
 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ  

DEL CARRER LEPANT 

 

PARETS DEL VALLÈS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre -2014



 

ÍNDEX 

 

Document nº1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

1.- Antecedents 

2.- Situació i àmbit del projecte 

3.- Objecte del Projecte 

4.- Promotor 

5.- Estat actual 

6.- Estudis Previs realitzats 

7.- Serveis existents i afectats 

8.- Memòria descriptiva de les obres. Descripció i justificació de les solucions 

adoptades 

8.1.- Vialitat 

 8.2.- Enderrocs  

8.3.- Rasants i Moviments de Terres 

 8.4.- Xarxa de Sanejament 

 8.5.- Xarxa d’Infraestructures de Telecomunicacions 

 8.6.- Xarxa d’aigua potable 

 8.7.- Xarxa de gas 

 8.8.- Xarxa elèctrica de Baixa Tensió 

 8.9.- Enllumenat Públic 

 8.10.- Jardineria i Mobiliari Urbà 

 8.11.- Pavimentació 

 8.12.- Senyalització 



 

9.- Termini d’ Execució de les obres 

10.- Pressupost de les obres 

11.- Conclusió 

 

ANNEXOS 

Annex nº1.- Documentació fotogràfica 

Annex nº2.- Topografia  

Annex nº3.- Serveis existents 

Annex nº4.- Xarxa de Sanejament 

Annex nº5.- Enllumenat Públic 

Annex nº6.- Estudi de Seguretat i Salut 

 

  



Document nº2.- PLÀNOLS 

 

GE0IG11R0   SITUACIO I EMPLAÇAMENT 

UE0TP11R0   TOPOGRÀFIC I SERVEIS EXISTENTS 
UE0OR11R0   PLANTA GENERAL 
UE0SP11R0   SUPERPOSICIÓ 
UE0DM11R0   DEMOLICIONS 
UE0RP11R0   PLANTA ALINIACIONS I RASANTS. SECCIONS TIPUS 
UE0RP31R0   PERFILS LONGITUDINALS VIAL I COL·LECTOR 
UE0RS11R0   XARXA DE SANEJAMENT. PLANTA  
UE0RS31R0   XARXA DE SANEAMIENTO. DETALLS 
UE0AP11R0   XARXA AIGUA POTABLE. PLANTA 
UE0AP21R0   XARXA AIGUA POTABLE. DETALLS 
UE0RB11R0   XARXA BAIXA TENSIÓ. PLANTA 
UE0TF11R0   XARXA TELEFÒNICA. PLANTA 
UE0AE11R0   XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. PLANTA 1/2 
UE0AE12R0   XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. PLANTA 2/2 
UE0AE21R0   XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. DETALLS 
UE0PV11R0   PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ. PLANTA I DETALLS 

 

 

Document nº3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Document nº4.- PRESSUPOST 

 4.1.- Quadre de Preus nº1 

 4.2.- Quadre de Preus nº2 

 4.3.- Amidaments 

 4.4.- Pressupost  
 

  



 

 

 

 

 

 

Document nº1 

MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MEMÒRIA 

1.- Antecedents 

El Pla de Millora Urbana del Sector Central-Subsector Nord inclou, en el seu Polígon 
d’Actuació PA-01 el tram Est del Carrer Lepant. 

Actualment s’està redactant el Projecte d’Urbanització de l’anterior Pla de Millora 
Urbana, que ha de deixar l’esmentat tram Est completament urbanitzat. 

Per donar continuïtat a la urbanització d’aquest tram Est, l’Ajuntament de Parets del 
Vallès ha promogut l’adequació del tram Oest, actualment urbanitzat, però en estat 
precari, donant lloc al present Projecte d’Acondicionament del Carrer Lepant. 

 

2.- Situació i àmbit del projecte 

Els terrenys objecte del present Projecte estan situats a Llevant de l’Avda. Catalunya, i 
l’àmbit s’estén entre aquesta Avinguda i el límit Oest del C/ Lepant inclòs al Sector 
Central –Subsector Nord. 

L’àmbit de projecte coincideix amb la zona asfaltada del carrer, des de l’Avda. 
Catalunya fins una reixa transversal de recollida d’aigües pluvials. 

