumulatives necessàries: A) Que l’espai de vianants urbanitzat ( plaça,  
passeig, casc antic, etc... ) tingui una superfície/àrea igual o superior a 5.000 
m2 B) Que l’espai de vianants urbanitzat ( plaça,  passeig, casc antic, etc... ) 
tingui un PEM igual o superior a 1.000.000,00.-€..  El director del projecte designat 
com a redactor  ha de constar  de forma clara i inequívoca com a redactor i/o director  
del Projecte en el contracte de redacció del Projecte d’urbanització 

 
No es consideren a efectes de compliment de solvència tècnica del LICITADOR NI DEL 
DIRECTOR/REDACTOR DE PROJECTE PROPOSAT aquells contractes  que encara 
estiguin en execució a la data de la presentació de les ofertes ( a no ser que siguin 
contractes per fases i així s’indiqui de forma clara al certificat de bona execució. En aquest 
cas, la fase finalitzada ha d’acomplir amb els imports mínims requerits ).   
 
El contracte ha d’estar degudament finalitzat i caldrà aportar certificat de bona execució, en el 
qual quedi acreditat de forma clara:  que el PEM de l’espai de vianants urbanitzat ( plaça,  
passeig, casc antic, etc... ) és igual o superior al requerit; que el licitador i  i el/s director/s de 
projecte proposat són l’adjudicatari del contracte i/o el director de projecte del   Contracte de 
redacció de projecte, i que el contracte està finalitzat  ( veure apartat 10.4 del PCAP ) 
 
SOLVENCIA TÈCNICA DELS INTEGRANTS DE L’EQUIP 

 
És requereix com a requisit de solvència tècnica necessari per a poder licitar, a demés dels 
anteriors, que els integrats i adscrits a l’equip com a adjunts al director d’obra  acreditin  
l’experiència mínima que es requereix al quadre que s’incorpora a continuació ( 
mitjançant l’aportació del currículum vitae i una declaració per acreditar l’experiència mínima 
requerida indicant obres, anys d’execució, import, promotor i petita descripció )  que és la 
següent: 
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SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
Els Licitadors acreditaran la seva solvència econòmica per següent  mitjans que s’indica a 
l’article 75 del TRLCSP: Caldrà justificar que el licitador disposa d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 300.000.-€. 

 
IV. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
Des del dia de la publicació de l'anunci del procediment obert, els licitadors interessats podran examinar 
en suport paper a les oficines de VIMED a Viladecans, i entre les 9:00 i les 15:00 hores dels dies 
laborables, excepte festius al municipi. Es facilitarà còpies de l'expressada documentació als Licitadors 
que ho sol•licitin, amb les despeses a càrrec d'aquests. 
 
S’aconsella a les persones i entitats Licitadores que remetin un correu electrònic a la Sra. Judith 
Campamà, a l’adreça electrònica jcampama@vigem.cat indicant les dades de l’empresa, persona de 
contacte, telèfon i correu electrònic, als efectes de mantenir-les informades de qualsevol incidència en 
relació al procediment de contractació al que liciten. 
 
L'esmentada documentació a disposició dels licitadors serà la següent: 
 

- El Plec de clàusules administratives particulars amb els seus annexos.  
o Annexos núms. 1 a 12 del Plec administratiu ( Els Annexos núms. 1 a 12 en format 

pdf i editable ) 
 

El present Plec de prescripcions tècniques particulars amb els seus annexos 
o Annex 1: Elements patrimonials inclosos a l’àmbit, protocols d’actuació i aixecament 

topogràfic de la xemeneia de la Bòbila de Sales (Desembre 2015).  
o Annex 2: Hidràulica  
o Annex 3: Disposicions ambientals 
o Annex 4: Seccions vials 

CÀRREC TITULACIÓ 

 
EXPERIÈNCIA 
MÍNIMA  
 

Director de Projecte Titulació acadèmica i 
professional idònia 10 anys 

Tècnic especialista en disseny 
d’espais urbans 

Titulació acadèmica i 
professional idònia 5 anys 

Tècnic especialista en Paisatgisme, 
disseny d’espais lliures, en vegetació i 
arbrat 

Titulació acadèmica i 
professional idònia 5 anys 

Tècnic especialista en infraestructures 
urbanes 

Titulació acadèmica i 
professional idònia 5 anys 

Tècnic especialista en obra civil i 
càlcul d’estructures 

Titulació acadèmica i 
professional idònia 5 anys 

Tècnic especialista en hidràulica Titulació acadèmica i 
professional idònia  5 anys 

Tècnic especialista en patrimoni 
arquitectònic 

Titulació acadèmica i 
professional idònia  5 anys 
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o Annex 5: Decàleg de protecció de l’arbre en les obres d’Urbanització 
o Annex 6: Requeriments per a la xarxa de clavegueram 
o Annex 7:Característiques generals dels materials de la xarxa d’aigua no potable 
o Annex 8:Criteris per a l’enllumenat 
o Annex 9: Criteris per a la semaforització 
o Annex 10: Condicions que han de cumplir les xarxes de reg per als parcs i jardins 

públics de nova construcció 
 

Modificació del Pla Parcial Urbanístic del sector de Llevant. Viladecans (Baix 
Llobregat). Text refós aprovat definitivament en data 4 de novembre de 2015  
o Memòria, Normativa Urbanística i Documentació Gràfica 
o Estudi Mediambiental ( informe ambiental) 
o Model hidràulic 
o Estudi d’arqueologia 
o Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
o Determinacions relatives als serveis urbanístics i a les obres d’urbanitzaicó del Sector 

de Llevant. 
 

Modificació  segona del PGM a l’àmbit de la Via de Cornisa entre Viladecans i Sant 
Boi de Llobregat. Aprovada definitivament en data 8 de juny de 2015. 

 
Informació general sobre els acords i convenis que l’Ajuntament té signats amb les 
diferents companyies de servei 
o Conveni amb REE 

 
Altres: 
o Informació topogràfica en format  dwg 
o Estudi geotècnic 
o Documentació AS BUILT de l’obra avançada del sector 
o Pla Director de Clavegueram 2012. 

 
L’anterior documentació estarà disponible en format digital al perfil del contractant                           
( www.vigem.cat ) 
 
 
V. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació administrativa,  tècnica  i la seva proposta econòmica 
amb l’abast i contingut que es relaciona a l’apartat 10 del PCAP: 
 

• Documentació administrativa ( a incloure en el sobre A ) d’acord amb el que es determina a 
l’apartat 10.1 del PCAP 

• Documentació tècnica (a incloure en el sobre B ) d’acord amb el que es determina a l’apartat 
10.2 del PCAP 

• Proposta econòmica (a incloure en el sobre C ) d’acord amb el que es determina a l’apartat 
10.2 del PCAP 

 
Veure PCAP 
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VI. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la 
Mesa, d’acord amb els següents criteris de valoració  en ordre de major a menor 
importància: 
 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ................................... De 0 a 40 punts 
 
- Proposta de disseny de la Plaça Central de 

Llevant........................................................................................... de 0 a 32 punts. 
 

• Proposta formal de la plaça i els espais lliures contigus ( de  0 a 15 punts ) 
• Integració de la xemeneia com a element singular de la plaça i resolució de 

l’accés al forn de la bòbila ( de 0 a 4 punts ) 
• Disseny i compatibilització de la vegetació amb el programa funcional de la Plaça 

Central ( de 0 a 4 punts ) 
• Solució constructiva que compatibilitzi la conservació de la xemeneia amb la 

construcció del dipòsit de laminació ( de 0 a 4 punts ) 
• Aspectes mediambientals ( de 0 a 3 punts ) 
• Ciutat intel·ligent ( de 0 a 2 punts ) 

 
- Memòria identificativa del Projecte a redactar ........................................ de 0 a 4 punts   
- Metodologia de treball i proposta organitzativa de l’equip tècnic destinat al servei i 

planificació dels treballs .................................................................. de 0 a 2 punts   
- Millores de l’equip i serveis complementaris en la presentació treballs..... de 0 a 2 

punts 
 
La puntuació de les proposicions tècniques seran la suma de les puntuacions obtingudes per 
cadascun dels aspectes abans esmentats, d’acord amb els criteris descrits i d’acord amb els 
subcriteris que es determinen i desenvolupen a l’apartat 12.1 del PCAP La puntuació total 
s’arrodonirà a dos decimals. 
 
Es valorarà el contingut, el grau de detall, coherència i justificació de la documentació presentada, 
valorant la seva idoneïtat, la viabilitat i l’adequació als objectius del projecte, establint- per a cada 
un dels apartats- la següent ponderació: 

• Molt adequada  
• Adequada 
• Poc adequada  

 
En cap cas es valorarà la documentació i informació que es consideri supèrflua o no rellevant. 
 
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA .............................. De 0 a 60  punts 
   
- Oferta econòmica  ....................................................   De 0 a 60 punts 
 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  
 
 

1. Proposta de disseny de la Plaça Central de Llevant .................... de 0 a 32 punts 
 



 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT 
HARMONITZAT,  ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ  DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT  
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Es valorarà el contingut, el grau de detall, coherència i justificació de la proposta 
presentada, valorant la seva idoneïtat, la viabilitat i l’adequació als objectius del 
projecte, establint- per a cada un dels apartats- la següent ponderació: 

 Molt adequada  
 Adequada 
 Poc adequada  

 
En cap cas es valorarà la documentació i informació que es consideri supèrflua o 
no rellevant. 

 
Es valorarà la documentació tècnica presentada d’acord amb els subcriteris i la 
ponderació que es determinen en els quadres de puntuació següents: 
 
1.1 Proposta formal de la plaça i els espais lliures contigus .. de 0 a 15 punts 
 

  Poc 
adequada 

Adequada 
Molt 

adequada 
Usos proposats:
Es valoraran els usos proposats per a la 
nova plaça en funció de la seva idoneïtat, 
ubicació i de la relació entre ells. 

Fins a 4 punts 
De 0 a 1,5 

punts 
De 1,5 a 
2,5 punts 

De 2,5 a 4 
punts 

Relació de la plaça amb els carrers i 
espais contigus: 
Es valorarà positivament la integració dels 
carrers i espais contigus a l’àmbit de la plaça 
en relació als materials i criteris 
d’urbanització proposats.  

Fins a 4 punts 
De 0 a 1,5 

punts 
De 1,5 a 
2,5 punts 

De 2,5 a 4 
punts 

Materials proposats: 
Es valoraran els materials proposats en 
funció de la idoneïtat de l’acabat, del nivell 
de manteniment requerit i de la seva 
durabilitat. 

Fins a 3 punts 
De 0 a 1 

punt 
De 1 a 2 

punts 
De 2 a 3 

punts 

Accessibilitat:
Es valorarà positivament la configuració de 
la plaça que permeti una bona accessibilitat 

Fins a 2 punts 
De 0 a 0,5 

punts 
De 0,5 a 1 

punt 
De 1 a 2 

punts 

Singularitat i identitat de l’espai:
Es valorarà positivament la generació d’una 
identitat pròpia per aquest espai.   

Fins a 2 punts 
De 0 a 0,5 

punts 
De 0,5 a 1 

punt 
De 1 a 2 

punts 
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1.2 Integració de la xemeneia com a element singular de la plaça i resolució 

de l’accés al forn de la bòbila ............................................... de 0 a 4  punts 
 

  Poc 
adequada 

Adequada Molt 
adequada 

Aspecte formal: 
Es valorarà la integració del conjunt 
patrimonial al nou espai públic, l’aspecte 
formal del conjunt i la col·laboració del 
patrimoni en la generació de la identitat de 
la plaça. 

Fins a 2 punts De 0 a 0,5 
punts 

De 0, 5 a1 
punts 

De 1 a 2 
punts 

Accés al forn: 
Es valorarà la resolució de l’accés al forn en 
relació a la seva ubicació i a la integració 
d’aquest en l’espai públic de la plaça. 

Fins a 2 punts 
De 0 a 0,5 

punts 
De 0, 5 a1 

punts 
De 1 a 2 

punts 

 
1.3 Disseny i compatibilització de la vegetació amb el programa funcional 

de la Plaça Central ................................................................. de 0 a 4 punts 
 

  Poc 
adequada 

Adequada Molt 
adequada 

Criteris d’ubicació:  
Es valorarà la ubicació de la vegetació en 
relació a la continuïtat del verd dels espais 
lliures i carrers contigus, a la seva 
disposició i a la compatibilitat amb els usos 
proposats per la plaça. 

Fins a 2 punts De 0 a 0,5 
punts 

De 0,5 a 1 
punt 

De 1 a 2 
punts 

Confort tèrmic: 
Es valorarà el grau de contribució de la 
vegetació proposada en el confort tèrmic 
del nou espai públic. 

Fins a 1 punt 
De 0 a 

0,25 punts 
De 0,25 a 
0,5 punts 

De 0,5 a 1 
punt 

Variació cromàtica i estacionalitat:  
Es valoraran positivament les solucions 
que proposin les especies justificant la 
seva idoneïtat en relació a la seva 
estacionalitat i a les possibles variacions 
cromàtiques. 

Fins a 1 punt De 0 a 
0,25 punts 

De 0,25 a 
0,5 punts 

De 0,5 a 1 
punt 

 
1.4 Solució constructiva que compatibilitzi la conservació de la xemeneia 

amb la construcció del dipòsit de laminació ...................... de 0 a 4 punts 
 

  Poc 
adequada 

Adequada Molt 
adequada 

Compatibilització: 
Es valoraran positivament aquelles solucions 
que compatibilitzin la conservació del 
patrimoni existent amb la construcció del 
dipòsit, i que permetin disposar d’una àrea 
de plantació mínima a la plaça equivalent al 
50% de la seva superfície. 

Fins a 3 punts De 0 a 1 
punt 

De 1 a 2 
punts 

De 2 a 3 
punts 

Funcionament hidràulic: 
Es valorarà positivament l’optimització del 
funcionament hidràulic del dipòsit en relació 
a la seva ubicació, geometria i cotes de 
funcionament. 

Fins a 1 punts 
De 0 a 

0,25 punts 
De 0, 25 a 
0,5 punts 

De 0,5 a 1 
punts 
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1.5 Aspectes mediambientals ..................................................... de 0 a 3 punts 
 
 

  Poc 
adequada Adequada 

Molt 
adequada 

Materials: 
Es valoraran els materials proposats en 
funció de les seves aportacions 
medimbientals (materials descontaminants, 
autonetejables, etc...), i de la incorporació de 
materials reciclats.  

Fins a 2 punts 
De 0 a 0,5 

punts 
De 0,5 a 1 

punt 
De 1 a 2 

punts 

Vegetació proposada: 
Es valoraran positivament les propostes amb 
espècies autòctones i que permetin 
mantindre la biodiversitat faunística existent 
a la zona. 

Fins a 1 punt De 0 a 
0,25 punts 

De 0,25 a 
0,5 punts 

De 0,5 a 1 
punt 

 
 
1.6 Ciutat intel·ligent .................................................................... de 0 a 2 punts 
 

  Poc 
adequada 

Adequada Molt 
adequada 

Sistemes de gestió intel·ligent: 
Es valoraran positivament les propostes que 
contemplin sistemes de gestió intel·ligent 
d’aplicació al projecte relatives al consum 
d’aigua, sistema d’enllumenat, gestió 
energètica, etc... 

Fins a 2 punt De 0 a 0,5 
punts 

De 0,5 a 1 
punt 

De 1 a 2 
punts 

 
 
 
2. Memòria identificativa del projecte a redactar .............................. de 0 a 4 punts  

 
 

  Poc 
adequada Adequada Molt 

adequada 
Coneixement i identificació dels aspectes i/o 
gestions més significatives per l’actuació: 
Es valorarà el grau de coneixement de l’escenari 
del projecte així com la identificació dels aspectes 
i/o gestions més significatives per l’actuació, i les 
mesures i/o actuacions per a la seva resolució.   

Fins a 4 punts 
De 0 a 1,5 

punts 
De 1,5 a 
2,5 punts 

De 2,5 a 4 
punts 

 
 

3. Proposta organitzativa de l’equip tècnic destinat al servei i planificació dels 
treballs............................................................................................... de 0 a 2 punts  

 
 

  Poc 
adequada Adequada 

Molt 
adequada 

Sistema i metodologia de treball 
proposada: 
Es valorarà el contingut, grau de detall, 
coherència i  justificació de la proposta 
presentada. 

Fins a 1 punt De 0 a 
0,25 punts 

De 0,25 a 
0,5 punts 

De 0,5 a 1 
punt 

Estudi i anàlisi de les tasques a executar: 
Es valorarà el grau d’anàlisi de les tasques a 
executar en relació als terminis de prestació 
del servei i a l’equip tècnic proposat. 

Fins a 1 punt De 0 a 
0,25 punts 

De 0,25 a 
0,5 punts 

De 0,5 a 1 
punt 
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4. Millores de l’equip tècnic i serveis complementaris en la presentació treballs
 ........................................................................................................... de 0 a 2 punts  

 
  Poc 

adequada Adequada Molt 
adequada 

Millores de l’equip tècnic: 
Es valoraran les millores proposades a l’equip 
tècnic segons: 

- El suport de tècnic/s especialista/es en 
medi ambient amb 0,75 punts. 
- El suport de tècnic/s especialista/es en 
arqueologia amb 0,25 punts. 
 

Fins a 1 punt 0 punts 
De 0,25 a 
0,75 punts 1 punt 

Serveis complementaris de presentació dels 
treballs:  
Es valoraran els serveis complementaris en la 
presentació dels treballs segons: 

 -Presentació (en format editable) d’una 
maqueta virtual (3d) de la urbanització del 
Sector Llevant (dividida en subàmbit 
Oliveretes Torrent Fondo i subàmbit 
Bassa de laminació) amb 0,75 punts 
- Presentació d’una sèrie d’infografies o 
imatges virtuals de la urbanització del 
Sector Llevant (mínim de 5 imatges) amb 
0,25 punts 

Fins a 1 punt 0 punts 
De 0,25 a 
0,75 punts 1 punt 

 
 

CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 
 

1. Oferta econòmica  ............................................................................ fins a 60 
punts 

 
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertades 
admeses.. La puntuació vindrà definida per l’aplicació de les següents fórmules: 

 
Pi = 60 x  Omin  
                   Oi 
 
Pi = Puntuació de l’oferta 
Oi = Oferta 
O min = Oferta admesa més econòmica 
 
Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que 
la baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats 
percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa 
temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la 
licitació. 
 
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència 
(BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques 
i les dues ofertes més cares, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del 
Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es troba entre la franja de menys de 
deu (10) a  cinc  (5) , la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es 
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calcularà excloent-hi l’ofertes més econòmica i la oferta més cara, sense 
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es inferior a 5, la Baixa Mitjana de 
Referència (BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes 
presentades sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei 
de Contractes. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació 
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que 
haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que 
s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies hàbils) 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de 
Contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta 
com a possible adjudicatària o excloure-la de la licitació. 
 
En cas que la Mesa NO accepti la justificació presentada pel licitador; la Mesa 
acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al licitador i aquesta oferta quedarà 
exclosa del procediment de licitació i no s’avaluarà ni tècnica ni econòmicament; 
Per tant, no es tindrà en compte  en la aplicació de cap dels criteris de 
puntuació 
 
En cas que la Mesa accepti la justificació presentada pel licitador; aquesta 
oferta s’admetrà en el procediment de licitació i s’avaluarà tècnica i  
econòmicament;  

 
La puntuació màxima de tots els apartats serà de 100 punts   
 
L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels criteris 
indicats en aquesta clàusula.  
 