Pel Nord i pel Sud, l’àmbit queda limitat per les aliniacions de façanes, construïdes i/o 
previstes al planejament. 

L’actuació es realitza sobre una superficie total de 887 m2 . 

L’accés principal al carrer objecte del present projecte es realitza des de l’Avda 
Catalunya. El C/ Lepant també està connectat, mitjançant un camí de terres, al carrer 
paral·lel al nord, el C/ Miquel Servet. 

 

3.- Objecte del Projecte  

L’objecte o alcanç del present projecte és l’acondicionament o adequació del carrer, 
especialment a nivell de paviments i acabats; no s’inclou, de forma sistemàtica, la 
modificació de les xarxes de serveis, sinó tan sols la d’aquelles afectades per la nova 
implantació i la millora de les xarxes en estat més precari. 

També és objecte del present document definir les condicions tècniques i de seguretat 
que han de regir en les obres d’adequació del carrer Lepant, així com obtenir el permís 
que autoritzi l’inici i desenvolupament de les obres. 

El present Projecte d’Adequació del Carrer Lepant incorpora els requeriments indicats 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Parets en les diferents reunions realitzades; i 
defineix el Projecte amb grau de Projecte d’Execució. 



El Projecte consta d’una Memòria justificativa i descriptiva de les obres, amb els 
corresponents Annexos, els Plànols, el Plec de Condicions i el Pressupost. 

 

4.- Promotor 

El Promotor del projecte és l’Excelentíssim Ajuntament de Parets del Vallès.   

 

5.- Estat actual 

Es tracta d’un carrer precàriament urbanitzat amb accés des de l’Avda Catalunya. 

Al costat Nord hi ha dues edificacions fora d’ordenació, la que fa cantonada amb 
l’Avda. Catalunya i la següent, amb un pou. A continuació hi ha un conjunt de vivendes 
de PB i dues edificacions aïllades de PB+1.  

En aquesta vorera nord hi ha dues entrades de vehicles, amb la corresponent llicència de 
gual permanent. Tanmateix hi ha una plaça d’aparcament per a vehicle de persona amb 
mobilitat reduïda. 

Al costat Sud hi ha una edificació nova a la cantonada amb Avda Catalunya i un bloc de 
vivendes al final de l’àmbit. Aquest bloc disposa d’una zona asfaltada destinada a 
aparcament de vehicles, amb accés obert al llarg del carrer Lepant. Entre aquests dues 
edificacions hi ha una parcel·la amb la tanca fora d’aliniació. 

De les tres irregularitats d’aliniació anteriors, les dues darreres es corregeixen amb el 
present projecte, quedant la primera sense modificar. 

No hi ha cap arbre ni cap tipus de vegetació al tram de carrer a adequar. 

 

6.- Estudis Previs realitzats 

Com a Estudi Previ al present projecte l’empresa EGBTOP ha realitzat un aixecament 
topogràfic de la totalitat de l’àmbit, en coordenades UTM-ETRS89. 

A més, s’ha comptat amb la cartografia ICC considerada en el Pla de Millora Urbana 
del veí Sector Central-Subsector Nord, també en coordenades UTM. 

 

7.- Servieis existents i afectats                   

En aquest apartat s’indiquen els serveis presents actualment al carrer Lepant:  

S’han sol·licitat serveis existents a les Companyies TELEFÓNICA, CASSA 
(Companyia Aigües Sabadell), GAS NATURAL, FECSA-ENDESA y ELECTRA-



CALDENSE. Per part de l’Ajuntament de Parets s’ha rebut informació de la xarxa de 
clavegueram. La informació obtinguda  és: 

- Xarxa de sanejament. La xarxa de clavegueram de Parets és de tipus unitari. 
Segons la informació municipal ( inventari del Plan Director de Sanejament )  i 
la inspecció visual per aixecament de tapes, pel carrer Lepant hi discorre un 
col·lector de formigó ( de D.400 mm en el seu tram alt i D.600 mm en el seu 
tram més aigües avall ), ja connectat  al col·lector en Alta del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besós ( CDCB) que discorre pel camí de la riba 
dreta del riu Tenes, amb un sobreeixidor a aquest riu. 
 