Es cas d’empat, l’adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor d’aquella empresa que en 
el moment d’acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla un nombre de 
treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que diverses empreses licitadores 
justifiquin trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador 
que disposi del percentatge superior. 
 
Així mateix, tindran preferència en l’adjudicació del Contracte les persones físiques i jurídiques 
que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que dites 
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 
de valoració que serveixen de base per a l’adjudicació.  
 
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de 
la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius 
continguts en la proposta de la Mesa. 

 
A efectes de la valoració de les ofertes, VIMED, podrà demanar els aclariments o concrecions que 
consideri convenients. Els Licitadors també podran dirigir-se A VIMED, per aclarir o concretar llurs 
propostes. 
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OBLIGACIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA 

 
OBJECTE I ESTRUCTURA DEL PRESENT PLEC 
 

L'objecte d'aquest apartat del Prec de Prescripcions tècniques és l’establiment del contingut i els criteris i 

aspectes tècnics que regiran el contracte de redacció del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR DE LLEVANT DE VILADECANS”, així com la 

regulació de les obligacions i responsabilitats tècniques de l’adjudicatari durant la seva realització. 

 

El present Prec de Prescripcions Tècniques s’estructura en tres apartats: 

 

I.Criteris per a la realització dels treballs.  

Aquest apartat estableix els criteris bàsics, de disseny de les obres d’infraestructura i 

del tractament dels espais lliures, necessaris per a la realització dels treballs. 

 

II.Contingut documental del Projecte a redactar.  

En aquest apartat s’estableix l’estructura i el contingut mínim del Projecte 

d’urbanització. 

 

III.Terminis, documentació a lliurar i sistema de validació. 

La regulació de les obligacions de l’adjudicatari, en quant a terminis de realització i  

lliuraments de documentació i el sistema de validació per part de VIMED, 

s’estableixen en aquest darrer apartat.    

 

El present Plec i els seus Annexes juntament amb el Plec de Clausules Administratives PCAP i els seus 

annexes revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut mínim establert en els Plecs, 

les clàusules dels quals es consideraran part integrant del respectiu contracte, i es desenvoluparà amb 

coherència als criteris tècnics establerts en l’apartat c) i annexes.  

 

La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del 

present Plec tècnic així com del que es determina en el PCAP i de la totalitat de la documentació que 

conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva. 
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I. CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS 
La realització dels treballs de redacció del projecte es farà amb subjecció a les estipulacions que a 
continuació s’exposen i a les que Vimed consideri oportunes durant la redacció del projecte. 
 
1. ESTAT ACTUAL 
1.1. SITUACIÓ I SUPERFÍCIE DELS ÀMBITS. CARACTERÍSTIQUES 
1.2. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
1.3. GEOLOGIA. 
1.4. HIDRÀULICA 
1.5. ELEMENTS D’INTERÈS PATRIMONIAL 

 
2. PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
2.2. PRESSUPOST 
2.3. TRAÇAT VIARI 
2.4. ESTRUCTURES 
2.5. ESPAIS LLIURES I MEDI AMBIENT 
2.6. URBANITZACIÓ 
2.7. PAVIMENTS I ELEMENTS URBANS 
2.8. JARDINERIA  
2.9. SERVEIS AFECTATS 
2.10. XARXES DE NOUS SERVEIS 
2.11. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 
2.12. PREUS I PRESSUPOSTOS 
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1. ESTAT ACTUAL 

1.1. SITUACIÓ I SUPERFÍCIE DELS ÀMBITS. CARACTERÍSTIQUES 

La totalitat de la superfície de la Modificació del Pla Parcial del Sector Llevant correspon al municipi de 
Viladecans, i és divideix en dos subàmbits: 

- Àmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via de Cornisa 
- Àmbit Bassa de Laminació de la Riera de Sant Llorenç 

 
Àmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via de Cornisa 
La zona on s’actua al subàmbit “Oliveretes-Torrent Fondo” i “Via de Cornisa” correspon a la vessant de 
la muntanya de Sant Ramon, en el tram comprès entre parc i el barri de la Torre Roja per una banda i el 
terme municipal de Sant Boi de Llobregat i la subestació elèctrica de (REE, ENDESA) per l’altra. 
Superiorment limita amb el parc de Sant Ramon i inferiorment limita amb l’antiga carretera de Barcelona 
(C-245). La superfície inclosa a la Modificació en aquest àmbit és de 423.357,88 m2, ampliant-se l’àmbit 
d’actuació fins a 563.067,08 m2, ja que inclou l’Àmbit Bassa de Laminació, 125.551 m2, i àrees d’acord 
amb l’entorn existent i infraestructures hidràuliques d’abast superior al Sector. 
L’àmbit del projecte d’urbanització serà lleugerament superior a l’àmbit previst pel planejament ja que 
s’hauran d’incloure en el projecte d’urbanització els acords necessaris per donar continuïtat a la ciutat 
existent. Concretament s’haurà de resoldre el pas del Parc de Torre Roja per sobre del vial central (Eix 
núm. 3), l’espai de transició  entre el vial de cornisa i el camp de Beisbol, l’entorn del Camp de Softball 
que queda fora de l’àmbit del planejament, i totes aquelles actuacions fora d’àmbit que tinguin com 
objecte resoldre tant el drenatge de l’àmbit, com les xarxes necessàries per donar servei al sector. 
El terreny té una caiguda altimètrica d’uns trenta cinc metres, en una distància mitja de vuit-cents 
metres. Les pendents naturals en sentit mar-muntanya varien entre el 7 i el 10%; en direcció 
perpendicular a l’anterior les seccions del terreny són sensiblement planes, tot i que els torrents generen 
petites depressions, pronunciades en el cas del Torrent Fondo. El límit amb el parc de la Torre Roja 
presenta un desnivell de certa consideració degut a que pel Parc baixa una cresta de la muntanya de 
Sant Ramon. En el límit amb St. Boi torna a haver-hi un altre contrafort de la muntanya de Sant Ramon, 
aquest de major magnitud. Dintre de l’àmbit és pot reconèixer clarament l’excavació provocada per una 
bòvila en desús, on hi ha una plataforma excavada on s’assenten els forns, l’excavació té talussos molt 
verticals, de fins a 2H/3V, amb desnivells màxims de 12 m.  
El sector està escassament edificat, amb petites indústries (o les restes d’elles) i usos periurbans. A més 
de l’esmentada bòvila en desús, trobem petites agrupacions d’edificacions que hauran de ser 
enderrocades, així com petites construccions per guardar-hi eines que també hauran de ser 
enderrocades.  
La vegetació principal està formada per les restes dels conreus abandonats (principalment garrofers i en 
alguns casos cirerers) i matollars on destaca la presència de la ginesta, el fonoll i la gatosa. Hi trobem 
també la presència d’algun arbre de major portada: alzines i roures. L’estat general d’aquesta vegetació, 
no obstant, s’ha anat degradant per la falta d’ús i cura, sobre tot en els trams de riera, on hi podem 
trobar petits episodis d’abocadors no controlats. En general es conservarà la vegetació sempre que sigui 
possible i especialment aquella que l’art. P4 del text Refós de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic 
del Sector de Llevant qualifica com a “arbres singulars”. 
El sector està creuat a la banda nord per una complexa xarxa de línies elèctriques de transport de mitja, 
alta i molt alta tensió que suposen un greu inconvenient per l’ús públic del territori i per al 
desenvolupament urbà del sector. A la mateixa zona paral·lela coincidint amb l’eix del Vial de Cornisa, 
discorre una canonada estratègica d’AGBAR (800 mm a alta pressió).  
El fet que sigui un àrea de nova urbanització comporta que no hi hagi acords amb els edificis existents, 
si s’exclou el cementiri, el tanatori i els edificis amb façana al Torrent Fondo. Les trobades amb els límits 
exteriors no són problemàtiques en el cas dels parcs. Les úniques trobades on les cotes i les alineacions 
importants són; la del Camí Fondo, en el tram entre el carrer Fortuny i la C-245, on la existència 
d’edificació consolidada obliga mantenir les cotes actuals; la del carrer Josep Vicenç Foix, on s’ha 
executat recentment un poliesportiu; la connexió amb la semi-rotonda de la C-245; i –finalment- la 
connexió amb l’Av. de la Fraternitat, que és una tram ja executat de la “Via de Cornisa”. 
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Àmbit Bassa de Laminació de la Riera de Sant Llorenç 
Dins de l’àmbit d'actuació de la Modificació del Pla Parcial de Llevant s'hi inclou el subàmbit de la Bassa 
de Laminació, corresponent a l’actuació prevista en el curs de la riera de Sant Llorenç. Les actuacions 
d’infraestructura en aquest àmbit ja estan realitzades. La superfície total afectada a l’àmbit de la Bassa 
de Laminació és de 125.551 m2. En aquesta zona el terreny té una caiguda altimètrica d'uns 10 m en 
una distància de dos-cents metres en sentit muntanya-mar, aquest desnivell és el que té el vial que 
limita per llevant la Bassa (el carrer Miguel de Cervantes). L'eix perpendicular que limita la Bassa pel sud 
és sensiblement pla (amb un màxim d’un 2% de pendent) i correspon al carrer de la Riera de Sant 
Llorenç. 
 
1.2. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 

Per a al redacció del present projecte es lliura l’aixecament topogràfic de detall realitzat en data febrer 
de 2007. Igualment, s’adjunta la documentació dels Projectes que s’han executat com a obra avançada 
dins de l’àmbit del projecte d’urbanització: 
 

- “As built” del Projecte d’Urbanització del Skate Park. Març 2015. 
- “As built” del Projecte d’Urbanització de l’entorn del Complex Poliesportiu Torre Roja. Abril 

2015. 
- “As built” del Projecte d’Urbanització de l’entorn del Cap. En construcció. 
- “As built” del Projecte d’Urbanització de l’entorn del Tanatori. Abril 2015. 
- “As built” de la Modificació puntual del Projecte d'Urbanització. Sector Llevant de Viladecans. 

Construcció de rotonda C-245 PK 8+580” de febrer de 2013. 
- “As built” del Projecte “Bassa de laminació de les aigües de la riera de Sant Llorenç. Fase 2” 

Juny 2009 
 
L’aixecament topogràfic de l’obra avançada del sector estarà inclòs dins dels honoraris de l’equip 
redactor. 
 
1.3. GEOLOGIA. 

Per a al redacció del present projecte s’adjunta l’estudi geològic i geotècnic de detall realitzat en data 
novembre 2008.  
Atès que l’estudi geològic i geotècnic es previ a la Modificació del Pla Parcial del Sector de Llevant, 
aquest no conté informació geotècnica específica de la zona on el planejament preveu la ubicació del 
dipòsit de laminació. L’estudi geotècnic particularitzat d’aquesta zona estarà inclòs dins dels honoraris 
de l’equip redactor. 
 
1.4. HIDRÀULICA 

Àmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via de Cornisa 
S’haurà d’adaptar la solució hidràulica del “Projecte d’urbanització del Sector Llevant” de l’any 2010, 
solució validada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), al projecte objecte d’aquest plec.  
La solució hidràulica proposada haurà de donar compliment al Pla Director de Clavegueram de 2012. 
L’Annex 2 del present plec conté la següent documentació: 

- Informe de l’ACA. Informe favorable a la Modificació de Pla Parcial del Sector Llevant 
- Memòria hidràulica inclosa en el document  de “Determinacions Urbanístiques relatives als 

serveis urbanístics i les obres d’Urbanització del sector del Pla de Llevant”. Novembre 2013. 
- Memòria hidràulica del Projecte d’Urbanització del Sector Llevant. Novembre 2010. 

 
Àmbit Bassa de Laminació 
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La gestió de l’aigua de la riera de Sant Llorenç a l’Àmbit de La Bassa de Laminació, així com les obres 
d’infraestructura corresponents estan executades. El Projecte d’Urbanització haurà de definir la 
revegetació i adequació paisatgística de l’esmentada bassa, la pavimentació de les voreres perimetrals i 
el desviament de línies d’ENDESA afectades per les obres. 
 
1.5. ELEMENTS D’INTERÈS PATRIMONIAL 

L’Annex III del Text Refós de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector de Llevant determina 
els elements d’interès patrimonial inclosos dins l’àmbit. Aquest annex és normatiu i te caràcter de 
directriu, afectant tant a les obres d’urbanització com a les d’edificació.  
Els elements d’interès patrimonial inclosos en l’àmbit de la Modificació del Pla Parcial són: jaciments 
arqueològics, conjunts arquitectònics, edificacions i arbres singulars. Es d’especial rellevància 
l’existència d’una bòbila, la xemeneia de la qual es vol conservar com element d’identitat de la nova 
ordenació. 
 
Es conservaran tots els arbres que estiguin classificats a la Modificació de Pla Parcial com a “arbres 
singulars”. Aquells arbres que per la seva ubicació siguin incompatibles amb la nova ordenació del 
sector s’hauran de trasplantar.  
 

2. PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició de les obres necessàries per a la urbanització de l’àmbit de 
planejament de la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector de Llevant.  
La definició ha d’incloure les obres d’infraestructura (enderrocs, moviment de terres, modificació de 
serveis existents, estructures, drenatge i xarxes de nous serveis) i el tractament dels espais lliures per a 
oferir un espai urbà de qualitat, tant en el tractament de l’espai urbà (carrers i places) com en el 
tractament dels espais naturals (condicionament de les rieres i parcs dins de l’àmbit).  
 
S’ha de redactar com un projecte únic, però tenint en compte la seva possible execució en dos o més 
fases d’execució que, en tot cas, hauran de garantir l’equilibri de les càrregues d’urbanització entre elles. 
En el supòsit de realitzar un projecte per fases, la primera fase d’execució de les obres haurà d’executar 
com a mínim el semi vial nord i les rotondes de la Via de Cornisa.  
Igualment, en el cas de redactar el projecte per fases, cada una d’elles inclourà els serveis provisionals i 
els desviaments de trànsit necessaris per posar-les en servei. 
 
En l’Àmbit de la Bassa de Laminació les obres de infraestructures ja estan executades. S’inclouran en el 
projecte d’urbanització les obres corresponents al tractament de les superfícies i acabats, així com 
l’enjardinament de la bassa.  
 
La proposta ha de recollir en el seu disseny els criteris i solucions arquitectòniques que facilitin el seu 
manteniment i la viabilitat econòmica d’aquest.  Totes les solucions i els seus materials seran sempre 
consensuades amb l’Ajuntament de Viladecans i Vimed. 
 
El projecte d’urbanització objecte de la present licitació es desenvoluparà d’acord amb els criteris 
ambientals establerts en el planejament de referència; l’articulat dels annexes normatius “I. 
DISPOSICIONS AMBIENTALS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL” i “II. LLISTAT D’ESPÉCIES 
VEGETALS IDÒNIES”; i prescripcions incorporades com a mesures correctores i/o compensatòries a 
l’apartat 4 de L’“INFORME AMBIENTAL” adjunt al planejament. 
Igualment, el Projecte d’Urbanització haurà de justificar el compliment dels paràmetres urbanístics 
derivats del Decret de Regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 344/2006, incorporats 
a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Sector Llevant.  
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S’adjunta com a Annex 3 les disposicions ambientals incorporades als planejament en els annexes 
normatius I i II del Text Refós de la Modificació de Planejament del Pla Parcial de Llevant, i  a l’apartat 4 
de l’Informe Ambiental adjunt al planejament. 
 
L’àmbit del projecte d’urbanització es superior a l’àmbit estricte de planejament, ja que inclou els àmbits 
de transició necessaris per unir el sector amb la ciutat existent. A continuació es defineix gràficament 
l’àmbit del projecte d’urbanització de la Modificació del Pla Parcial del Sector de Llevant. 
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SUBÀMBIT OLIVERETES – TORRENT FONDO – VIA DE CORNISA 
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SUBÀMBIT BASSA DE LAMINACIÓ 
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2.2. PRESSUPOST 

El planejament preveu en el document de Determinacions relatives als serveis urbanístics i les obres 
d’urbanització del Sector del Pla de llevant, en l’avaluació econòmica i financera un PEM màxim de 
26.805.935,90€. El present projecte no superarà en cap cas aquest import.  
Queden incloses en el pressupost d’Urbanització el pressupost de les següents obres avançades: 

-Implantació d’una rotonda a la intersecció amb la carretera C-245 i l’Avinguda Progrés donant 
resposta als requeriments de la Direcció de Carreteres. PEC atribuïble al sector 863.169,50€. 
-Entorn de les obres d’urbanització del Cap, actualment en construcció. El PEC atribuïble al 
sector és de 299.166,06€, el cost final es definirà una vegada finalitzada l’obra.  

Queden exclosos del Pressupost d’Urbanització els pressupostos de companyia així com les direccions 
d’obra per part de les companyies que es contractaran directament a les companyies. 
 
2.3. TRAÇAT VIARI 

Eixos Bàsics de Definició 
Com a eix bàsic de definició cal assenyalar l’eix 1 (Vial de Cornisa) situat en la part mes elevada de 
l’actuació i que té com a objecte la segregació de part del trànsit de la carretera C-245 (principal via de 
connexió actual de Viladecans).  
Aquest vial té una longitud de 700m aproximadament, i el seu funcionament futur serà el d’una ronda 
entre els nuclis del Baix Llobregat.  
L’altre eix principal és l’eix 3 (Vial Central), vial que connecta la carretera C-245 amb la Torre Roja. És 
l’eix principal de l’actuació, vertebra i dóna sentit la resta de viari projectat. El seu naixement es troba al 
carrer Marià Sanjuan donant accés al nucli de Viladecans, travessa tota l’actuació fins arribar a la 
connexió amb la carretera C-245. Té direcció est-oest (en gran part paral·lel a l’eix 1) i al final fa una 
corba suau a dreta (al sud) fins arribar a la rotonda de la C-245. Aquesta via es creuarà amb dos ponts: 
un per sobre, donant continuïtat a l’Avinguda de la Torre Roja,  i un per sota, per superar el Torrent de 
Can Picó / Torrent Fondo. 
 
Eixos Transversals (direcció est-oest) 
Paral·lel als eixos 1 i 3 hi ha l'eix 2, es un curt i petit vial per a vianants i ciclistes, i que connecta l’eix B1 
amb el Parc de la Torre Roja. 
A la zona de la Sub-estació de REE i el cementiri hi ha l’eix H1, va de l’eix G1 a la porta del cementiri i 
és l’accés a ambdós equipaments. 
Paral·lels a la C-245 hi ha tres eixos que van a morir a l’eix 3, aquests vials són: l’eix 4 (continuació de 
Pompeu Fabra-Parc de la Torre Roja), l’eix 5 (continuació de Pompeu Fabra), l’eix 6 (continuació de 
Pintor Fortuny) i, finalment, l’eix 7 que és el lateral de la carretera C-245. Els eixos 4 i 5 són 
respectivament límits nord i sud de la Plaça Central. 
Els eixos transversals tenen pendents reduïdes; cal exceptuar: l'inici de l’eix 1 a l’Av. de la Fraternitat 
(+5,93%), l’inici i final de l’eix 3 (+5,45% i -7,5%), al torrent Picó i prop del cementiri i el tanatori 
respectivament, final de l’eix 4 (+4,90%) i final del l’eix H1 (-6%). 
 
Eixos Longitudinals (direcció nord-sud o muntanya-mar) 
Aquest grup de vials el conformen els eixos B1, C1, D1, E1, F1 i G1. Són els distribuïdors del trànsit 
interior de la urbanització de forma que es pugui accedir a qualsevol lloc de l’interior de l’actuació. Són 
en direcció muntanya-mar i es recolzen en les vessants de la muntanya de Sant Ramón. 
L’eix B1 (de vianants i ciclistes) s’inicia a la Via de Cornisa (eix 1) i es desenvolupa en una mitja vessant 
entre la carena de la Torre Roja i el Torrent de Can Pico, finalitzant a l’eix 3, entre el pont de la Torre 
Roja i el pont que salva el pas del torrent de Can Picó – Torrent Fondo. 
L’eix C1 (continuació Josep Vicenç Foix) té el seu inici en la Via de Cornisa, en una rotonda, i recorre 
tota la urbanització fins el punt més baix de l’actuació, a la zona de la Plaça Central (conformant el seu 
límit oest), posteriorment connecta amb l’actual carrer de Josep Vicenç Foix, vial que desemboca a la 
carretera C-245. Es situa entre els torrents de Can Picó/Torrent Fondo i Oliveretes, i és el distribuïdor 
fonamental del transit longitudinal intern. 
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L’eix D1 (continuació del carrer Torrent Fondo a l’altra banda de la C-245), s’inicia en cul de sac, per 
sobre de l’eix 3, fins arribar a la C-245. Creua els eixos 3, 4, 5 i 6, i conforma el límit est de la Plaça 
Central. Altimètricament aquest carrer és (transversalment o en direcció est-oest) un punt baix, 
d’aquesta manera totes les aigües del Sector, tant pluvials com residuals, van a parar als col·lectors que 
es disposen sota d’ell i que tenen continuïtat cap als punts d’abocament situats en ambdós casos al llarg 
del carrer Torrent Fondo, més enllà de la C-245. 
L’eix E1 va de l’eix 4 a l’eix 7/C-245. Creua els eixos 5 i 6. 
L’eix F1 es un petit vial que connecta els eixos 6 i 7/C-245. 
L’eix G1 connecta els dos eixos principals, Eix 1 i Eix 3, amb rotonda en ambdós extrems. La seva 
funció fonamental es connectar- via l’eix 3- la carretera C-245 amb la Via de Cornisa (eix 1). 
Els pendents màxims dels eixos longitudinals són: B1(-5,71%), C1(-6,3%), D1(-7,50%), E1(-7,25%), F1(-
1,86%) i G1(-9,50%). 
 
Rotondes 
Es defineixen 5 rotondes, eixos ROT1 a ROT5. Són, respectivament, a les interseccions dels eixos: 
1/C1, 1/G1, 3/C1, 3/G1 i 3/C-245, aquesta darrera és la rotonda ja executada com a obra avançada, 
definida en el projecte “Modificació puntual del Projecte d'Urbanització. Sector Llevant de Viladecans. 
Construcció de rotonda C-245 PK 8+580” d’accessos al Tanatori, actualment en servei. 
 
2.4. ESTRUCTURES 

El projecte haurà de resoldre les estructures que a continuació s’enumeren, i totes aquelles que es 
considerin oportunes per a la connexió dels espais naturals amb el parc forestal de Sant Ramón. 
Aquestes darreres estructures s’hauran d’integrar amb el paisatge forestal. 
Ponts de la Torre Roja i del Torrent Picó 
El pont de la Torre Roja i el Pont del Torrent Picó es preveuen amb una llum lliure mínima de 15 m i una 
amplada mínima de 22 m. 
 
Passarel·la-Pas de Fauna del camp de Beisbol sobre la Via de Cornisa 
Aquesta passarel·la complirà una doble funció de pas peatonal i pas de fauna elevat.  
Les dimensions del pas que es preveuen són: llargada mínima de 40 m i amplada mínima de 8 m. La 
raó d’aquesta amplada és la d’evitar l’angoixa dels animals quan afrontin el pas.  
 
Passos de Fauna sota la Via de Cornisa 
Per a connectar biològicament el Parc Forestal amb els espais lliures del Sector Llevant es disposen dos 
passos de fauna, sota la Via de Cornisa, als corredors formats pels torrents de can Picó i Oliveretes. 
Aquests passos de fauna s’han previst amb tubs de formigó armat de 2 m de diàmetre. 
 
Dipòsit de Laminació 
El planejament preveu un dipòsit de laminació, amb unes dimensions interiors (en planta) aproximades 
de 90x55m, i una alçada mitja útil per a emmagatzemar aigua de 3,65 m. La cota de la solera serà 
lleugerament superior a +12 msnm, tot i que aquesta cota restarà condicionarà per la cota de connexió 
amb el Torrent Fondo.  Amb aquestes dimensions, el volum d’aigua que es pot emmagatzemar és d’uns 
18.000m3, tot i que s’ha estimat una capacitat necessària de 12.000 m3. Les característiques i 
dimensions exactes del dipòsit-  i per tant el volum a emmagatzemar- s’hauran de concretar en el 
Projecte d’Urbanització. 
 
Aquest dipòsit es situa sota la Plaça Central. Per les característiques topogràfiques del territori, a la part 
nord de la plaça, la més alta, hi haurà terres suficients damunt de la llosa del dipòsit com per permetre la 
plantació d’arbres de portada. 
 
El dipòsit requerirà un sobreeixidor de superfície, element que s’haurà d’integrar en el disseny formal de 
la plaça. Igualment, s’haurà de preveure un sistema de neteja del dipòsit, així com un accés per a petita 
maquinària per a realitzar el seu manteniment. 
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Xemeneia i secció del forn de la bòbila 
Es proposa la conservació d’aquest element singular arquitectònic per mantenir la memòria històrica de 
l’indret. La xemeneia està al mig de la Plaça Central de la nova ordenació, i per aquest motiu s’haurà de 
compatibilitzar, d’una banda la conservació de la xemeneia de la bòbila amb la ubicació i volumetria del 
dipòsit, i per l’altra amb el disseny formal de la plaça.  
 
La redacció ha de preveure  el projecte d’estintolament i/o reconstrucció de la xemeneia, i de part de la 
secció del forn (aproximadament 25 ml) i  les repercussions que la seva conservació pugui tenir en el 
dipòsit de laminació soterrat. 
 
Així doncs, per al disseny de la plaça i del dipòsit de laminació s’haurà de tenir en compte: 

- Cota actual del peu de la xemeneia. Aproximadament és la cota +15msnm.  
- Cota de la plaça central a la zona de la xemeneia. Es preveu que la plaça, en aquest punt, es 

situï entre les cotes +18/+19msnm.  
- El dipòsit ha de poder emmagatzemar de 12.000 a 18.000m3. 
- El dipòsit ha de tenir un sobreeixidor. 
- La plaça- segons planejament- ha de tenir una àrea plantable mínima del 50%. 
- La cota de connexió del dipòsit amb el Torrent Fondo. 
- La necessitat d’estintolament provisional i/o definitiva de la xemeneia. 

 
2.5. ESPAIS LLIURES I MEDI AMBIENT 

Àmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via de Cornisa 
Zones verdes – Espais lliures 
La proposta d’ordenació de les zones verdes i espais lliures del sector haurà d’assegurar: 

-El manteniment dels principals recorreguts existents, amb especial atenció a la continuïtat dels 
camins forestals i itineraris paisatgístics dintre de la nova ordenació, consolidant-los i incorporant 
la senyalització ambiental adient (Itineraris cap a Torre-Roja i Sant Ramón).  
-El manteniment del drenatge natural de l’aigua de pluja que cau sobre la zona verda. 
-El manteniment i potenciació de la geometria de plantació existent en la zona de preparc del 
parc forestal de Sant Ramon. 
-S’hauran d’incorporar els itineraris esportius definits a partir de les continuïtats dels recorreguts 
de les zones verdes i espais oberts en general, marcats amb senyalització específica i amb 
dotació d’elements urbans de practica esportiva. 
 

La proposta haurà de conservar els exemplars vegetals relacionats al catàleg patrimonial municipal. 
Igualment, la nova urbanització haurà d’integrar l’arbrat existent amb un port significatiu, així com dels 
elements arbustius. 
 
Pel que respecta als espais lliures, cal diferenciar tres tipus d’actuacions en l’àmbit d’intervenció (clau 
6b). A continuació es classifiquen de major a menor grau d’intensitat de l’actuació: 
 

-Parc de Torrent Fondo –Torre Roja: parc d’aproximadament 45.000m2. S’ha de tenir en compte 
que l’AMB està redactant un projecte executiu d’arranjament de l’actual Parc de la Torre 
Roja(fora de l’àmbit d’actuació). Caldrà doncs coordinar ambdós projectes. 
-Zona intermitja, entre el vial de cornisa i el vial transversal principal: en aquest àmbit cal 
preveure uns criteris d’actuació generals i concretar intervencions puntuals localitzades. En 
aquesta zona s’haurà de preveure una franja verda de transició -preferentment mitjançant 
vegetació herbàcia- entre el límit edificat conformat per les illes H, I i J i les zones verdes de les 
peces d’espais lliures F12, F13 i G4.  
-Zona forestal, les actuacions en aquest àmbit són de menor intensitat a excepció de l’àmbit de 
la passera del Camp de Beisbol. El conjunt d’aquestes actuacions hauran de garantir la 
continuïtat real del verd forestal a l’àmbit de la MPPU i cap al sud del municipi. 
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Torrents 
Arranjament dels torrents de Can Sales, Oliveretes, Can Picó i Torrent Fondo compatibilitzant el caràcter 
original d’aquests espais, com a drenatge natural del terreny, amb l’ús públic dels nous espais verds 
contigus (itineraris peatonals, carril bici, etc...), controlant l’accessibilitat indiscriminada a la llera dels 
torrents.  
Aquesta intervenció d’arranjament haurà de minimitzar les modificacions topogràfiques dels torrents i de 
les reserves de sòl d’espais lliures i protecció de sistemes previstes al planejament, a aquelles 
estrictament necessàries per tal de comptabilitzar l’ús públic dels espais lliures amb la naturalesa 
singular dels torrents, mantenint els elements vegetals significatius i establint un sistema de plantacions 
arbustives i arbòries que tinguin el mínim cost de manteniment, alhora que assegurin l’estabilitat dels 
talussos. 
 
Sòl d’equipaments (7b)  
L’articulat normatiu del planejament preveu, per al sòl d’equipaments, i mentre no s’executi l’equipament, 
la urbanització del sòl corresponent com a zona verda, passant a formar part del projecte d’urbanització 
de tot l’espai públic confrontat.  
En aquest sentit, el document de “Determinacions relatives als serveis urbanístics i les obres 
d’urbanització del sector del Pla de Llevant” diferencia dos nivells d’intervenció per als sòls 
d’equipaments, en funció de la seva situació en relació amb els espais lliures del Sector:  

- Un nivell d’intervenció mínima, per a les reserves d’equipaments a tocar de la Via de Cornisa 
(7b-08, 7b-09, 7b-10), per al sòl d’equipaments complementari del Parc de Torre Roja (7b-11), i 
per als equipaments situats als espais lliures de la zona intermitja del sector (7b-05, 7b-04). 
D’aquesta manera s’aconsegueix que aquets espais, en tant que no s’executa l’equipament, 
puguin esdevenir una ampliació de les zones verdes del sector. 
Aquesta intervenció consistirà en la neteja i retirada del possibles acumulacions de runa, tancats 
i petites edificacions, i adequació funcional dels itineraris peatonals existents.  

- Finalment, determina un segon nivell d’intervenció, amb una actuació de més importància, per 
als sòls d’equipaments complementaris al Camp de beisbol (7b-07).  
Aquesta intervenció consistirà en la formalització del límit entre els equipaments esportius 
existents (softball i beisball), garantint la continuïtat del Parc de la Torre Roja, amb un nivell 
d’urbanització similar als espais lliures/zones verdes del Parc de la Torre Roja.   

  
Àmbit Bassa de Laminació de la Riera de Sant Llorenç 
La proposta d’intervenció en aquest subàmbit de planejament és basa en l’adequació paisatgística de la 
bassa de laminació, element hidràulic amb la topografia ja executada.  Aquesta intervenció s’haurà de 
formalitzar- bàsicament- a traves d’un sistema de plantació. 
A continuació s’enumeren els principals condicionants per a la concreció de la corresponent proposta: 

- Compatibilitzar el funcionament idoni de la bassa com a zona de retenció d’aigua en cas de 
pluges importants amb un sistema de plantacions a la part alta, garantint en tot moment la 
funcionalitat tècnica de l’espai.  

- Considerar, a l’hora de determinar les diferents plantacions, el contacte amb el sistema 
forestal pròxim, format per pinedes de pi blanc i alzinars, i les variacions d’humitat del sòl en 
funció de la seva ubicació (cap de talús, peu de talús, fons...). 

- Mantenir i consolidar el GR que travessa la zona. 
- Tenir en compte les troballes de restes d’interès arqueològic trobades durant els treballs de 

construcció de la bassa. 
- Incloure en el projecte global la font situada en el sector oest, i refer el ferm i millorar les 

condicions d’ombra del camí que circula d’est a oest del subàmbit de la bassa de laminació. 
- Adaptar-se a la topografia existent. 
- Desviament d’una línia elèctrica aèria d’un circuit de mitja tensió de 25 kV, que discorre en 

direcció sud, mitjançant torres metàl·liques, fins al camí de la bassa, on continua amb 
conversió aèria – soterrada pel mateix camí en direcció al carrer Miguel de Cervantes, per on 
segueix en direcció al T.M. de Gavà. 
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- Condicionar les xarxes de serveis municipals per a les parcel·les d'equipament que fan 
façana al camí de Can Feral. 

 
2.6. URBANITZACIÓ 

Àmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via de Cornisa 
 
Carrers- Criteris per al disseny dels carrers 
En l’àmbit de projecte s’han de diferenciar tres tipus de carrers: 

1. Carrers de circulació rodada 
1.1 Via de Cornisa 

 
1.2 Circulació rodada urbana:  
-Eix 3, Eix 5 (Pompeu Fabra), Eix 6 (Pintor Fortuny), Eix 7, Eix C (JV Foix), Eix D 
(Torrent Fondo) entre l’Eix 7(C-245) i l’Eix 5 (Pompeu Fabra) 

 
2. Carrers de prioritat invertida o de prioritat per vianants, carrer en el que circulen vehicles i 
vianants amb preferència per al vianant, potenciant d’aquesta manera l’activitat comercial. La 
recollida de sòlids urbans serà en superfície i no es disposarà en els carrers de prioritat invertida 
sinó en els carrers perpendiculars.  
-Eix 4, Eix D entre l’Eix 5 i l’Eix 3, Eix 2, Eix B 

 
3. Carrers de vianants, només de pas de veïns amb circulació restringida i sense possibilitat 
d’aparcar en cap cas. 
-Eix E i  Eix F 
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TIPOLOGIA VIARIA 
 

 
S’adjunta l’Annex 4 “Seccions vials” 
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Plaça - Criteris per al disseny de la Plaça Central 
- La plaça constitueix una peça clau en l'interior de la nova ordenació i suposa un node d'activitat 

fonamental en l'estructura urbana de la ciutat, en tant que esdevindrà una àrea de centralitat 
local.  

- La urbanització de la plaça central i dels carrers contigus ha de convertir aquest àmbit en el nou 
“casc antic de llevant”, un espai cívic de trobada i intercanvi. 

- S’ha de solucionar conjuntament la plaça amb els carrers amb que limita, amb especial atenció 
als vials de prioritat invertida.  

- Ha de garantir la continuïtat de les alineacions de l’arbrat dels eixos verds amb que limita, i ha 
de tenir una àrea plantable mínima del 50% de la seva superfície.  La vegetació, tant de la plaça 
com dels carres del voltant, s’haurà d’escollir adequadament en funció de si serà arbrat 
d’alineació o per creació d’àmbits d’ombra.  

- S’ha de mantenir la xemeneia de la bòbila com a element identitari d’aquesta plaça, conservant 
com a mínim 25 metres lineals de la secció del forn de la bòbila com espai d’interpretació de 
l’activitat industrial de Viladecans.  

- A l’interior de la plaça s’ha de dissenyar un espai ampli i obert, amb jocs infantils de 2 a 6 anys i 
de 6 a 12 anys, en l’entorn del qual s’ubicaran diferents zones d’estança amb bancs i zones 
d’ombra. Per a les zones de joc s’han de  preveure paviments adequats, tipus cautxú continu.  

- Atès que sota gran part de la plaça s’ubica el dipòsit de laminació, s’estudiarà la possibilitat 
d’integrar a aquesta jocs d’aigua, tot realitzant els tractaments que corresponguin per tal de 
reutilitzar l’aigua del dipòsit de laminació. 

- Està previst que la plaça de Llevant acolli actes col·lectius, com ara el “cinema a la fresca”, 
actuacions de teatre al carrer o concerts d’estiu. 

- La recollida d’escombreries es resoldrà als carrers exteriors a la plaça. 
- En el disseny de l’espai públic, i en la tria dels materials s’han de tenir en compte els criteris de 

manteniment, durabilitat i accessibilitat. 
- S’han d’evitar les barreres arquitectòniques, creant espais oberts i de fàcil accés i circulació, 

complint sempre amb el codi d’accessibilitat. 
  

2.7. PAVIMENTS I ELEMENTS URBANS 

Paviments viaris 
Les seccions de ferm es preveuran en funció de l’Estudi de Mobilitat de la Modificació de Pla Parcial, les 
esplanades segons el "Catálogo de Secciones de Firme de la Instrucción 6.1-I.C.” i les seccions de ferm 
d’INCASOL. 
El paviment del vial de cornisa serà de mescla bituminosa amb propietats fotocatalítiques, adequat a la 
categoria de transit que pertoqui.  
El paviment de la calçada dels carrers de prioritat invertida- en el cas que sigui de peces- hauran de ser 
amb peces de mides iguals o inferiors a 20x20cm. 
 
Paviments voreres 
Els paviments de les voreres seran estàndard, industrialitzats, de catàleg o de fàbrica senzilla. Els  
paviments de la Plaça Central i dels carrers del “Casc Antic de llevant”  tindran propietats 
fotocatalítiques. En el cas de ser paviments especials, s’haurà de comptar un 5% de material addicional 
per a futures reposicions. Aquest escreix es comptabilitzarà només a nivell de subministre de material, i 
no es comptabilitzarà a la col·locació.  
En els guals d’accessos de vehicles es reforçarà la base. 
El paviment de peces es col·locarà amb morter pastat a truc de maceta. 
 
Elements urbans  
El mobiliari urbà serà estàndard i de fàcil reposició: bancs, papereres, fonts, aparcaments de bicicletes, 
parades d’autobús, pilones fixes o extraïbles, baranes i zones de jocs infantils. Es considerarà la 
incorporació d’elements de mobiliari públic realitzats a partir de material reciclat.  
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Els jocs infantils seran homologats i els paviments seran paviments de seguretat.  Les àrees infantils 
s’entregaran certificades en el seu conjunt. A cada àrea infantil es col·locarà el cartell de senyalització 
municipal específic.  
Els escocells tindran una dimensió mínima de 1m2. 
Les baranes compliran la normativa Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, per la que es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats. 
S’incorporaran pilones (tipus Hospitalet sense anella d’inox) per evitar l’entrada de vehicles a les zones 
de vianants.  
Es col·locaran algunes pilones extraïbles per a l’entrada dels vehicles de servei. 
Una part dels bancs tindrà respatller i braç. 
Els elements d’il·luminació es seleccionaran, per facilitar la seva explotació, conservació i reparació, a 
partir dels catàlegs normalitzats dels subministradors de l’Ajuntament de Viladecans. 
Es disposaran bàculs estàndard en tot l’àmbit diferenciant-los en funció de si cal lluminària a calçada i a 
vorera o quan només cal lluminària a calçada. Les lluminàries seran de tecnologia led amb eficiències 
superiors a 100 lm/W.  L’enllumenat s’adequarà en alçada i potència a les amplades del carrer, 
proporcionant la quantitat de lux i la uniformitat necessàries, la mínima ha de ser de 0,40 en tots els 
casos. Aquesta il·luminació s’intensificarà als encreuaments per millorar la visibilitat i seguretat als 
passos de vianants. 
Els elements de senyalització s’agruparan per minimitzar els suports. 
Es preveu la col·locació de contenidors en superfície a tot l’àmbit de projecte. Aquests seran del model 
EASY, i hi hauran totes les fraccions; rebuig, orgànica, plàstic, paper i vidre. Es concretaran el nombre 
total de contenidors i la ubicació definitiva en el procés de redacció del projecte. 
 