- Xarxa de telefonia. Segons informació facilitada per la companyia 
TELEFÓNICA i la inspecció visual de camp, no hi ha instal·lacions soterrades 
dins de l’ámbit. Tota la instal·lació telefònica per alimentar les edificacions 
existents és aèria, amb traçat sobre pals de fusta pel costat nord i un creuament al 
final cap al bloc de vivendes.   
 

- Xarxa d’aigua. La xarxa d’aigua del C/ Lepant penja de la canonada PVC D.140 
mm que discorre per Avda. Catalunya. Segons informació facilitada per CASSA 
i els serveis tècnics municipals, al C/ Lepant hi ha canonades de fibrociment, de 
PVC antigues i de PE noves, de D.90 mm. La xarxa té una única clau de pas a la 
connexió amb Avda. Catalunya.  
 

- Xarxa de gas. Segons informació facilitada por Gas Natural SDG existeix una 
canonada PE 63 per la vorera Nord, que penja de la canonada AO4” de l’Avda. 
Catalunya. 
 

- Xarxa elèctrica. Segons informació facilitada per la companyia Endesa i la 
inspecció visual de camp, no hi ha instal·lacions soterrades dins de l’ámbit. Tota 
la instal·lació elèctrica per alimentar les edificacions existents és aèria, amb 
traçat sobre pals de fusta, bàsicament pel costat sud, amb  un creuament en 
diagonal a l’extrem Oest del carrer.  
 

- Xarxa d’Enllumenat Públic. L’enllumenat públic actual del carrer Lepant 
consisteix en 4 punts de llum formats per lluminàries sobre els pals de fusta de la 
xarxa de Baixa Tensió. La línia penja del quadre elèctric EF situat a l’Avda. 
Catalunya, una mica més al nord del C/ Lepant. Aquest quadre elèctric és nou. 

  



8.- Memòria descriptiva de les obres. Descripció i justificació de les solucions 
adoptades 

 

8.1.- Vialitat 

Seguint els criteris tècnics municipals i el Pla de Millora Urbana del Sector Central-
Subsector Nord es projecta un carrer de prioritat invertida, amb un aparcament en línia 
al costat nord. 

Donat que el present projecte d’Adequació del Carrer Lepant s’executarà amb 
anterioritat a la urbanització del Sector Central-Subsector Nord, s’implanta una secció 
que permeti una circul·lació, sempre local i molt reduïda, en els dos sentits. 

Així, es dissenya una secció viària de plataforma única, amb un petit plinto de 2 cm que 
dóna un accés admissible quant a PMR, canalitza fonamentalment l’aigua per la calçada 
i aparcament i permet el canvi de sentit i la circul·lació ocassional de vehicles en els dos 
sentits. 

D’aquesta manera, la secció de 8.00 es reparteix en una calçada pròpiament dita de 3.00 
m, un aparcament en línia de 1.80 m, una vorera Nord de 1.20 m i una vorera Sud de 
2.00 m. 

 

8.2.- Enderrocs i Demolicions 

Per a la implantació de la nova solució viària es preveuen els següents enderrocs de 
cossos d’edificació i demolicions de paviments: 

- enderroc de la part afectada de la segona casa ( des de l’Oest ) de la vorera Nord, 
incloent el cegat d’un pou. 

- enderroc de la tanca del solar del costat Sud 

- demolició del paviment de les voreres actuals, de panot 

- demolició del paviment asfàltic de la calçada actual 

- retirada d’elements de mobiliari i senyalització ( pilones, banc d’obra, senyals de 
transit, ... ) 

Tots els materials d’enderrocs i demolicions anteriors es portaran i tractaran, mitjançant 
gestor de residus homologat, al corresponent abocador autoritzat. 

8.3.- Rasants i Moviment de Terres 

Rasants 



Les rasants del present projecte venen fixades per les cotes fixes, a respetar, dels 
marxapeus i entrades de les vivendes, per la rasant de l’Avda. Catalunya i per la zona 
destinada a aparcament davant el bloc de vivendes. 

Els anteriors condicionants, juntament amb la topografia de la zona i el futur Parc 
Fluvial del riu Tenes, a unes cotes inferiors, donen lloc a una rasant del C/ Lepant amb 
pendent cap a l’Est.  