2.8. JARDINERIA  

La jardineria del projecte d’urbanització objecte de la present licitació es desenvoluparà d’acord amb els 
criteris ambientals establerts en el planejament de referència; concretament a l’articulat de l’annex 
normatiu “II. LLISTAT D’ESPÉCIES VEGETALS IDÒNIES” i a l’apartat 4 de L’“INFORME AMBIENTAL” 
adjunt al planejament. 

- La distribució de l’arbrat es compatibilitzarà amb  la ubicació de l’enllumenat públic, per tal de 
que aquest no interfereixi en la correcta il·luminació de l’espai. 

- S’utilitzaran- en funció de la tipologia de l’arbre- panells de protecció per paviments per tal 
d’evitar l’efecte de les arrels dels arbres sobre aquests i per tal allargar la vida dels arbres. 

- Els arbres es plantaran a una distància superior a 3 metres de la façana. 
- La distància mínima entre els arbres d’alineació viaria i els fanals ha de ser de 3m i la distancia 

mínima de plantació entre arbres serà de 7 m. 
- La distancia mínima entre l’arbre i els semàfors o les senyalitzacions verticals ha de ser superior 

a 3 metres, i entre arbres i guals, superior a 1metre. 
- La superfície útil mínima d’un escocell ha de ser d’1m2. En un carrer ample es recomana que la 

superfície mínima tingui  1’5m2. 
- En el cas que els escocells siguin circulars el diàmetre mínim serà d’1,2m. 
- En tots els casos els panots que emmarquen l’escocell no han de sobresortir del nivell de la 

vorera, per tal de permetre la circulació de l’aigua de pluja cap a l’escocell. 
- En tots els espais on l’arbre sigui susceptible de rebre cops de vehicles, en xamfrans, guals, 

places d’estacionament, es important assegurar la protecció del tronc amb elements resistents 
capaços d’absorbir els possibles impactes dels vehicles. 

- Els escocells correguts tindran una amplada mínima de 0,8 metres. 
- La selecció dels arbres de viver serà supervisada i aprovada per el tècnic municipal competent. 

S’adjunta Annex 5 Decàleg de protecció de l’arbre en les obres d’urbanització 
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Àmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via de Cornisa 
Jardineria, arbrat, arbusts i sembres 
L’enjardinament de carrers i places pretén portar el verd a la ciutat, tal i com marquen els objectius del 
planejament, consolidant la connectivitat del verd mitjançant la plantació d’espècies que per les seves 
característiques ofereixin espais lliures tròfics que afavoreixin la presència de fauna. 

- Les espècies d’arbres previstes són: lledoner (Celtis australis), freixe (Fraxinus angustifolia 
“Raywood”), pereres de flor (Pyrus Calleryana "chanticleer"), plataner (Platanus Platanor "Vallis 
Clausa"), til·ler (Tilia tomentosa), (Tipuana tipu), mèlia (Melia azedarach), pruner (Prunus 
avium), pi pinyoner (Pinus pinea), alzina (Quercus ilex), pollancre (Populus simoni) i xiprer 
(Cupressus sempervirens) i altres especies adaptades  al clima de Viladecans. 

- Espècies arbustives. En parterres, mitjanes i rotondes son previstes les següents espècies: 
Osteosperum, Stipa Tnuifolia, Agapanthus, Liriope Muscari i  altres graminies ornamentals i 
vivaces adaptades al clima de viladecans. 

- Sembres: Gespa o grama tipus Compact de Zulueta. 
 
Àmbit de la Bassa de Laminació 
Les plantacions es definiran seguint els següents criteris: 

- Sector nord de la bassa- en contacte amb el sistema forestal pròxim, format per pinedes de pi 
blanc i alzinars- plantació amb espècies pròpies d’aquestes comunitats vegetals: Crataegus 
monogyna, Pistacia lentiscus, Prunus spinosa, Quercus coccifera, Pinus halepensis, Quercus 
ilex, etc.  
Als talussos que cauen cap el fons de la bassa s’introduiran també espècies pròpies d’ambients 
una mica més humits com el roure (Quercus cerrioides) . 

-  Sector sud de la bassa i terrassa en contacte amb vorera del c/Cervantes. És prevista la 
plantació d’oms (Ulmus resista), sempre i quan es trobin a més de 5 metres de qualsevol 
edificació o zona pavimentada. 
La resta de talussos es plantaran amb espècies herbàcies: hidrosembra de port alt al sector amb 
pendent i de port baix en les àrees més fondes de la bassa. 

-  El GR que connecta el sector de la font, amb agrupacions de roures i dotada amb  bancs.  
 

2.9. SERVEIS AFECTATS 

En el document de “Determinacions relatives als serveis urbanístics i les obres d’urbanització del sector 
del pla de Llevant”, en el punt “2.5 Serveis Existents”, es fa referència a les següents afeccions: 

- Línies elèctriques de mitja i alta tensió propietat de FECSA- ENDESA.  
Afeccions del núm. 101 al Núm. 110 i afecció de línia de MT a la zona de la bassa de laminació. 

- Proveïment d'aigua (AGBAR)  
Afeccions del Núm. 201 al 203. 

- Gas Natural.  
Afeccions Núm. 301. 

- Telefònica.  
Afeccions 501 a 503. 
 

La modificació de la canonada d’AGBAR de 800 mm, afecció núm. 201, cal fer-la a abans de la 
construcció, a la zona del camp de beisbol, del Col·lector Interceptor i de l’eix 3.  
S’haurà de tenir en compte la incidència de la modificació de les línies elèctriques de FECSA-ENDESA 
que surten de la subestació i baixen per l’actual camí del cementiri. La nova disposició de carrers obliga 
a passar aquestes línies pels eixos H1, G1, ROT4, 4 i E1. 
 
El redactor del projecte d’urbanització haurà de comprovar- i actualitzar si s’escau- aquestes afeccions, i 
totes aquelles que puguin sorgir durant la redacció del projecte, amb les companyies corresponents. 
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2.10. XARXES DE NOUS SERVEIS 

Les instal·lacions de nous serveis previstes son: 
-  Xarxa de clavegueram; empresa Ajuntament de Viladecans. 
-  Abastament d’aigua; empresa Agbar-Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 

l’Aigua SA 
-  Xarxa d’aigua no potable; empresa Ajuntament de Viladecans. 
- Xarxa de distribució elèctrica; empresa Endesa Distribució Elèctrica SLU 
-  Instal·lació de reserva de tubular per a xarxa de BT; Xarxa de l’Ajuntament de Viladecans  
- Instal·lació de gas; empresa Gas Natural SDG SA 
- Instal·lació de telecomunicacions; Xarxa de l’Ajuntament de Viladecans. 
- Instal·lació d’enllumenat públic; Xarxa de l’Ajuntament de Viladecans. 
- Instal·lació de reg ; Xarxa de l’Ajuntament de Viladecans. 

 
Totes les actuacions que afectin les xarxes de companyia existents, (aigua, telecomunicacions, gas…) 
s’hauran de consultar prèviament amb la companyia corresponent. L’empresa constructora realitzarà 
l’obra civil, però serà la mateixa companyia- mitjançant contractista homologat- qui realitzi les feines 
relatives a les seves modificacions per millores i/o ampliacions de xarxa, i/o desviaments de serveis 
afectats motivats per la urbanització.  
 
S’ha de tenir en compte, per al cas d’avaries o fallades, el tancament en anell de les diferents 
instal·lacions per donar servei en cas d’emergència. Els diferents serveis discorreran paral·lels a la línia 
d’edificació, sempre fora de la zona de plantació dels arbres i parterres; el servei que anirà mes proper a 
la línia d’edificació dels futurs edificis serà la BT pel subministrament elèctric, seguidament anirà el 
tubular de reserva per a la xarxa BT d’ús municipal, el gas, l’abastament d’Aigua, la xarxa d’aigües 
reciclades i la MT (tots aquests serveis sempre aniran el mes propers possible a la línia d’edificació 
respectant les distàncies recomanades per les diferents normatives). Seguidament es disposaran dos 
prismes; el de telecomunicacions en primer lloc (amb els seus elements de registre) i el d’enllumenat 
públic i semaforització (aquest últim el més a proper a la calçada que sigui possible i deixant l’espai per 
la col·locació de les arquetes per a totes les faroles i encreuaments). 
Tots els subministraments creuaran la calçada amb la seva respectiva protecció contra els esforços 
provocats per la circulació. Aniran protegits mitjançant un prisma de formigó HM-20. 
En el cas que algun tipus d’instal·lació hagi de creuar les rieres, es disposaran vàlvules de tall per 
seccionar el tram i, pel pas per l’estructura dels ponts, es disposaran tubulars de diàmetre 200 o 250 
mm. 
 
S’inclourà dins el Pressupost per a Coneixement de l’Administració l’import estimat de la obra mecànica 
necessària per dur a terme el Subministrament de Nous Serveis i que s’haurà de contractar directament 
amb les companyies corresponents. Aquests imports fan referència a drets d’embrancament, projectes i 
direccions d’obra a dur a terme per les companyies i les legalitzacions corresponents. Aquests imports 
estaran fora del pressupost del projecte i es comptabilitzaran només en els pressupost per coneixement 
de l’administració. 
L’import de l’obra civil necessària per dur a terme les instal·lacions s’inclourà dins del Pressupost 
d’Execució Material de l’Obra. 
 
Xarxa de Clavegueram 
La xarxa de drenatge és separativa en la seva totalitat. 
La xarxa de residuals es desenvolupa sota vials recollint els vessaments dels baixants sanitaris dels 
habitatges, comerços i zones d’equipaments. Com definició bàsica d’aquest element es tracta d’una 
xarxa de col·lectors circulars de polietilè de diàmetre mínim ø315mm d’acord amb el nou pla director de 
Viladecans. 
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El disseny de la xarxa de pluvials es dimensionarà en base del al Pla Director de clavegueram de 
Viladecans de novembre de 2011 de Viladecans i a l’estudi que en correspondència s’elabori (serveis 
municipals, serveis gestors de la xarxa).  
La xarxa de pluvials es conformarà adaptada a la vialitat futura, seguint metòdicament els perfils 
longitudinals dels carrers. Això evitarà la proliferació de pous de salt que formen discontinuïtats en el 
trànsit de materials amb alta viscositat i els sòlids. La definició bàsica d’aquest element es tracta d’una 
xarxa de col·lectors circulars de polietilè de diàmetre mínim ø400mm d’acord amb el nou pla director de 
Viladecans. 
 
Les escomeses tant de la xarxa de pluvials com de la de residuals estaran unides a la canonada 
principal mitjançant peça clip tipus “Simple Crown de Riccini”. Els pous de registre estaran fora del pas 
de les rodes dels vehicles.  Es tindrà especial cura amb l’execució de les tapes de pous, se’ls hi farà una 
corona de transició amb formigó armat sota la capa de rodadura per a evitar assentaments diferencials 
amb el paviment asfaltat. Les tapes de clavegueram seran  model “SOLO SC” amb marc quadrat de la 
casa “EJ GROUP”. Les reixes dels embornals seran tipus “onda” 

 
Abans d’asfaltar les obres s’haurà de passar una càmera per l’interior de les canonades de pluvials i 
residuals existents dins l’àmbit per tal de comprovar l’estat d’aquestes, i en cas que es trobés alguna 
deficiència s’haurà de subsanar abans d’asfaltar. 
S’adjunta Annex 6 “Requeriments per al disseny de la xarxa de clavegueram” 
 
Xarxa d’Aigua Potable  
Per al disseny de la xarxa d’aigua potable, caldrà tenir en compte els següents conceptes: 

- Dades de la companyia subministradora (avant projecte de la companyia subministradora) 
- Consum previst i hidrants que corresponguin al sector segons normativa. S’incorporarà la 

instal·lació dels hidrants necessaris segons indica la DB SI 4. (Seguretat en cas d’incendi).  
- Dades de subministrament: secció, cabal i pressió 
- Punt de connexió a la xarxa existent 
- Valorar la necessitat d’un grup de pressió 
- Altres 

Els tubs seran del material que indiqui companyia. 
 
Xarxa d’Aigua No Potable (ANP) 
El projecte ha de preveure una xarxa d’aigua no potable que es connecta amb la xarxa d’ANP de 
l’Ajuntament de Viladecans. 
Els punts de connexió de l’àmbit d’actuació del projecte amb la xarxa municipal es troben als següents 
punts: 

- C/ Jocs Olímpics amb el Parc de la Torre Roja 
- C/ Amposta Casé amb el Parc de la Torre Roja 
- Torrent Fondo, urbanització Can Calderon Residencial (a ser possible paral·lel a la nova 

canalització d'aquest torrent fins a Segle XXI) 
Per al dimensionat  de la xarxa d’aigua no potable caldrà tenir en compte les característiques de la xarxa 
d’aigua no potable municipal, les necessitats de subministrament dels espais lliures públics així com la 
possibilitat de subministrament als  equipaments del sector, als habitatges  i  als interiors d’illa amb espai 
verd privatiu.  
El disseny de l’ANP es dissenyarà conjuntament amb la xarxa d’aigua potable per tal que discorrin 
paral·leles. i que inicialment doni servei únicament al verd públic,  i en un futur es pugui fer el by-pas per 
donar servei també al verd privatiu, als equipaments municipals i als habitatges. 
S’adjunta l’Annex 7 “ Característiques generals dels materials de la xarxa d’Aigua No Potable”. 
 
Xarxa de distribució elèctrica 
Els centres de transformació provisionals, tenint en compte el seu posterior desmuntatge i transport a 
ubicació indicada per la companyia subministradora, es col·locaran en les zones d’estacionament o 
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vials. Els centres de transformació definitius es col·locaran en els diferents edificis privats, aquests no 
poden estar en l’espai públic. 
 
Potencia elèctrica prevista: 

El planejament, segons el càlcul de la taula de potències segons dotacions, ha previst que la 
potència necessària per donar servei a la zona a urbanitzar serà de 30.125 kW, incloent les 
necessitats dels edificis d’habitatge, terciaris, zones comunes i comercials, aparcaments i altres 
usos (enllumenat públic, sistemes de bombament, punts de recarrega elèctrica de vehicles  i 
semàfors). 
L’escomesa de la xarxa elèctrica està situada a la sub-estació de REE-FECSA-ENDESA. 

 
Potència elèctrica a instal·lar provisionalment 

En funció de les diferents fases d’execució de l’obra s’instal·laran els centres de transformació 
mínims per a donar servei a: futurs provisionals d’obra per a cada solar, enllumenat públic i 
sistema de semàfors. Després cada promotor inclourà dins dels edificis els centres de 
transformació necessaris pels diferents usos dels edificis. 

Els materials utilitzats compliran el Reglament vigent de BT i les Normes Tècniques Particulars de la 
companyia subministradora.  
 
S’instal·laran dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
Instal·lació de reserva de tubular per a xarxa de BT per ús municipal. 
Es pretén disposar d'una xarxa formada per un tubular de PEAD de doble capa, corrugat exterior i llis 
interior DN 160 mm, adjacent a la xarxa de distribució de BT, que en el futur permeti instal·lar una xarxa 
de Baixa Tensió per a serveis municipals amb la menor intervenció possible a la via pública. 
 
Durant la fase de redacció del projecte, VIMED facilitarà a l'equip redactor el traçat definitiu que s’ha de 
tenir en compte en funció de les necessitats conegudes i de les estimades en un futur raonable. 
 
Gas 
Es situa la cambra de connexió i distribució de GN AP al costat de la sub-estació transformadora de 
REE-FECSA-ENDESA per evitar molèsties als habitatges. L’escomesa amb la xarxa de Gas Natural 
està situada al carrer Pintor Fortuny. 
 
Telecomunicacions 
En els últims anys Viladecans ha desenvolupat un model particular de posada en servei 
d'infraestructures existents i desplegament de noves infraestructures de telecomunicacions basat en el 
concepte d'INFRAESTRUCTURA ÚNICA de titularitat MUNICIPAL, OBERTA a tots els operadors i 
gestionada sota el principi d'OPERADOR NEUTRE , en igualtat de condicions per a tothom, i amb 
capacitat suficient per poder atendre totes les necessitats, tant les conegudes actualment com les que 
poden intuir-se en un futur raonable. 
 
Així doncs, s'ha de contemplar el disseny d'una infraestructura formada pels elements de registre 
necessaris connectats entre si per múltiples productes distribuïts en forma de prisma i protegits amb 
formigó, així com de la xarxa d'accés necessària per poder arribar a connectar els diferents punts que 
necessitin algun tipus de servei de telecomunicacions per cable. 
 
Aquesta infraestructura tindrà una capacitat suficient per allotjar el desplegament posterior tant de la 
xarxa “W! Cable”, xarxa municipal de fibra òptica que atén tant les necessitats d'auto-prestació del propi 
municipi permetent la connectivitat amb tots els equipaments i elements urbans que ho requereixin, a 
més d'oferir al mercat majorista serveis de connectivitat en les diferents modalitats tant de lloguer de 
capacitat, lloguer de fibra fosca i lloguer de tubs i espai compartit en arquetes. D'aquesta manera, entre 
l'oferta que se'ls fa als operadors, es contempla també la que aquells operadors de telecomunicacions 
de servei final que en l'actualitat ja tenen presència al municipi de xarxes pròpies de fibra òptica, o 
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tinguin intenció de disposar-la en el futur, puguin emprendre el seu desplegament en el sector de Llevant 
podent arribar a totes les unitats immobiliàries que es desenvolupin. 
 
A aquest efecte VIMED aportarà a l'equip redactor els detalls que calguin pel que fa al seu disseny, així 
com els punts d'interconnexió a la xarxa municipal existent, i els punts d'interconnexió a altres 
infraestructures de telecomunicacions de caràcter privat dels operadors que estiguin interessats a 
desplegar xarxa pròpia a la zona. 
 
Finalment l'equip redactor ha d'integrar una proposta de disseny final que també contempli la resolució 
de les infraestructures actuals de caràcter privat, que travessen l'àmbit d'actuació i que hagin de 
romandre amb la deguda adequació, les quals es tractaran juntament amb les companyies afectades en 
el marc de serveis afectats. 
 
Enllumenat Públic 
Es donarà compliment a: 

- Decret 1890/2008m Reglamento de eficiéncia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior.  

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Les zones properes a l’àmbit forestal s’hauran de classificar com a E2 en els dos subàmbits de 
planejament; Oliveretes, Torrent Fondo i Via de Cornisa, i Bassa de laminació. Molt especialment 
s’haurà de tenir la cura de comprovar que no es superen els valors màxims d’il·luminació, enlluernament 
i llum intrusa previstos per a cada cas.  Les lluminàries seran de tecnologia led amb eficiències superiors 
a 100 lm/W.  
Les columnes i els bàculs han de ser galvanitzats, amb imprimació de la part baixa dels elements 
d’enllumenat (columnes, bàculs, ..) amb pintura anticorrosiva, per tal d’evitar el seu deteriorament.  
La ubicació de l’enllumenat ha de ser compatible amb la distribució de l’arbrat. Els armaris seran d’acer 
inoxidable de la marca Arelsa o equivalent.  La gestió es farà per telecontrol. 
S’adjunta l’Annex 8 “Criteris per a l’enllumenat “ 
S’adjunta l’Annex 9 “Criteris per a la semaforització”. 
 
Xarxa de reg 
Es preveurà la telegestió del reg. 
S’adjunta l’Annex 10 “Condicions que han de complir les xarxes de reg per als parcs i jardins públics de 
nova construcció a Viladecans”. 
 
2.11. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Enderrocs 
Cal esmentar especialment que a la zona hi ha, aproximadament, 9.500 m2 de cobertes de fibrociment. 
 
Moviment de Terres 
Segons l’Estudi Geotècnic realitzat en el Projecte d’Urbanització de referència la pràctica totalitat dels 
materials que prové de les excavacions és reutilitzable. 
L’obra és excedentària en terres. La terra sobrant és de qualitat per a fer terraplens; tota la comarca del 
Baix Llobregat n’està mancada, amb el que no són de preveure problemes per donar-les-hi sortida. En 
qualsevol cas dins del recinte de l’obra, fonamentalment a la zona de l’excavació de la Bòvila, s’hi pot 
abocar part del tot volum sobrant (aproximadament 61.000 m3). 
 
2.12. PREUS I PRESSUPOSTOS 

Els preus del projecte d’urbanització seran del Banc de preus de l’ITEC. 
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II. CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE 
 
1. MEMÒRIA I ANNEXES  
 

MEMÒRIA 
1.1 ANTECEDENTS  
1.2 INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL TERRENY, TOPOGRAFIA I SERVEIS 

URBANÍSTICS EXISTENTS 
1.3 CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 
1.4 PROPOSTA SOBRE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats  
1.4.2. Moviment de terres i geotècnia  
1.4.3. Estudi hidràulic  
1.4.4. Vialitat, afermat i pavimentació  
1.4.5. Xarxes de serveis 

1.4.5.1. Clavegueram  
1.4.5.2. Aigua potable 
1.4.5.3. Xarxa d’aigua no potable  
1.4.5.4. Subministrament elèctric 
1.4.5.5. Reserva de tubular per a xarxa de BT (Ús municipal) 
1.4.5.6. Enllumenat públic 
1.4.5.7. Telecomunicacions  
1.4.5.8. Gas  

1.5. VARIS (MOBILIARI URBÀ, MARQUESINES BUS, CONTENIDORS, ESCOMBRARIES, ETC) 
1.6. SEMAFORITZACIÓ  
1.7. OBRES DE FÀBRICA, OBRES DE DRENATGE  
1.8. INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC  
1.9. ENJARDINAMENT 
1.10. ESPAIS LLIURES PÚBLICS 
1.11. SERVEIS AFECTATS 
1.12. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 
1.13. NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE 
1.14. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT D’ACCESSIBILITAT 
1.15. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I FASES D’EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
1.16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
1.17. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS  
1.18. SEGURETAT I SALUT  
1.19. MEDI AMBIENT 
1.20. PRESSUPOST 

1.20.1. Pressupost de contracta (desglossat per fases)  
1.20.2. Pressupost de Coneixement de l’Administració  

1.21. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

ANNEXES 
ANNEX  1.  ADAPTACIÓ PLANEJAMENT  
ANNEX  2.  ESTUDI GEOTÈCNIC  
ANNEX  3.  ESTUDI D’INUNDABILITAT 
ANNEX  4.  CÀLCULS DE TRAÇAT 
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ANNEX  5.  PAVIMENTACIÓ 
ANNEX  6.  XARXA D’AIGUA POTABLE 
ANNEX  7.  XARXA D’AIGUA NO POTABLE 
ANNEX  8.  XARXA DE CLAVEGUERAM  
ANNEX  9.  XARXA ELÈCTRICA 

 9.1. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 9.2. RESERVA DE TUBULAR PER A LA XARXA DE BT (ús municipal) 

ANNEX  10.  XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
ANNEX  11.  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
ANNEX  12.  XARXA DE GAS  
ANNEX  13.  SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 
ANNEX  14.  XARXA DE REG VIARI I DELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS 
ANNEX 15. SERVEIS AFECTATS 
ANNEX  16.  ESPAIS LLIURES PÚBLICS I REG 
ANNEX  17.  OBRES DE FÀBRICA 
ANNEX  18.  COORDINACIÓ DE SERVEIS 
ANNEX  19.  PROGRAMACIÓ D’OBRA I FASES D’EXECUCIÓ 
ANNEX  20.  JUSTIFICACIÓ I DESCOMPOSICIÓ DE PREUS 
ANNEX  21.  AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
ANNEX  22.  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
ANNEX  23.  ESTUDI AMBIENTAL  
ANNEX  24.  EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS 
ANNEX  25.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
ANNEX  26.  INFORMES 
ANNEX  27.  PATRIMONI I INFORME ARQUEOLÒGIC 
ANNEX  28.  REPORTATGE FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 

 
2. PLÀNOLS 

2.0. ÍNDEX  
2.1.  SITUACIÓ  
2.2. EMPLAÇAMENT  
2.3. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT VIGENT 
2.4. TOPOGRAFIA I ESTAT ACTUAL 
2.5.  EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS I SERVITUDS  
2.6. SERVEIS AFECTATS 
2.7. DEMOLICIONS I ENDERROCS 
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1. MEMÒRIA I ANNEXES 
Aquest document està format per la memòria descriptiva i els annexos. Descriu els antecedents del 
projecte, assenyala les necessitats a satisfer, exposa i justifica les solucions que s’adopten, indicant els 
criteris de tot ordre que s’han de tenir en compte en la redacció del projecte. 
Aquest document ha de tenir la suficient claredat i ha d’arribar fins a una concreció tal, que la seva sola 
lectura doni un coneixement exacte del que es vol executar i com s’ha d’executar. 
 
1.1. ANTECEDENTS 
En l’apartat d’antecedents es farà referència a les dades prèvies a la redacció del projecte 
d’urbanització, pel que fa al procés urbanístic, tot fent menció expressa dels instruments de planejament 
que el projecte desplega. 
Caldrà esmentar la data de l’aprovació inicial de la Modificació del Pla Parcial del Sector Llevant, fer una 
relació de les al·legacions que han estat estimades i de tots els organismes i companyies que han emès 
l’informe corresponent i si aquest ha estat favorable. 
  
1.2. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL TERRENY, TOPOGRAFIA I SERVEIS 

URBANÍSTICS EXISTENTS 
Es descriuran amb precisió tots aquells elements que conformen i caracteritzen la zona objecte de 
transformació, complementant la base topogràfica i la geotècnia. Caldrà situar els següents paràmetres 
sobre la proposta que fa el planejament, amb la finalitat d’identificar la seva possible interacció amb 
aquest: 
 

- Identificació de rieres, torrents, rierols, canals de reg, pous... Possibilitat i capacitat d’evacuació 
d’aigües pluvials i definició de zones inundables. 

- Identificació de les àrees que hagin estat objecte d’abocaments incontrolats, moviment de 
terres o altres zones de possible conflicte amb el planejament proposat. 

- Identificació de línies d’ AT, MT i BT amb les seves corresponents àrees d’afectació a 
l’edificació. 

- Identificació de línies telefòniques i telegràfiques. 
- Identificació de xarxes generals d’abastament d’aigua. 
- Identificació de xarxes de gas amb les seves corresponents àrees d’afectació a l’edificació. 
-  Elements existents a protegir o d’interès (arbres aïllats, àrees de vegetació a conservar, etc.) 

expressats a la documentació ambiental associada al projecte. 
- Elements patrimonials a conservar, segons indiqui l’estudi corresponent (estudi de prospecció 

arqueològica, informe de sostenibilitat ambiental, informe ambiental). 
- Zones de servitud, de domini públic i d’afecció de carreteres i ferrocarrils. Fotografies dels 

elements que identifiquen el territori en què s’intervé. 
- Altres.  

 
Es definiran els límits geogràfics del sector de la manera més detallada possible i s’incorporarà la 
superfície del sector i de la fase a desenvolupar en hectàrees. 
 
1.3. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 
En aquest apartat es farà referència al planejament a partir del qual es redacta el projecte. Es definiran 
les característiques dels sistemes i les zones segons es determina al pla. En la descripció de les 
característiques del planejament s’haurà de fer esment a l’ús, tipus edificatori, edificabilitat, ,parcel·lari, 
ocupació, dotacions mínimes segons el pla, alçades reguladores, nombre de plantes, etc. i els elements 
característics que es defineixin al projecte d’urbanització bàsic, com ara obres de fàbrica, obres de 
drenatge, dipòsits, etc. 
 
1.4. PROPOSTA SOBRE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
En aquest apartat s’enumeraran i descriuran les solucions adoptades per a la redacció del projecte 
d’urbanització, en els apartats que a continuació es detallen. 
1.4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 
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S’especificaran tots aquells elements que per causa del disseny dels traçats dels carrers sigui necessari 
enderrocar, tot fent-ne una descripció. En cas que hi hagi elements o edificacions que calgui conservar, 
també s’especificaran, així com aquells elements singulars (arbres, xemeneia de la bòbila, secció del 
forn, etc.). Per aquest darrer propòsit, caldrà considerar les mesures indicades a la documentació 
ambiental i patrimonial associada al projecte, on s’indicaria la necessitat o no de conservar determinats 
elements naturals o patrimonials. 
En el cas que es reutilitzin materials procedents dels enderrocs caldrà indicar-ho. Aquests materials 
podran ser reciclats dins de la pròpia obra per al seu ús posterior (pavimentació, execució de voreres, 
rebliment del terreny, rebliment de talussos, etc.), tenint en compte que es farà segregació de residus a 
l’obra i que s’aplicaran les bones pràctiques en les tasques de deconstrucció per facilitar el reciclatge de 
materials. Els que siguin rebutjables es portaran als abocadors corresponents indicant la seva ubicació i 
s’especificarà a l’annex corresponent. 
 
1.4.2. Moviment de terres i geotècnia 
Caldrà especificar el tipus de terreny, segons les dades generals obtingudes de l’estudi geotècnic, les 
relacions òptimes desmunt/terraplè segons la tipologia del terreny, el gruix d’excavació (terra vegetal, ..) 
i fer esment de l’annex corresponent. 
Les rasants s’ajustaran a les preexistents, tenint en compte la normativa d’accessibilitat. 
Es procurarà equilibrar el balanç de terres de l’obra i, considerant la informació de l’estudi geotècnic, es 
farà una valoració de la necessitat d’aportació de terres de préstec i de transport de terres a abocador. 
Per aquesta valoració es tindrà en compte la possibilitat de tractaments in situ o en la zona d’aplec 
corresponent, per tal de minimitzar l’entrada i sortida de terres. 
 
1.4.3. Estudi hidràulic 
El document haurà de detallar la solució hidràulica escollida, argumentant la seva decisió i explicant 
quins son els elements hidràulics incorporats al projecte d’urbanització, fent referència a l’annex on 
figura l’informe corresponent. 
 
1.4.4. Vialitat, afermat i pavimentació 
Es justificaran les solucions adoptades, els tipus de paviments que es preveuen per cada vial tant en la 
calçada com en la vorera, els tipus de vorades, el tipus d’escocells i de tots els elements d’acabats 
superficials que serveixin per deixar els vials totalment acabats, així com les esplanades d’aquests. 
Els acabats del sector a urbanitzar s’adaptaran als del seu entorn. Per tal de determinar les 
característiques de pavimentació i arbrat, caldrà tenir en compte: 

-Tipus de trànsit rodat pels diferents carrers proposats (lleuger, pesant, de vianants, trànsit 
restringit, carrils bici, etc.) 
-Velocitat prevista del traçat de la vialitat, a partir de la definició precisa de les seves rasants. 
-Amplades de carrers i seccions tipus, incorporant l’espai suficient pels corresponents talussos 
dels terraplens o excavacions. Incloent també, dins del sector, els espais necessaris per 
l’execució de cunetes de desguàs, del cap i del peu dels talussos. 
-Altres. 

S’indicaran els materials d’acabat de les voreres i paviments per a cadascú dels vials en projecte. 
L’afermat es redactarà seguint les directrius de la taula de ferms d’Incasòl i tenint en compte l’estudi 
geotècnic realitzat sobre el terreny. Caldrà tenir en compte que totes les capes de ferms de la calçada 
(asfalt, base, subbase, esplanada) tindran un pendent transversal de 2%.  
Es tindrà en compte en rotondes i accessos o en qualsevol intervenció en carreteres de la Generalitat, 
Diputació i Ministeri les recomanacions de ferm d’aquests organismes.  
 
1.4.5. Xarxes de serveis: 
Per a cada un dels següents serveis caldrà una definició bàsica de necessitats i consums, en relació al 
planejament i de possibilitats de subministrament, mitjançant les xarxes exteriors existents, o ampliant 
aquestes. 
 

1.4.5.1. Clavegueram 
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1.4.5.2. Aigua potable 
1.4.5.3. Aigua no potable 
1.4.5.4. Subministrament elèctric 
1.4.5.5. Reserva de tubular per a la xarxa de BT. (Ús municipal) 
1.4.5.6. Enllumenat públic  
1.4.5.7. Telecomunicacions   
1.4.5.8. Gas  

 
1.5. VARIS (MOBILIARI URBÀ, MARQUESINES BUS, CONTENIDORS, ESCOMBRARIES, ETC.)  
S’explicarà en detall el mobiliari urbà escollit i els criteris per la seva elecció, s’haurà de tenir en compte 
les especificitats de l’Ajuntament de Viladecans.  
 
1.6. SEMAFORITZACIÓ  
S’haurà de preveure la preinstal·lació de la xarxa semafòrica a tot el sector, independentment de que 
posteriorment s’instal·li o no la semaforització a totes les interseccions.  
 
1.7. OBRES DE FÀBRICA, OBRES DE DRENATGE  
S’argumentarà la seva construcció i es justificarà la tipologia escollida amb relació a altres possibles 
solucions. Es detallarà la idealització de l’estructura i les hipòtesis de càlcul. En cas que facin servir 
programes informàtics, s’especificarà el nom del programa i el de l’entitat que l’hagi desenvolupat. Es 
faran plànols específics de detall de les obres de fàbrica. Quan es tracti d’una obra que sigui de 
drenatge, es realitzarà l’estudi hidrològic de la conca corresponent per tal de justificar el pas del cabal de 
càlcul sota l’obra en qüestió. Es farà esment de l’annex corresponent.  
 
1.8. INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC  
En aquest apartat es farà referència a tots els elements d’interès patrimonials inclosos dins de l’àmbit del 
projecte i relacionats al “Text Refós de la Modificació del Pla Parcial”. Aquests elements son: jaciments 
arqueològics, edificacions i arbres singulars.  
Es descriuran les intervencions que afectin als elements d’interès patrimonial segons els protocols 
d’actuació determinats en el planejament, concretament a l“Annex Normatiu III. “Elements d’interès 
patrimonial”. 
S’haurà de descriure especialment la intervenció de conservació de la xemeneia de la bòbila i del 
segment de forn a conservar, preveient l’estintolament o reconstrucció parcial d’ambdues estructures, 
així com la seva compatibilitat amb la funció hidràulica de l’àmbit “plaça Central”. Es farà esment a 
l’annex corresponent.  
S’adjunta L’Annex 1, document que recull la relació d’Elements Patrimonials inclosos a l’àmbit, els 
protocols d’actuació i l’aixecament topogràfic de la xemeneia de la Bòbila de Sales (Desembre 2015). 
 
1.9. ENJARDINAMENT  
Descripció de l’ordenació vegetal adoptada amb descripció del tipus d’espècies vegetals i la seva 
conveniència, segons llistats d’espècies proposades als annexes ambientals del planejament.  
L’arbrat i la planta arbustiva així com les barreges de llavors de les sembres s’adaptaran a les 
condicions edafo-climàtiques de la zona.  
La definició de l’espècie d’arbre es farà tenint en compte la secció dels carrers, triant arbres de copa 
estreta per a voreres estretes i de copa i mides superiors per a voreres amples. Seran espècies que no 
provoquin problemes d’aixecament de paviments o de fruits que embrutin les voreres.  
Calendari del manteniment durant el període de garantia.  
Es farà esment de l’annex corresponent.  
 
1.10. ESPAIS LLIURES PÚBLICS  
Es farà una breu descripció dels antecedents, criteris i proposta d’ordenació dels espais lliures del sector 
(Àmbit Oliveretes, Torrent Fondo, Via de Cornisa i àmbit Bassa de laminació), els quals es 
desenvoluparan més en l’annex d’espais lliures públics corresponent.  
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1.11. SERVEIS AFECTATS 
En aquest apartat es farà referència a tots aquells elements exteriors que incideixen en la definició 
constructiva del projecte.  
S’ha de fer esment a les característiques i punts de connexió exteriors al sector de les xarxes de serveis, 
a les quals hauran de referir-se les pròpies del sector, i en general, tot allò que, tot i estant fora de 
l’àmbit, -com clavegueram d’aigües residuals i plujanes- tingui incidència, poca o molta, en la definició 
constructiva del projecte.  
Com a conseqüència de la proposta, i un cop identificats els punts dels apartats anteriors, serà 
necessari proposar, coordinadament amb les diferents companyies, el desplaçament de les línies de 
serveis que estiguin afectades.  
El cost de les obres de fora de l’àmbit del sector es descriurà i es consignarà el seu import, de tal 
manera que sigui fàcilment independitzable del conjunt.  
 
1.12. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS  
En aquest apartat s’ha de fer referència a tots aquells terrenys fora de l’àmbit del sector de planejament 
que es desenvolupa, la disponibilitat dels quals, bé sigui permanentment, bé temporal, sigui necessària 
per al bon fi de l’obra. 
Caldrà tenir en compte si són necessaris terrenys fora de l’àmbit per l’execució dels talussos dels 
terraplens o excavacions, tenint en compte també, l’ocupació temporal per a la seva execució.  
 
1.13. NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE  
S’inclourà un llista de normativa vigent aplicable al projecte.  

 
1.14. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT D’ACCESSIBILITAT 
Es justificarà el seu compliment.  
 
1.15. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I FASES D’EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
S’indicarà la durada prevista de l’obra en mesos. En el cas que el projecte contempli l’execució per 
fases, es descriuran les diferents fases d’urbanització amb un calendari detallat individualitzat per a cada 
una de les fases, indicant el pressupost d’execució de cada una d’elles, el qual haurà d’incloure els 
serveis provisionals i els desviaments trànsit per la seva posada en servei.  
 
1.16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 S’indicarà la classificació mínima (generalment les 3 corresponents als capítols amb pressupost més 
elevat) que necessàriament haurà de tenir el contractista per a poder participar en l’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix la llei de Contractes de les Administracions Públiques, tot detallant-
ne els articles que la regulen.  
 
1.17. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS  
S’indicarà la fórmula de revisió de preus que pertoqui, d’acord amb el que estableix l’article de la llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  
 
1.18. SEGURETAT I SALUT  
En els projectes que sigui necessari la incorporació de l’estudi de seguretat i salut, es justificarà la seva 
inclusió i es relacionaran l’articulat i la llei que ho regula.  
 
1.19. MEDI AMBIENT  
Es farà menció a la incorporació de l’annex Estudi Ambiental. En ell cal haver contemplat tots els criteris 
ambientals determinats en la fase de planejament, tant a la normativa com al corresponents annexes 
normatius ambientals, així com la indicació d’on es troba cada un d’ells dins el projecte d’urbanització. 
Igualment, el citat annex, incorporarà el Pla de Vigilància Ambiental, document que especifica la 
metodologia per el seguiment ambiental per a la fase d’obres i que garanteix la consideració en la fase 
de redacció del projecte de: 
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- El compliment de les prescripcions mediambientals legals i administratives que afectin 
l’execució de les obres previstes. 