Les cotes i pendents poden veure’s al plànol UE0RP11 Planta d’Aliniacions i Rasants, 
així com al corresponent perfil longitudinal. 

 

Moviment de Terres 

El carrer Lepant és un carrer amb transit actual. Malgrat el mal acabat superficial, no 
s’aprecien deficiències estructurals del ferm com ara flonjalls, enfonsaments, fisures, 
etc.  

Per tant, es considera que, després de demolir la capa de paviment, tindrem una 
esplanada tipus E1 ( segons Instrucció de ferms 6.1-IC ), no essent necessària 
l’aportació de sòl adequat per a la formació d’aquesta esplanada. L’anterior hipòtesi es 
comprovarà en obra amb la realització d’una campanya de plaques de càrrega de 
classificació d’esplanada.  

 

8.4.- Xarxa de Sanejament  

Com s’ha comentat a l’apartat de serveis existents, el Carrer Lepant disposa ja de 
col·lector, de tipus unitari, de formigó, a la seva traça, de diàmetres D.400 mm i D.600 
mm, connectat al sistema públic de sanejament en Alta. 

Seguint la tipología habitual del clavegueram del municipi de Parets i els criteris del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós ( CDCB ), al present projecte es manté 
aquest col·lector de tipus unitari, que seguirà recollint les aigües residuals i les pluvials 
dels solars corresponents a l’àmbit de projecte. 

Així doncs, quant a sanejament només s’executarà la recollida d’aigües pluvials del 
carrer mitjançant els embornals situats a l’aresta baixa formada entre la calçada i 
l’aparcament en línia. 

Es deixarà una escomesa al solar del costat Sud, al seu punt més baix. 

També es realitzarà la connexió dels baixants de les vivendes del costat Nord, que 
actualment aboquen sobre la vorera, al col·lector existent. 

A l’Annex 4.- Xarxa de Sanejament del present projecte es justifica la validesa dels 
col·lectors actuals per a recollir les aigües pluvials de l’àmbit. 



 

8.5.- Xarxa d’ Infraestructures de Telecomunicacions 

L’única actuació a realitzar a la xarxa aèria existent sobre pals de fusta és el 
desplaçament d’un d’aquests pals al final de la vorera nord. 

No s’executa cap prisma de conductes en previsió de futures esteses de línia; el solar del 
costat sud sempre es podrà alimentar en aeri com el bloc de vivendes del seu costat. 

Tampoc s’executa cap prisma per a comunicacions municipals. 

 

8.6.- Xarxa d’aigua potable 

Segons el Pla Director d’Aigua de Parets, el C/ Lepant no és un carrer de renovació 
prioritària. Tampoc és una zona amb problemes de pressions. 

Com s’ha comentat, pel C/ Lepant dicorren, en un traçat lineal, canonades de 
fibrociment, PVC antigues i de PE noves, de D.90 mm; la xarxa té una única clau de pas 
a la connexió amb Avda. Catalunya.  

Seguint les directrius de l’esmentat Pla Director d’Aigua de Parets de canviar les 
conduccions de fibrociment i les de PVC antigues de diàmetres entre 60 i 125 mm per 
Polietilè d’Alta Densitat (PEAD), i amb el criteri que pugui funcionar l’hidrant que es 
preveu al present projecte, es disposa una nova canonada de PEAD PE100 D.160 mm 
PN10 atm.  

Des del present carrer actualment només es dóna escomesa a una sola finca, del costat 
nord. Aquesta escomesa es reposa des de la nova canonada de PEAD, amb clau de pas a 
la vorera. 

Per a una millor explotació de la xarxa es disposa una nova clau de pas, amb vàlvula de 
comporta, a l’inici del C/ Lepant.  

D’acord amb els serveis tècnics de Cassa es projecta un hidrant soterrat. 

Les dues connexions a xarxa existent seran executades per la Companyia 
Subministradora Cassa. 

Tota aquesta informació es pot veure al plànol UE0AP11r0.- Xarxa d’aigua potable. 

 

Conduccions en rasa. 

Les conduccions d’aigua aniran soterrades en rases d’ample: 

- D(diàmetre) + 600 mm per a rases compactades i 
- D+300 mm on no es realitzi compactació. 



Es realitzarà un llit de 10 cm de sorra o sauló, sobre la que reposarà la canonada. 

Rodejant la conducció i per sobre d’ella fins 10 cm sobre la seva generatriu superior, es 
colocará el mateix material ( sorra o sauló) compactat al 95% del Próctor Modificat. 

La resta del reblert pot realitzar-se amb material adequat de la propia excavació o 
d’aportació, compactat en tongadas de 25 cm com a màxim, al 95% PM. 

El recobriment mínim de la canonada serà de 0.80 m por sobre de la generatriu superior. 

El fons de les excavacions estarà drenat i lliure d’aigua per a assegurar la instalació 
satisfactòria de la conducció i la compactació dels llits de recolzament. La canonada, en 
qualsevol cas no podrà instalar-se de forma que el contacte o apoiament sigui puntual o 
una línea de soport. El llit de recolzament ha d’asegurar una distribució uniforme de les 
pressions exteriors sobre la conducció. 

S’adoptaran precaucions per evitar que les terres puguin penetrar en la conducció pels 
seus extrems lliures. En el cas de que algun d’aquests extrems vagi a quedar durant 
algun temps exposat, es disposarà un tancament estanc a l’aigua suficientement 
assegurat per a que no pugui ésser retirat inadvertidament. 

Els creuaments de canonades es resoldran mitjançant peces en T, de forma que els 
diámetres de les canonades que uneixin es corresponguin amb aquest accesori, sense  
que es faci necessari intercalar reduccions. 

Escomeses i elements de regulació i control. 

Las válvules seran de comporta de fundició dúctil amb revestiments interiors i exteriors 
d’epoxy, amb eix d’acer inoxidable d’una única peça i juntes d’estanquitat  
elastomèriques. 

Les vàlvules s'instal·laran en arquetes prefabricades amb caixa de polietilè 190 mm x 
190 mm. Quan sigui necessari s'instal·laran en arquetes d'obra 60x60 cm (mínim). El 
marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura epoxy color negre, classe B125 en 
voreres o D400 en calçada o vorera trepitjable pel transit. 

La totalitat d’elements de la xarxa, tant en lo referent a materials com a instalació, 
compliran les especificacions tècniques de la Companyía explotadora CASSA.  

 

8.7.- Xarxa de gas 

Com s’ha exposat anteriorment, existeix una canonada PE 63 per la vorera Nord, que 
penja de la canonada AO4” de l’Avda. Catalunya. 

No es realitza cap actuació en aquesta xarxa. 

 



8.8.- Xarxa elèctrica de Baixa Tensió 

Com s’ha comentat, no hi ha instal·lacions soterrades dins de l’ámbit. Tota la 
instal·lació elèctrica per alimentar les edificacions existents és aèria, amb traçat sobre 
pals de fusta i/o formigó, bàsicament pel costat sud, amb  un creuament en diagonal a 
l’extrem Oest del carrer.  

L’única actuació que es realitza en aquesta xarxa és la retirada de tota la línia aèria cap 
al Sud, doncs un pal de fusta i un pal de formigó actuals queden dins la nova calçada a 
implantar. Aquests suports, amb la idea de la vorera sud trepitjable pel transit per a 
permetre  la maniobra de canvi de sentit dels vehicles en el C/ Lepant, es resituaran a 
l’exterior de la nova vorera. 

No s’executa cap prisma de conductes en previsió de futures esteses de línia; el solar del 
costat sud sempre es podrà alimentar en aeri com la resta d’edificacions del carrer. 

L’actuació en aquesta xarxa es pot veure al plàanol UE0RB110. Xarxa de Baixa Tensió. 

 

8.9.- Enllumenat Públic 

Seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals, es projecta el nou Enllumenat 
Públic amb els criteris que es resumeixen a continuació: 

- Tipus d’enllumenat S2 (il·luminància mitjana 10-15 lux, amb una uniformitat 
aproximada del 40%), corresponent a una via tipus E, de caire peatonal com la 
que tenim, segons la Instrucció Complementària ITC-EA-02 del Reglament 
d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 

- Punts de llum situats a la part exterior de la vorera, d’acord amb el tipus i secció 
de vialitat projectada.   
 