- L’aplicació de les mesures preventives, correctores i/o compensatòries d’impacte establertes 
en l’IA del projecte. 

- La idoneïtat de les mesures preventives, correctores i/o compensatòries d’impacte finalment 
assumides pel projecte executiu sobre les quals es redacta el PVA, i el seu grau d’ajust 
respecte de les prescripcions establertes a l’IA. 

- La detecció d’impactes no identificats en l’IA i dissenyar mesures compensatòries adients 
 

Així mateix, per a la redacció del PVA es prendrà com a referència la normativa ambiental i sectorial 
vigent. 
 
1.20. PRESSUPOST  
1.20.1. Pressupost de contracta  
Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució material, el pressupost de contracta i el 
pressupost global per a contracta que resulta de l’aplicació de l’IVA corresponent, tot especificant els 
percentatges que s’apliquen per arribar a cada pressupost.  
1.19.2. Coneixement de l’Administració  
Es detallarà amb números i lletres el pressupost que s’especifica en el full de Pressupost per 
coneixement de l’Administració. Aquest import haurà d’incorporar de manera detallada totes les 
despeses a contractar amb companyia, tant el cost de l’obra com el de les direccions d’obra de les 
companyies.  
 
1.21. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
En aquest apartat es farà una relació dels documents que integren el projecte:  

- Document  
- I. Memòria i annexes Document 
- II. Plànols Document  
- III. Plec de prescripcions Document  
- IV. Amidaments i pressupost  

(Al final de la memòria es posarà la data i el peu de signatura de la Empresa redactora del projecte.)  
 



 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT 
HARMONITZAT,  ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ  DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT  

 

 

 
 

 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT 
 CONTRACTE SERVEI REDACCIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ MPP SECTOR LLEVANT DE VILADECANS  
   Pàg.  44 de 63 

 

ANNEXES 

ANNEX 1. ADAPTACIÓ PLANEJAMENT  
En aquest annex s’especificaran les diferències que hi pugui haver entre el planejament i el projecte 
d’urbanització, com a resultat lògic de la concreció que suposa aquest respecte del primer, tot justificant 
que aquestes variacions s’ajusten al que estableix el planejament.  
En aquest annex s’incorporaran els quadres de superfícies de totes les zones i sistemes, en conjunt i 
per illes, tot indicant el tipus edificatori, l’edificabilitat, l’alçada reguladora màxima, el nombre de plantes i 
el nombre d’habitatges. S’especificaran, si es dóna el cas, els possibles ajustos que incorpori el projecte.  
En aquest annex s’inclouran els plànols de vialitat, zonificació, d’ordenació de l’edificació i parcel·lació 
del planejament, de manera que la caràtula pròpia d’aquests plànols es distingeixi clarament. Aquests 
plànols seran els del planejament aprovat definitivament. També s’inclourà un plànol comparatiu del 
planejament i del projecte, en el cas d’haver modificacions.  
 
ANNEX 2. ESTUDI GEOTÈCNIC  
En aquest annex s’inclourà tota la documentació aportada per Vimed, juntament amb els assaigs 
realitzats a càrrec de l’adjudicatari i necessaris, segons el seu criteri, per una major concreció en 
determinades zones del projecte com és el cas del dipòsit de laminació. 
 
ANNEX 3. ESTUDI HIDRÀULIC  
En aquest annex s’inclourà tota la documentació de l’estudi d’Hidràulic així com la justificació de la 
solució hidràulica proposada.  
 
ANNEX 4. CÀLCULS DE TRAÇAT  
A més de la fórmula i diagrames de càlcul dels acords verticals, s’adjuntaran llistats d’alineacions en 
planta i alçat; així com, els punts deduïts de les vialitats existents (en planta i alçat). En el llistat 
d’alineacions en planta hi haurà de constar la longitud de cada alineació, l’azimut de les rectes i el 
d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i radi i coordenades (x,y) 
del centre de cada corba. En cas d’enllaç amb carreteres, s’haurà de definir el tipus de clotoide a 
emprar; així com tots els punts singulars, interseccions, etc. En el llistat d’alineacions en alçat hi haurà 
de constar el paràmetre Kv de cada acord vertical, el pendent de cada rasant i les coordenades PK 
(x,y,z) dels punts de 15 tangència i els vèrtexs dels acords de les interseccions, dels enllaços i de les 
rotondes). S’inclourà també un llistat de les bases de replanteig amb llurs coordenades (x,y,z).  
 
ANNEX 5. PAVIMENTACIÓ  
En aquest annex es justificaran, tenint en compte l’estudi geotècnic, el PG3 i la taula de ferms d’ Incasòl, 
els tipus de paviment que es preveu per cada vial tant en la calçada com en la vorera, els tipus de 
vorades, el tipus d’escocell, el tipus de gual i de tots els elements d’acabats superficials que serveixin 
per deixar els vials totalment acabats. Inclourà la taula del reglament de ferms que s’hagi aplicat en cada 
cas (Carreteres de Generalitat, Ministeri, Diputació, etc.)  
 
ANNEX 6. XARXA D’AIGUA POTABLE  
En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa d’aigua potable, i es 
llistaran els resultats obtinguts.  
S’inclourà el plànol original facilitat per la companyia subministradora.  
 
ANNEX 7. XARXA D’AIGUA NO POTABLE 
En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa d’ANP. Caldrà tenir en 
compte els següents determinants: 

- Situació de l’escomesa d’aigua no potable municipal (C/ Jocs Olímpics) 
- Dotació prevista: 

o Reg de zones verdes. 
o Equipaments públics. 
o Verd privatiu en interior d’illa. 
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ANNEX 8. XARXA DE CLAVEGUERAM  
En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa de clavegueram, i es 
llistaran els resultats obtinguts. Caldrà tenir en compte els següents determinants:  

-Aportacions exteriors en superfície i d’altres xarxes existents. 
-Les fases d’execució  

S’inclourà el plànol de conques, els fulls de càlcul de les conques i de les xarxes de pluvials i residual 
per trams.  
 
ANNEX 9. XARXA ELÈCTRICA 
9.1. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  
En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa elèctrica, i es llistaran els 
resultats obtinguts.  
El disseny de la xarxa així com els materials emprats compliran el Reglament vigent de BT i les Normes 
Tècniques Particulars de la companyia subministradora.  
9.2. RESERVA DE TUBULAR PER A LA XARXA DE BT (ÚS MUNICIPAL) 
Es contemplarà la descripció d'un tubular de reserva, previst per al pas de futurs serveis municipals 
basats en sistemes de BT, addicional a les línies de distribució de subministrament elèctric convencional 
gestionades per Companyia subministradora. 
 
ANNEX 10. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa d’enllumenat públic, i es 
llistaran els resultats obtinguts.  
El nivell d’il·luminació dels encreuaments serà superior al de les vies que hi conflueixin. 
S’inclouran els Estudis luminotècnics per cada tipologia de carrer  

 
ANNEX 11. XARXA DE TELECOMUNICACIONS  
Aquest annex contindrà la justificació de la solució proposada, seguint el model que Viladecans impulsa 
de xarxa neutra i oberta, pel que fa al traçat, dimensionament i ubicació dels elements de registre que 
permetin atendre totes les necessitats de connectivitat, tant les conegudes en el moment de la redacció 
del projecte com les previsions raonables de creixement. 
Per al disseny d'aquesta infraestructura Vimed facilitarà a l'equip redactor els detalls necessaris. 
Així mateix contemplarà la solució adoptada per resoldre els serveis afectats de les xarxes privades de 
companyies operadores de telecomunicacions- si n'hi ha actualment a la zona- i que hagin de romandre. 
Aquesta solució haurà de ser validada per la companyia afectada. 
 
ANNEX 12. XARXA DE GAS  
Es farà esment de les preexistències i en el cas que calgui desplaçar alguna canonada de gas en mitja o 
alta pressió s’incorporarà tota la documentació facilitada per la companyia subministradora, incloent la 
valoració econòmica.  
També s’inclourà el plànol de la xarxa de distribució facilitat per la companyia.  
 
ANNEX 13. SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ  
Es farà menció a la senyalització horitzontal i vertical específica per l’obra objecte del projecte, així com 
l’estudi de prioritats dels carrers i la col·locació de semàfor, en cas que sigui necessari amb esquema de 
les seqüències de funcionament.  
En aquest apartat s’inclouran les desviacions de trànsit generades per l’obra i la seva senyalització. 
 
ANNEX 14. XARXA DE REG VIARI I DELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS  
Aquest annex ha d’incloure els càlculs detallats realitzats per al dimensionat de la xarxa de reg, indicant 
quina ha estat la fórmula emprada per al càlcul de les pèrdues de càrrega.  
 
ANNEX 15. SERVEIS AFECTATS 
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Aquest annex haurà d’incloure la informació de totes les instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions, etc) que afectin el desenvolupament de les obres dins de l’àmbit de l’actuació.  Es 
recolliran les característiques i punts de connexió exteriors al sector de les xarxes de serveis, a les quals 
hauran de referir-se les pròpies del sector, i en general, tot allò que, tot i estant fora de l’àmbit, -com 
clavegueram d’aigües residuals i plujanes- tingui incidència, poca o molta, en la definició constructiva del 
projecte.  
L’annex recollirà tota la documentació aportada per les diferents companyies, així com la solució 
coordinada amb la companyia corresponent en cas de desplaçament de les línies de serveis afectades.  
El cost de les obres de fora de l’àmbit del sector es descriurà i es consignarà el seu import, de tal 
manera que sigui fàcilment independitzable del conjunt.  
 
ANNEX 16. ESPAIS LLIURES PÚBLICS I REG  
En aquest annex s’hauran d’explicar els següent punts:  

A. Estat actual de l’àmbit del projecte:  
Es descriuran amb precisió tots aquells elements que conformen i caracteritzen la zona objecte 
de transformació, com ara els elements morfològics del terreny, tipus de terreny, ús, 
edificacions, xarxes existents, arbrat, etc. S’esmentaran els elements singulars a conservar 
(edificacions, arbrat, etc.), així com els elements vegetals a trasplantar (segons Llistat de 
Patrimoni Municipal). Es definiran els límits de l’àmbit on s’intervindrà de la manera més 
detallada possible i s’indicarà la seva superfície.  

B. Descripció de l’ordenació:  
Es descriuran quins han estat els criteris que han portat a la proposta d’ordenació. Es farà 
esment al programa d’usos i a la relació d’aquest espai amb la resta de l’actuació o a altres 
espais públics amb els que estigui relacionat.  

C. Descripció de projecte:  
En aquest apartat s’enumeraran i descriuran les diferents obres per realitzar.  

1. Enderrocs i serveis afectats: 
En aquest apartat es descriuran aquells elements existents dins l’àmbit d’intervenció 
que s’hagin d’enderrocar o retirar així com altres elements o instal·lacions que calgui 
traslladar, desplaçar o anul·lar.  

2. Moviment de terres i topografia  
S’indicarà el tipus de terreny (dades geotècniques generals si se’n disposen), relació 
desmunt/terraplè, gruix excavació terra vegetal, indicacions sobre la manipulació i 
emmagatzemament de les terres vegetals, etc. Els càlculs detallats dels volums 
d’excavació i terraplè que resultin de la topografia proposada en el projecte hauran 
d’aparèixer en l’annex corresponent. 

3. Pavimentació: 
Es descriuran els tipus de paviments emprats. Caldrà definir les característiques de 
les  capes que conformen la secció característica per a cada tipus de paviment, així 
com les especificacions que calgui a nivell de compactacions, acabat superficial, 
junts,...  

4. Drenatges i clavegueram: 
Es descriuran els elements que conformen la xarxa de drenatges i clavegueram, 
justificant el sistema/es de recollida d’aigües escollit/s. S’indicaran els punts de 
connexió a la xarxa existent. Caldrà indicar que els càlculs del dimensionat de la 
xarxa s’incorporaran a l’annex corresponent.  

5. Abastament d’aigua i reg: 
En aquest apartat caldrà indicar si es tracta d’una xarxa automatitzada de reg. 
S’hauran d’indicar els punts de connexió que siguin necessaris i els cabals pels 
quals s’han de dimensionar els comptadors. Es justificarà el tipus de sistema de reg 
escollit. Es descriuran els mecanismes i materials de control, distribució i emissió de 
la instal·lació. S’inclouran els càlculs detallats del dimensionat de la xarxa de reg.  

6. Enllumenat públic: 
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S’indicarà el criteri d’il·luminació emprat i es descriuran el tipus de columna i 
llumeneres escollits i la seva disposició dins l’àmbit del Projecte. Així mateix s’indicà 
el punt de connexió a la xarxa d’enllumenat existent. Caldrà indicar que els càlculs 
del dimensionat de la xarxa s’incorporaran a l’annex corresponent.  

7. Jardineria: 
Descripció de l’ordenació vegetal adoptada amb descripció del tipus d’espècies 
vegetals i la seva conveniència, segons emplaçament i característiques 
edafoclimàtiques de la zona.  

8. Preparació del terreny: 
S’indicaran les operacions de preparació i condicionament del terreny per a les 
sembres i plantacions.  

9. Sembres: 
Caldrà indicar quin serà el mètode de sembra a emprar, així com la dosi de sembra i 
la composició de la barreja de llavors. Les barreges de llavors de les sembres 
s’adaptaran a les condicions edafo-climàtiques de la zona.  

10. Plantacions: 
En aquest apartat es descriuran les mides dels clots de plantació de les diferents 
espècies, així com les especificacions que calgui per a definir la correcta execució 
d’aquesta operació com la substitució de les terres, aportació de fertilitzants,... Així 
mateix es descriuran altres elements o materials auxiliars en les operacions de 
plantació que apareguin en projecte: aspres, encoixinaments,...  

11. Manteniment de la jardineria: 
En aquest apartat es descriuran les operacions de manteniment que caldrà dur a 
terme durant l’any de conservació que segueix a l’acabament de l’obra. Aquestes, a 
més, hauran d’aparèixer recollides en una taula on s’indiqui, de manera orientativa, 
el mes de l’any en el que s’hauran de realitzar.  

12. Formigons, obres de fàbrica i estructures auxiliars: 
Es descriuran els elements constructius de formigó, obra de fàbrica i les estructures 
auxiliars (com baranes, pèrgoles,...) i es situaran dins l’àmbit del Projecte. 
S’inclouran els càlculs del dimensionat d’aquests elements.  

13. Equipament i mobiliari urbà: 
S’indicarà quins són els elements de mobiliari urbà i equipament tipus, proposats en 
el projecte.  

 
ANNEX 17. OBRES DE FÀBRICA, OBRES DE DRENATGE  
En aquest cas es definiran perfectament, tant en planta com en alçat, amb coordenades (x,y,z), així com 
amb un quadre detallat de tots els ferros emprats i les característiques dels materials, ferro i formigó.  
Es detallaran i es justificaran tots els elements estructurals de l’obra de fàbrica o drenatge.  
Es justificarà la tipologia escollida amb relació a altres possibles solucions. Es detallarà la idealització de 
l’estructura i les hipòtesis de càlcul. En cas que facin servir programes informàtics, s’especificarà el nom 
del programa i el de l’entitat que l’hagi desenvolupat. Sempre que sigui possible, els resultats dels 
càlculs es representaran en esquemes que facilitin la seva interpretació (diagrames d’esforços, 
deformades, esquemes de dimensionament d’armadures, etc.).  
Quan es tracti d’una obra que sigui de drenatge, es realitzarà l’estudi hidrològic de la conca 
corresponent per tal de justificar el pas del cabal de càlcul sota l’obra en qüestió.  
 
ANNEX 18. COORDINACIÓ DE SERVEIS  
En aquest annex es posaran les fitxes (fitxer de formalització) que s’adaptin al projecte. Es farà 
referència al plànol del projecte on figurin les seccions orientatives dels serveis  
 
ANNEX 19. PROGRAMACIÓ D’OBRA I FASES D’EXECUCIÓ  
En aquest annex quedarà reflectit el planning d’obra en la seva execució, en funció de les fases 
previstes, del seu pressupost i dels mesos de durada de cada fase i/o subfase. La seqüència del promig 
coincidirà amb la de l’execució de l’obra i es calcularà la inversió prevista sense IVA i de manera 
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mensual. També hi haurà els esquemes d’ordre d’execució de les activitats i programa de control. En 
aquest apartat s’inclourà el programa de control de qualitat on, per cada treball, s’especificarà el tipus 
d’inspecció i d’assaigs a realitzar, d’acord amb els criteris de Vimed. 
 
ANNEX 20. JUSTIFICACIÓ I DESCOMPOSICIÓ DE PREUS  
Aquest annex es dividirà en els següents capítols:  

- Preus unitaris d’elements simples i compostos 
- Preu cost de la ma d’obra, segons la província on es troba el sector. 
- Preu cost de la maquinària, segons la província on es troba el sector.  

En aquest annex s’incorporarà la descomposició de les partides incloses en el projecte de la base de 
preus de l’ITEC, en el cas que no hi constin en el quadre de preus núm. 2.  
 
ANNEX 21. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
Es farà un resum de les conclusions de l’estudi de la mobilitat generada i s’explicaran les propostes 
d’actuació que proposa l’estudi i com aquestes s’inclouen dins el projecte d’urbanització.  
 
ANNEX 22. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
Es seguirà la plantilla establerta per a la seva redacció, en la que només s’hauran de complementar els 
apartats o apèndix marcats en groc, que fan referència a:  

a. Volum de residus procedents de les tasques d’enderroc: A partir de les valoracions 
realitzades en el propi projecte, cal incloure el volum de residus generats en les obres 
d’enderroc.  

b. Volum de residus generats en les obres (exceptuant els procedents de les tasques 
d’enderroc): A partir del cost de cada un dels subcapítols del pressupost total, multiplicant 
per un factor de conversió indicat per a cada un d’ells, s’obté el volum de residu, segons 
tipologies, generat per a cada subcapítol.  

c. Gestors de residus: Per a les tipologies de residus que es preveu que es generaran, cal 
indicar el centres gestors de residus (autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya) 
més propers a l’àrea d’actuació.  

 
ANNEX 23. ESTUDI AMBIENTAL  
Es farà un resum de la documentació ambiental recollida al planejament (Informe Ambiental, Annex 
Normatiu Ambiental) incorporant les conclusions, propostes i determinacions d’aquesta documentació, i 
explicant com s’inclouen dins el projecte d’urbanització.  
El document haurà de recollir:   

a. Criteris ambientals aplicables al projecte d’urbanització. Ens poden trobar en 2 situacions: 
o 1. Que el planejament i la documentació ambiental associada hagin seguit les 

directrius del Sistema de Gestió Ambiental (SGA), i que, per tant, incorporin 
l’avaluació de criteris proposada al SGA. En aquest cas, s’ha d’incorporar 
directament la taula amb els criteris a considerar al projecte d’urbanització 
(annexada al document de planejament) indicant la part del projecte on s’incorpora 
cada un d’ells.  

o 2. Que el planejament i la documentació ambiental associada siguin anteriors a 
l’aplicació complerta del Sistema de Gestió Ambiental. En aquest segon cas, cal fer 
una revisió de l’informe de sostenibilitat ambiental o informe ambiental i llistar en 
una taula les mesures que es proposen en aquests documents, indicant la part del 
projecte d’urbanització on s’incorporen. Igualment, cal seguir el mateix procediment 
amb els informes emesos per organismes implicats (DMAH, ACA, DAR, etc), llistar 
les mesures requerides i indicant la part del projecte d’urbanització on s’incorporen.  

b. Informe tipus per al seguiment ambiental  
cal indicar:  

o 3. El cost de l’actuació i, a partir d’aquest.  
o 4. La periodicitat dels informes, seguint les directrius indicades  
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c. Pressupost de les mesures preventives, correctores i/o compensatòries i de les actuacions 
per a la gestió ambiental de les obres. Del pressupost total del projecte, cal indicar en 
aquest annex l’import total del capítol i el de cadascun dels subcapítols.  

 
ANNEX 24. EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS  
Per a cada parcel·la afectada en terrenys fora sector, s’haurà d’especificar:  

Expropiació de la propietat  
Servitud (pot ser de pas, d’aqüeducte, de vol, ...) 
Ocupació temporal, 5 m a cada costat de l’eix de la canonada  

A l’hora de superficiar les zones d’afectació, cal tenir en compte que aquestes no són solapables (per 
exemple, com a ocupació temporal no s’haurà de considerar la franja afectada per l’expropiació de la 
propietat i de la servitud).  
Per a cada parcel·la afectada s’especificarà la identificació de la parcel·la, el polígon cadastral, la 
parcel·la cadastral, el nom del propietari i la superfície per a cadascuna de les figures d’afectació.  
S’inclourà una relació d’aquestes parcel·les numerades en un quadre resum amb la superfície total per a 
cada figura d’afectació. S’inclourà un plànol amb les zones afectades grafiades sobre la topografia o 
cartografia, seguint els criteris del plànol de planta d’expropiacions.  
 
ANNEX 25. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
Inclourà l’estudi de seguretat i salut adaptat al projecte en redacció i d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. Contindrà una memòria, els plànols de situació, planta i detalls corresponents, el 
plec de condicions de seguretat i salut i el pressupost. (El plec i pressupost seran una còpia dels que 
figuren als corresponents documents del projecte).  
 
ANNEX 26. INFORMES  
En aquest annex s’inclouran els informes emesos, pels diferents organismes i companyies, respecte al 
Projecte d’Urbanització de  la Modificació de Pla Parcial de Llevant. 
 
ANNEX 27. INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC  
En aquest annex es descriuran i s’especificaran les intervencions que afectin els elements d’interès 
patrimonial segons els protocols d’actuació determinats en el planejament, concretament a l“Annex 
Normatiu III. “Elements d’interès patrimonial”. 
Igualment, es definirà la intervenció de conservació de la xemeneia de la bòbila i del segment de forn a 
conservar, detallant i justificant la solució i els elements estructurals i materials previstos. Igualment, es 
detallarà la idealització de l’estructura i les hipòtesis de càlcul contemplades. 
 
ANNEX 28. REPORTATGE FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL  
Es farà un recull de fotos de l’estat actual. 
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2. PLÀNOLS  
Aquest document inclourà tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment i execució de 
l’obra. Contindran la descripció gràfica de totes les obres objecte del projecte (situació, replanteig, planta 
general, perfils longitudinals, perfils transversals, plantes i perfils longitudinals de xarxes de serveis, 
planta de jardineria, obres especials, plànols de detall, fases d’execució, etc.).  
L’ordre i la numeració dels plànols serà la que es relaciona a continuació però tenint en compte que 
quan hi hagi més d’un full per cada planta caldrà una planta de conjunt a escala reduïda. Aquesta planta 
reduïda correspondrà al full 0 de X . 
Sempre que calgui una llegenda es col·locarà preferentment al costat dret de tots els fulls. També 
s’inclouran els esquemes de situació dels fulls dels plànols. El nom dels vials figurarà a totes les plantes. 
Els detalls mai es dibuixaran en el plànol de la planta  
 
RELACIÓ I NUMERACIÓ DE PLÀNOLS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ  
2.0. ÍNDEX  
2.1. SITUACIÓ  
2.2. EMPLAÇAMENT  
2.3. ADAPTACIÓ PLANEJAMENT VIGENT  
2.4. TOPOGRAFIA I ESTAT ACTUAL  
2.5. EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS I SERVITUDS  
2.6. SERVEIS AFECTATS  

2.6.1. PLANTA  
2.6.2. DETALLS  

2.7. DEMOLICIONS I ENDERROCS  
2.8. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA  

2.8.1. PLANTA DEFINICIÑO D’EIXOS  
2.8.2. PLANTA DEFINICIÓ DE L’OBRA  

2.9. SUPERPOSICIÓ ESTAT ACTUAL/ PROPOSTA 
2.10. MOVIMENT DE TERRES  

2.10.1. PLANTA TALUSSOS I SITUACIÓ PERFILS  
2.10.2. PERFILS LONGITUDINALS  
2.10.3. PERFILS TRANSVERSALS (amb superfícies resultants)  

2.11. SECCIONS TIPUS  
2.12. XARXES SANEJAMENT  

2.12.1. PLANTA AIGÜES RESIDUALS  
2.12.2. PERFILS LONGITUDINALS  
2.12.3. PLANTA AIGÜES PLUVIALS  
2.12.4. PERFILS LONGITUDINALS  
2.12.5. DETALLS  

2.13. XARXA D’AIGUA  
2.13.1. PLANTA XARXA AIGUA POTABLE  
2.13.2. PLANTA XARXA D’AIGUA NO POTABLE,  PLANTA XARXA DE REG  
2.13.3. DETALLS AIGUA I REG  

2.14. XARXA ELÈCTRICA  
2.14.1. PLANTA XARXA MITJA TENSIÓ  
2.14.2. PLANTA XARXA BAIXA TENSIÓ 
2.14.3. PLANTA RESERVA TUBULAR PER A XARXA DE BT (Ús municipal)  
2.14.4. PLANTA VARIANTS LÍNIES  
2.14.5. DETALLS XARXES MITJA I BAIXA TENSIÓ  

2.15. XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC  
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2.15.1. PLANTA  
2.15.2. B. DETALLS  

2.16. XARXA DE GAS  
2.16.1. PLANTA  
2.16.2. DETALLS  

2.17. XARXA TELECOMUNICACIONS  
2.17.1. PLANTA  
2.17.2. DETALLS  

2.18. PAVIMENTACIÓ  
2.18.1. PLANTA  
2.18.2. DETALLS CONSTRUCTIUS  
2.18.3. DETALLS PAVIMENTACIÓ  

2.19. SENYALITZACIÓ  
2.19.1. PLANTA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL  
2.19.2. PLANTA XARXA SEMAFÒRICA  
2.19.3. DETALLS  

2.20. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
2.20.1. PLANTA ENJARDINAMENT VIARI  
2.20.2. PLANTA D’ELEMENTS URBÀNS  
2.20.3. PLANTA ESPAIS LLIURES PÚBLICS  
2.20.4. DETALLS  

2.21. COORDINACIÓ DE SERVEIS  
2.21.1. PLANTA CREUAMENTS  
2.21.2. SECCIONS ORIENTATIVES  

2.22. CONNEXIONS EXTERNES  
2.22.1. PLANTA  
2.22.2. DETALLS  

2.23. OBRES DE FÀBRICA 
2.23.1. PLANTA  
2.23.2. ALÇATS I SECCIONS  
2.23.3. DETALLS 

2.24. GESTIÓ RESIDUS  
2.24.1. PLANTA  
2.24.2. DETALLS  

2.25. SEGURETAT I SALUT  
2.25.1. PLANTA  
2.25.2. DETALLS  

2.26. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I VEGETAL  
2.26.1. PLANTA GENERAL AMB ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CONSERVATS  
2.26.2. PLANTA GENERAL AMB ELS ELEMENTS VEGETALS TRANSPLANTATS  

2.27. IMATGE DE CONJUNT  
2.27.1. PLANTA GENERAL AMB TOTS ELS ELEMENTS SUPERFICIALS (format A1)  
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2. ÍNDEX  
Com a primer full d’aquest capítol s’incorporarà l’índex de tots els plànols que composen el projecte, 
amb l’escala corresponent i el número de fulls i  l’arxiu de plumilles corresponent. Aquest full portarà la 
data i peu de signatura de la Empresa redactora del projecte.  
 
2.1. SITUACIÓ  
En aquest plànol se situarà l’àmbit d’actuació amb relació a la comarca. L’escala de presentació de 
l’original (A1) serà d’1:50.000, utilitzant com a base la informació el mapa cartogràfic 1:50.000 de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
2.2. EMPLAÇAMENT  
En aquest plànol s’emplaçarà l’actuació en relació al municipi més proper. L’escala de presentació de 
l’original (A1) serà d’1:5.000, utilitzant com a base la informació el mapa cartogràfic 1:5.000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.  
 
2.3. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT VIGENT 
Cal posar una planta del “Planejament vigent” amb el límit del sector, la vialitat acotada, la parcel·lació i 
la zonificació amb les superfícies.  
 
2.4. TOPOGRAFIA I ESTAT ACTUAL  
Ha d’incloure el llistat de BR (x,y,z), indicant que les cotes i coordenades són UTM. S’ha d’indicar el 
nord. Es grafiaran els eixos de coordenades.  
 
2.5. EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS I SERVITUDS  
Inclourà una planta de les parcel·les afectades que quedin fora del sector, sobre la topografia o 
cartografia segons:   

Expropiació de la propietat (color gris)  
Servitud (color taronja)  
Ocupació temporal (color groc)  

En cada un dels plànols, apareixerà una taula resum amb: la identificació de la parcel·la, el polígon 
cadastral, la parcel·la cadastral, el nom del propietari i la superfície afectada de cadascun del tipus 
d’afectació.  
Es grafiarà, sobre la base de la definició geomètrica (sense cotes) i la parcel·lació sempre i quan 
estiguin dins del sector.  
En principi, les superfícies a considerar són:  

a. Expropiacions de la propietat 
o Torres elèctriques: Segons la dimensió de la base (mínim 3x3 m). 
o Pous 2x2 m.  

b. Ocupacions temporals: 5 m a cada costat de l’eix de la canalització.  
c. Servituds de pas: 

o Canalitzacions soterrades: 4 m des de l’eix de la canalització a un costat i 1 m des 
de l’eix a l’altre costat, fent un total de 5 m de franja de servitud.. 

o Línies aèries de AT (110Kv): mínim 16 m. (cal tenir en compte el gàlib i l’oscil·lació 
de vol) 

o Línies aèries de AT (220Kv): mínim 37 m. (cal tenir en compte el gàlib i l’oscil·lació 
de vol) 

o Línies aèries de MT (25Kv): mínim 5 m. (cal tenir en compte el gàlib i l’oscil·lació de 
vol)  

En tot cas, cal tenir en compte que aquestes distàncies no són solapables (per exemple, com a ocupació 
temporal no s’haurà de considerar la franja afectada per l’expropiació de la propietat i de la servitud) i 
que caldrà verificar aquestes distàncies amb la companyia corresponent que s’hagi de cedir el servei.  
 
2.6. SERVEIS AFECTATS  
Planta serveis afectats  
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En aquest plànol es grafiaran totes les instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions, etc) que afectin el desenvolupament de les obres dins de l’àmbit de l’actuació.  
Detalls serveis afectats  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
 
2.7. DEMOLICIONS I ENDERROCS  
En aquest plànol es grafiaran els elements de tot tipus a traslladar, demolir, enderrocar i protegir. 
S’indicaran també les espècies vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. S’ha d’indicar el nord. 
També s’indicarà la situació dels abocadors.  
 
2.8. PLANTES DE LA PROPOSTA I DE DEFINICIÓ DE L’OBRA  
Planta definició d’eixos  
Amb el dibuix dels eixos sobre la topografia (sense la vialitat) s’indicaran les coordenades (x,y,z) i punt 
quilomètric dels inicis i acabaments de les alineacions, intersecció d’eixos i punts de tangència de les 
corbes. S’especificaran el radi i les coordenades del centre en les corbes circulars i els paràmetres de 
les clotoides, si n’hi ha. S’indicaran de manera general els pendents dels carrers. Cal indicar el nord i 
incloure una quadrícula de coordenades.  
Planta definició geomètrica  
S’indicaran les amplades de carrers (calçada i voreres, així com totes les que siguin necessàries per 
situar les parcel·les, definició de cantonades, illetes, guals, aparcaments, etc.) S’ha d’indicar el nord.  
 
2.9. SUPERPOSICIÓ ESTAT ACTUAL/ PROPOSTA 
Es superposarà la planta de l’estat actual amb la de la proposta que inclourà paviments, mobiliari, 
enllumenat, vegetació i espais lliures.  
 
2.10. MOVIMENT DE TERRES  
Planta de talussos i situació de perfils  
En aquest plànol es grafiaran els talussos on es destaqui la situació de les parcel·les amb relació als 
carrers que la delimiten; així mateix s’indicarà la situació dels perfils. A continuació del cap i peu dels 
talussos cal que aparegui la topografia existent. Quadrícula coordenades, bases replanteig, cunetes 
provisionals. Quan algun vial del sector finalitzi amb una zona no urbanitzada i la seva rasant estigui per 
sobre del terreny natural, caldrà tenir en compte que el talús fins el terreny natural ha de quedar dins del 
límit del sector. Tant la cuneta i el sobreample, com els talussos i l’espai necessari per executar-los 
hauran d’estar dins del límit de l’actuació  
Perfils longitudinals 
Cal adaptar les rasants al terreny natural sempre que no impedeixi el desguàs per escorrentia de les 
aigües plujanes. Es faran perfils longitudinals de tots els carrers (vials de trànsit rodat, restringit i de 
vianants), amb rasant, terreny, distàncies parcials i a l’origen, així com la distància entre el perfil i l’eix 
del carrer més proper. Diagrama de curvatures i de peralts, si s’escau. Definició dels acords verticals, 
situació dels perfils transversals i dels eixos dels carrers que travessa. Si el final del longitudinal 
correspon a un encreuament en T o vial de trànsit restringit, el longitudinal s’ampliarà fins completar 
l’amplada del vial interceptat (per exemple, límit parcel·la). Quan algun vial del sector finalitzi amb una 
zona no urbanitzada i la seva rasant estigui per sobre del terreny natural, caldrà tenir en compte que el 
talús fins el terreny natural ha de quedar dins del límit del sector. Els longitudinals dels vials 
s’identificaran amb el nom que figura a les plantes  
Perfils transversals amb superfícies resultants  
Amb indicació del punt quilomètric, cota de rasant i del terreny a l’eix de definició, i superfícies resultants 
(SDTV, SD, ST, STEM). Dibuix del terreny natural, excavació de terra vegetal, caixa i rasant.  
 
2.11. SECCIONS TIPUS 
Defineix l’amplada dels vials, calçada i vorera, amb la seva caixa, definició de les capes que formen els 
paviments i referència dels detalls que hi intervinguin. Les seccions tipus tindran 1 metre de sobreample 
quan estiguin en terraplè i una cuneta de terres d’1 metre d’ample quan estiguin en desmunt. El pendent 
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de l’esplanada i de totes les capes de ferm serà del 2% (voreres entre l’1 i l’ 1,5%). El pendent de la 
rasant dels aparcaments encastats a la vorera serà el mateix que el de les voreres. Cal indicar els límits 
de parcel·la. Cal indicar la situació dels punts de replanteig en planta i alçat. Cal acotar la situació de les 
columnes i la dimensió del seu fonament.  
 
2.12. XARXA DE CLAVEGUERAM  
Plantes de clavegueram  
Com que el clavegueram es separatiu els pluvials i els residuals aniran en plànols separats, a més d’un 
plànol de conjunt en format A1. En les plantes es grafiaran tots els elements que intervinguin en les 
xarxes amb una llegenda d’aquests. En cas que sigui tot igual es podrà especificar amb unes notes. 
S’especificarà el diàmetre de cada segment. Si un mateix diàmetre es repeteix en més de tres trams tan 
sols sindicaran el d’inici i final on es produeixi el canvi. 
Els pous estaran numerats i tindran una simbologia diferent segons el seu tipus. S’intentarà que els pous 
d’ambdues xarxes estiguin agrupats, amb una separació entre ells d’1 m (cal tenir en compte els 
diàmetres dels tubs, les dimensions dels pous i les connexions de les parcel·les i dels embornals. Es 
dibuixaran els embornals amb els seus tubs de connexió així com les parcel·les i les seves connexions. 
Els tubs de connexió de les parcel·les i dels embornals que no vagin a pou es connectaran a la xarxa 
amb una peça clip. Aquests tubs entraran 1 metre dins de la parcel·la i es senyalitzarà la seva situació 
amb una fita.  
Per poder comprovar el tipus d’abocament de cada parcel·la a la xarxa corresponent, es col·locarà un 
registre per a cada connexió a prop de la vorada (a ser possible alineat amb les columnes d’enllumenat). 
La tapa durà impresa una F per les fecals i una P per les pluvials S’indicaran les xarxes, regs, etc. 
existents on es connectarà la xarxa de l’actuació i les que s’han de desviar amb el seu nou traçat. Es 
preveuran els drenatges de les zones enjardinades i d’equipaments. Perfils longitudinals de 
clavegueram  
Per a cada pou s’hi grafiaran la cota de tapa i la cota de fons dels tubs que hi concorren, numeració del 
pou i distància a l’origen i entre pous. Per a cada tram s’indicarà el diàmetre, longitud i pendent. 
S’indicaran els encreuaments amb xarxes o els entroncaments amb altres ramals i el paral·lelisme entre 
la xarxa de pluvials i la de residuals. S’especificaran les zones de protecció. Es tindrà en compte la 
possibilitat de que els pous de la xarxa de residuals siguin el més estancs possibles (Pous de PP, pous 
prefabricats de formigó amb interior base recoberta de material plàstic,....)  
Detalls de clavegueram  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
 
2.13. XARXA D’AIGUA 
Planta de la xarxa d’aigua potable  
Es grafiarà la xarxa d’aigua (sobre una planta de vialitat amb els noms dels carrers i amb la parcel·lació) 
amb tots els seus elements, tot indicant diàmetres i tipus de material de la conducció. S’especificaran les 
xarxes existents que cal desviar amb el seu nou recorregut. Tots els elements, així com el disseny de la 
xarxa, es faran sota l’assessorament de la companyia subministradora. Els hidrants es connectaran a 
tubs de diàmetre ≥100, preferentment seran soterrats, la seva tapa serà de color vermellós per la cara 
superior i aniran senyalitzats amb una fita vertical o placa.  
Planta de la xarxa d’aigua no potable  
Es grafiarà la xarxa d’aigua no potable (sobre una planta de vialitat amb els noms dels carrers i amb la 
parcel·lació) amb tots els seus elements, tot indicant diàmetres i tipus de material de la conducció. 
S’especificaran les xarxes existents que cal desviar amb el seu nou recorregut. Tots els elements, així 
com el disseny de la xarxa, es faran sota l’assessorament de l’Ajuntament.  
Planta de la xarxa de reg  
Es grafiarà la xarxa de reg amb tots els seus elements, tot indicant diàmetre i tipus de material de la 
conducció.  
Detalls de la xarxa d’aigua i de reg  
S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra 
a executar.  
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2.14. XARXA ELÈCTRICA 
Planta de la xarxa de Mitja Tensió  
Es grafiaran els CT nous i existents, amb la seva numeració de companyia, que serveixin per alimentar 
el sector amb el seu número de trafos, així com les conversions aèries/soterrades o soterrades/aèries, 
tot indicant els punts de connexió, i els pals o torres existents que per al nou traçat s’hauran de 
desmantellar. S’indicaran tots els circuits i s’especificarà el tipus de cable, els encreuaments de calçada 
amb les arquetes cegues i la resta d’elements necessaris. Tots els elements, així com el disseny de la 
xarxa, es faran sota l’assessorament de la companyia subministradora.  
Planta de la xarxa de Baixa Tensió  
S’indicarà tots els circuits d’alimentació de les parcel·les en BT, tot indicant el CT que subministrarà el 
corrent. S’especificarà el tipus de cable, els encreuaments de calçada amb les arquetes cegues i la resta 
d’elements necessaris. Es col·locaran armaris ADU només en els punts de derivació. Es col·locaran a 
les parcel·les que siguin final de línia i els que calguin pel provisionals d’obra. Es tindrà cura d’alimentar 
les edificacions existents que per motius de l’obra se’ls modifiquin l’alimentació actual. Tots els 
elements, així com el disseny de la xarxa, es faran sota l’assessorament de la companyia 
subministradora. 
Planta de reserva de tubular per a xarxa de BT. (ús municipal) 
Es grafiarà el traçat del tubular de reserva per a la xarxa de baixa tensió per ús municipal, sobre una 
planta de vialitat amb els noms dels carrers i amb la parcel·lació. S’indicarà diàmetre, tipus de material, 
punts d’accés a les parcel·les i els punts de trobada de les puntes dels tubs a les cantonades. 
Planta de variants de línies elèctriques existents  
S’indicarà totes les línies existents i es grafiaran les variants corresponents a les esmentades línies.  
Detalls de la xarxa de Mitja i Baixa Tensió 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar, així com el detall en planta i secció de la situació dels CT referida a les vorades a l’escala 
convenient i detalls del tipus de CT. En el cas que la MT / BT hagi d’anar per la calçada, paral·lel a la 
vorera i tocant a la rigola, no cal protegir-les.  
 
2.15. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC  
Planta de la xarxa d’enllumenat públic  
S’especificaran el nombre de centres de comandament, els tipus de bàculs o columnes amb la seva 
alçada, tipus de lluminària, així com la potència i tipus de làmpada. Es grafiaran els tipus de cable, 
marcant els trams de canvis de secció (les derivacions es faran sempre als punts de llum), així com la 
resta d’elements necessaris (protecció sota calçada, arquetes...). A cada lluminària se li assignarà un 
codi únic, de manera que es distingeixi la línia a la qual pertany. La xarxa es dibuixarà sobre una planta 
de vialitat amb els noms dels carrers, els escocells, guals i la parcel·lació.  
Detalls enllumenat públic  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
 
2.16. XARXA DE GAS 
Planta de la xarxa de gas  
Com a criteri general es dibuixarà la canalització sota vorera i sota calçada d’acord amb el plànol facilitat 
per la companyia subministradora tot indicant el punt de connexió a la xarxa existent. S’assenyalarà la 
ubicació de la cambra reductora de pressió. En el cas d’existir un conveni amb la companyia 
subministradora, es dibuixarà tot allò que indiqui l’esmentat conveni.  
Detalls de la xarxa de gas  
Aquest plànol contindrà el detall de les rases sota calçada i sota vorera. En el cas d’existir un conveni 
amb la companyia subministradora, també es dibuixaran tots els detalls que calguin per a poder 
executar la xarxa d’acord amb l’esmentat conveni.  
 
2.17. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Planta de la xarxa de telecomunicacions 
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Pel que fa a la xarxa de telecomunicacions, es seguiran les indicacions de VIMED pel que fa a la 
infraestructura que donarà servei a tota la demanda de la zona a urbanitzar, i les donades pels 
operadors privats de telecomunicacions pel que fa a les afectacions de serveis existents i que han de 
romandre. Es grafiaran tots els elements necessaris com ara cambres, arquetes, tipus de cable, armaris, 
etc. S’hauran de preveure els punts de connexió a les xarxes existents. 
Les xarxes es dibuixaran sobre una planta de vialitat amb els noms dels carrers i amb la parcel·lació, 
dibuixant per separat per cada una de les xarxes per propietari i una de conjunt.  
Detalls de la xarxa de telecomunicacions  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar. Es posaran tots els facilitats per les companyies subministradores i els indicats per Vimed.  
  
2.18. PAVIMENTACIÓ  
Planta de pavimentació  
Reflectirà els diferents tipus d’elements singulars i paviments superficials de què està formada la 
calçada i la vorera i els elements lineals que els delimiten (vorades, rigoles d’aparcament, etc.). S’hi 
grafiaran els escocells, guals, espais per a contenidor d’escombraries, etc. i en general qualsevol 
element que conformi l’acabat superficial, tant de la calçada com de les voreres. En totes les plantes 
sortiran grafiades les parcel·les. Si en el moment de redactar el projecte l’Ajuntament ha posat nom als 
carrers, també s’haurà de reflectir als plànols. En cas contrari, els carrers s’anomenaran amb el mateix 
criteri utilitzat al planejament. Tots els elements hauran d’estar diferenciats gràficament per trames i 
símbols no numèricament. Quan l’escala del dibuix no permeti diferenciar els elements lineals de les 
trames es faran dues plantes de pavimentació.  
Planta dels espais lliures públics 
Reflectirà els diferents tipus d’elements singulars i paviments superficials projectats per a la xarxa 
d’espais lliures del sector, grafiant tots els elements conformants de l’acabat superficial. En totes les 
plantes sortiran grafiades les parcel·les. Si en el moment de redactar el projecte l’Ajuntament ha posat 
nom als carrers, també s’haurà de reflectir als plànols. En cas contrari, els carrers s’anomenaran amb el 
mateix criteri utilitzat al planejament. 
Detalls constructius del paviment en planta  
Es faran detalls a l’escala més convenient de tots els entroncaments dels diferents paviments entre si i, 
en general, de qualsevol solució constructiva especial o no que il·lustri i aclareixi la seva posada en 
obra.  
Detalls de pavimentació  
S’inclouran tots els detalls necessaris, i a l’escala adient, per il·lustrar amb precisió les solucions 
constructives de la pavimentació que composen el projecte. Cal tenir en compte que: 

Les voreres sempre tindran una capa de subbase. 
El ferm dels enllaços amb carreters acompliran l’establert pel PG3. 

 
2.19. SENYALITZACIÓ  
Planta de senyalització vertical i horitzontal  
Es preveurà la senyalització de trànsit, tant horitzontal com vertical, consensuada amb els organismes 
que intervinguin, indicant el sentit de circulació dels carrers. Sempre que l’Ajuntament ho demani, es 
col·locaran reductors de velocitat en aquells punts on es prevegi un excés de velocitat o que pugui 
suposar un risc per al vianant  
Planta xarxa semafòrica  
S’incorporarà en aquest plànol la planta semafòrica amb l’esquema de les seqüències de funcionament.  
Detalls de senyalització i semafòrics  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
 
2.20. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
Planta d’enjardinament viari  
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S’especificarà el tipus d’arbre, arbustives, barreges de llavors i diferents tipus de materials que calguin 
per a l’enjardinament dels vials que el projecte desenvolupi amb el grau de precisió necessari per a la 
seva posada en obra.  
Planta d’elements urbans 
Es grafiarà, sobre la base de la definició geomètrica (sense cotes) i la parcel·lació, la seqüència de gual, 
escocell, punt de llum, senyals verticals, hidrants, espai de contenidor, amb relació a l’espai de vorera i a 
la parcel·lació. Així mateix, s’incorporaran tots els detalls del mobiliari urbà que s’hagin previst amb la 
seva posició a l’obra.  
Planta dels espais lliures públics  
S’especificarà el tipus d’arbre, arbustives, barreges de llavors i diferents tipus de materials que calguin 
per a l’enjardinament de les superfícies que el projecte desenvolupi amb el grau de precisió necessari 
per a la seva posada en obra. Si hi ha obra civil es dissenyarà amb el mateix nivell de detall que la resta 
del projecte. En general, s’incorporaran la definició geomètrica de la zona, els perfils i els detalls 
necessaris per a la perfecta definició de l’obra a executar.  
Detalls dels espais lliures  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar. 
2.21. COORDINACIÓ DE SERVEIS  
Planta d’encreuament dels serveis 
Es relacionaran els encreuaments de serveis en zona de vials. S’indicarà el fitxer de formalització 
corresponent a cada vorera i/o la referència de la secció tipus orientativa dels serveis. Seccions 
orientatives dels serveis Estudi dels serveis que passen per cada carrer amb la seva acotació en (x,y). 
El nombre de seccions a incorporar serà el suficient per entendre tots els possibles casos que resultin.  
 
2.22. CONNEXIONS EXTERNES  
Planta connexions externes  
En aquest plànol es grafiarà la vialitat exterior a la qual s’ha de connectar la del sector; la situació, 
característiques i punts de connexió exteriors al sector de les xarxes de serveis, a les quals hauran de 
referir-se les pròpies del sector; i. en general, tot allò que, tot i estant fora de l’àmbit, -com clavegueram 
d’aigües residuals i pluvials tingui incidència, poca o molta, en la definició constructiva del projecte.  
Detalls connexions externes  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
 
2.23. OBRES DE FÀBRICA, OBRES DE DRENATGE  
Planta  
En aquest plànol es definiran geomètricament totes les estructures.  
Alçats i seccions  
En aquest plànol es definiran totes les seccions necessàries per a il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
Detalls obres de fàbrica  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar  
Detalls obres de drenatge 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
Detalls intervenció en Patrimoni arquitectònic 
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar. 
 
2.24. GESTIÓ RESIDUS  
Planta distribució residus  
En aquest plànol s’ubicaran tots els “punts nets” a instal·lar a l’obra.  
Detalls distribució residus  
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S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
 
2.25. SEGURETAT I SALUT  
Planta de seguretat i salut  
En aquesta planta es grafiaran tots els elements de tancament i protecció de l’obra, així com els pòrtics 
de protecció de línies elèctriques aèries, la situació de la zona de barraques d’obra i d’amàs de material i 
parc de maquinària d’obra. En cas d’interseccions amb carreteres, es farà una planta més detallada, tot 
seguint les instruccions dels organismes competents, amb totes les distàncies i senyals obligats, així 
com la senyalització prevista durant l’execució de l’obra. En cas que convingui el desviament del trànsit 
existent, es grafiaran les alternatives necessàries per garantir-lo, d’acord amb els criteris dels tècnics 
municipals corresponents.  
Detalls de seguretat i salut  
S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il·lustrar amb precisió l’obra a 
executar.  
 
2.26. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I VEGETAL 
Planta general amb els elements arquitectònics conservats  
En aquest plànol s’ubicaran tots els elements arquitectònics conservats 
Planta general amb els elements vegetals trasplantats 
En aquest plànol s’ubicaran tots els elements vegetals trasplantats 
 
2.27. IMATGE DE CONJUNT  
Planta general amb tots els elements superficials  
Es presentaran dos plànols de la imatge del conjunt, un reproduït sobre ortofotomapa i un altre sobre 
cartografia municipal. 
La imatge del conjunt contindrà la planta de paviments amb les zones verdes, la parcel·lació i les 
columnes (enllumenat) i la seva relació amb l’entorn. Aquests plànols seran en format A1. 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
3.1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS  

3.1.1. Condicions generals  
3.1.2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització  

 
3.2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
Redactat específicament per a cada projecte. Defineix les condicions que han de complir els materials, 
l’execució, les condicions d’acceptació i el mesurament i abonament de les unitats d’obra no definides al 
Plec de Condicions Tècniques Generals i de les que presentin alguna variació. (Al final del Plec de 
prescripcions tècniques particulars es posarà la data i el peu de signatura de la Empresa redactora del 
projecte.) (La impressió del Plec de prescripcions tècniques serà a dues cares)  
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4. PRESSUPOST  
 
4.1. AMIDAMENTS  
Aquest apartat es dividirà en capítols i partides, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les parts 
de l’obra objecte d’aquests amidament, que faran referència a dades existents als plànols.  
L’ordre dels capítols serà:  

1. Enderrocs i moviment de terres  
2. Pavimentació  
3. Xarxa de clavegueram  
4. Xarxa d’aigua potable 
5. Xarxa d’aigua no potable  
6. Xarxa de reg  
7. Xarxa elèctrica  

7.1  Subministrament (AT, MT i BT)  
7.2  Reserva de tubular per a xarxa de BT (ús municipal) 

8. Enllumenat públic  
9. Xarxa de telecomunicacions  
10. Xarxa de gas  
11. Xarxa de semaforització  
12. Obres de fàbrica  
13. Enjardinament i espais lliures públics  
14. Senyalització i abalisament  
15. Obres de fàbrica  
16. Depuradora  
17. Medi Ambient  
18. Seguretat i salut  
 

Les partides dins de cada capítol aniran ordenades segons l’últim Banc de Preus de l’ITEC. 
L’amidament de cada partida anirà detallada per carrers o per trams.  
L’ordre de l’amidament serà: unitat, longitud, amplada i alçària. També s’inclouran els estadets previs als 
mesuraments, com ara els de terra, ferros, etc.. Aquests estadets es col·locaran a l’inici del capítol 
corresponent. 
En cas que hi hagi parts de l’obra a executar a càrrec de terceres persones (Ajuntament, altres 
organismes, comunitats de veïns, etc.), es crearà un apartat d’obres fora d’àmbit amb el mateix criteri.  
 
4.2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1  
En aquest capítol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d’utilitzar a la formació del 
pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls en qualitat d’auxiliars. 
En el Quadre de preus 1 figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a l’abonament de les 
unitats acabades, numerades correlativament.  
 
4.3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2  
En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre número 1, descomposats d’acord amb els 
preus unitaris que figuren a la justificació de la memòria. En el Quadre de preus 2 s’incorporarà la 
descomposició de les partides incloses en el projecte de la base de preus de l’ITEC.  
 
4.4. PRESSUPOST  
Aquest apartat serà destinat a obtenir l’import total de cadascuna de les partides com a resultat del 
producte del seu amidament pel preu unitari de la mateixa. Les quantitats totals de cada partida i de 
cada capítol s’arrodoniran a dos decimals. En el cas que hi hagi un apartat d’obres fora d’àmbit 
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s’aplicarà el mateix criteri. El pressupost haurà de permetre diferenciar el cost de les diferents fases 
d’execució, així com el detall de les partides de cada una d’elles. 
 
4.5. RESUM DE PRESSUPOST  
En aquest apartat sortirà la suma total de cada capítol, s’inclourà el valor en EUROS i el percentatge 
respecte al total. En el cas que hi hagi un apartat d’obres fora d’àmbit, la quantitat de cada capítol serà 
el resultat de la suma del capítol del sector i de les de fora d’àmbit. El pressupost haurà de permetre 
diferenciar el cost de les diferents fases d’execució, així com el detall de les partides de cada una 
d’elles. 
 
4.6. PRESSUPOST PER CONTRACTE (SENSE IVA)  
Es formarà a partir del pressupost d’execució material, afegint cadascuna de les quantitats que 
esdevinguin del percentatges vigents per despeses generals i benefici industrial, sense afegir l’IVA.  
El pressupost haurà de permetre diferenciar el cost de les diferents fases d’execució, així com el detall 
de les partides de cada una d’elles. 
 
4.7. PRESSUPOST PER CONTRACTE (AMB IVA)  
Es formarà a partir del pressupost d’execució material, afegint cadascuna de les quantitats que 
esdevinguin del percentatges vigents per despeses generals i benefici industrial, afegint l’IVA 
corresponent. El pressupost haurà de permetre diferenciar el cost de les diferents fases d’execució, així 
com el detall de les partides de cada una d’elles. 
 (Al final del pressupost per contracte es posarà la data i el peu de signatura de la Empresa redactora 
del projecte.)  
 
4.8. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  
Estarà format pel: 

- Pressupost per contracte, sense IVA (excloent les obres fora d’àmbit no repercutibles al sector) 
- Pressupost per a connexions de xarxes, no incloses en el projecte. 
- Pressupost per a projectes complementaris (dipòsit, captació d’aigua, depuradora, zones verdes 

no incloses) 
- Cànon FECSA en concepte de la portada d’energia elèctrica fins al sector.  
- Cànon ACA per a la connexió en alta i abocament a l’EDAR. 
- Cànon per al dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 
- Qualsevol altre criteri que estimi oportú VIMED  

L’import total del pressupost per al coneixement de l’administració haurà de figurar en números i en 
lletra, tot indicant que es tracta d’un pressupost sense IVA. S’arrodonirà amb dos decimals. 
El pressupost haurà d’especificar el cost de les diferents fases d’execució.  
(Al final del pressupost per al coneixement de l’administració es posarà la data i el peu de signatura de 
la Empresa redactora del projecte). 
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III. TERMINIS, DOCUMENTACIÓ A LLIURAR I  DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
El termini per a la prestació del servei consistent en la Redacció del Projecte d’Urbanització de la 
Modificació del Pla Parcial del Sector de Llevant, objecte de contractació, es divideix en els següents 
subterminis, amb la documentació a lliurar corresponent a cada un d’ells: 
 

1. AVANTPROJECTE – 2 mesos a comptar des de la signatura del contracte. 
En aquesta fase es faran un mínim de 2 reunions setmanals temàtiques en les que assistirà el 
Director del projecte i l’equip o equips especialitzats dels temes que pertoquin. Les reunions 
tindran lloc a les oficines de Vimed. 

 
1.1 Documentació a lliurar al finalitzar aquest subtermini:  
L’equip redactor haurà de concretar una proposta a nivell d’avantprojecte en que es recollirà la 
documentació bàsica de la hidràulica, estructures, rasants, xarxes de serveis, disseny de parcs, 
pell urbana i espais naturals del sector.  
Aquest document inclourà l’estudi de les diverses solucions estudiades, analitzarà les fases 
constructives proposades, la durada de cada una d’elles, les afeccions i les despeses que 
suposen. 
 
Es presentaran 2 copies en paper de la documentació a nivell d’Avantprojecte. Cadascuna 
d’elles incorporarà un CD amb la documentació en digital. 

 
1.2 Sistema de Validació:  
Aquesta fase quedarà finalitzada quan Vimed emeti un informe de validació de l’Avantprojecte. 
En el cas que l’Avantprojecte no sigui validat per part de Vimed, l’adjudicatari haurà de presentar 
un nou Document d’Avantprojecte que inclogui els canvis indicats per Vimed en el seu informe. 
El termini per a l’entrega d’aquest document es de 15 dies a partir de la recepció  de l’informe de 
Vimed. 

 
2. MAQUETA DEL PROJECTE – 2,5 mesos a partir de la validació de l’Avantprojecte per part de 

Vimed. 
Un cop validat l’Avantprojecte per part de Vimed, l’adjudicatari redactarà la maqueta del 
projecte. Aquest document es redactarà seguint les indicacions del punt “II. Contingut 
documental del projecte a redactar” del present Plec Tècnic. Durant aquesta fase es convocarà 
un mínim d’una  reunió setmanal de seguiment del projecte. Les reunions tindran lloc a les 
oficines de Vimed. 

 
2.1 Documentació a lliurar al finalitzar aquest subtermini:  
El redactor lliurarà 2 copies de la maqueta del projecte. Cadascuna d’elles incorporarà un CD 
amb la documentació en digital. 

 
2.2 Sistema de Validació:  
Aquesta fase quedarà finalitzada quan Vimed emeti un informe de validació de la maqueta del 
projecte. En el cas que la maqueta no sigui validada per part de Vimed, l’adjudicatari haurà de 
presentar un nou document que inclogui els canvis indicats per Vimed en el seu informe. El 
termini per a l’entrega d’aquest document es de 15 dies a partir de la recepció  de l’informe de 
Vimed. 

 
3. PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER APROVACIÓ INICIAL – 0,5 mesos a partir de la validació 

de la maqueta per part de Vimed 
 

3.1 Documentació a lliurar: 
El redactor lliurarà 2 copies de la documentació que s’especifica al punt “II. Contingut 
documental del projecte a redactar” del present Plec Tècnic particulars. Cadascuna d’elles 
incorporarà un CD amb la documentació en digital. 