- Utilització de làmpades de Vapor de Mercuri amb Halogenurs Ceràmics 
(VMHC), que l’Ajuntament de Parets està col·locant darrerament de forma 
sistemàtica.  
 

- Línia del projecte connectada al quadre elèctric EF, nou i en bon estat, existent a 
l’Avda. Catalunya-C/Dr. Ferran, dues cruïlles al nord del Carrer Lepant. 
 

Amb aquests criteris s’obté una disposició de punts de llum unilateral, amb 
interdistància de 25 m. 

Les col·lumnes seran troncocòniques rectes de 7 metres d’alçada de xapa d’acer 
galvanitzat. 



Les  làmpades seran de Vapor de Mercuri amb Halogenurs Ceràmics ( VMHC ) 

L’Enllumenat es projecta amb lluminàries tipus Street 210-50W-HM amb grau de 
protecció IP65 ( lluminària ) i IP66 ( bloc òptic ), cos d’alumini injectat i difusor de 
vidre lenticular templat amb  reflector monocasc. I amb làmpada de VMHC tipus 
Master CityWhite CDO-TTMaster, de 50 watt.  

Els cables seran multipolars. Els conductors empleats seran de coure, amb aïllament de 
PVC, per a tensió nominal de 0,6 / 1 KV i amb secció de 4x6 mm2 (mínima 
obligatòria), 4x10 mm2 i 4x16 mm2. La màxima caiguda de tensió admissible serà del 
2.5%.  

Per l’Avda. Catalunya, el cablejat anirà aeri, per façana; als creuaments de carrers entre 
el quadre i el C/ Lepant  es realitzaran baixades protegides amb tub d’acer galvanitzat i 
dues tronetes, amb tapa de fosa dúctil C-250 segons EN-124 i B-125, a cada costat de la 
calçada.  

Per l’interior del C/ Lepant, la canalització discorrerà enterrada sota les voreres, en el 
present projecte preferentment al costat exterior d’aquesta, on es disposarà un tub de PE 
de 80-90 mm de diàmetre. Es disposarà un tub per circuit i en els encreuaments de 
calçada dos tubs, un per al cablejat i un de reserva. En aquest cas, el tub serà de 
diàmetre 160 mm.  

Tots els punts de llum i quadres de comandament han de portar la seva presa de terra 
amb placa d'acer i recobriment de coure i estaran units per cable nu de coure de 35 mm2 
de secció.  

Per a les connexions de derivació o alimentació als punts de llum s'utilitzaran caixes de 
material aïllant i disposaran de cofres de connexió amb dos fusibles de protecció en 
cada fanal.  

La protecció contra sobrecàrrega i curtcircuit es realitzarà mitjançant interruptors 
automàtics de tall i protecció magneto-tèrmica. Es calibraran tots aquests interruptors 
magneto-tèrmics d'acord amb les característiques del circuit, marcades en els plànols 
corresponents.  

El projecte específic de legalització de l'Enllumenat Públic es redactarà abans de la 
recepció de l'obra, recollint les possibles modificacions. Aquest projecte haurà de ser 
sotmès prèviament a l'aprovació de l'organisme competent. 

 

8.10.- Jardineria i Mobiliari Urbà 

No es disposa cap arbre ni espècie vegetal al llarg del carrer. 

Quant a mobiliari urbà es disposa una pilona metàl·lica de protecció dels contenidors. 



8.11.- Pavimentació 

Com esplanada de projecte es considera la tipus E1. Aquesta esplanada es confirmarà 
durant l’obra amb la corresponent campanya de plaques de càrrega. 

Degut a que la vorera Sud serà trepitjable pel transit, es projecta aquesta amb la mateixa 
base que la calçada.  

Així, i atenent també a la poca dimensió de la zona asfaltada i amb la idea d’evitar les 
vibracions habituals per a una bona compactació de bases de materials granulars, es 
projecta un ferm viari amb base de formigó. 

A partir del catàleg de seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova 
construcció, de la Instrucció 6.1-I.C. del Ministerio de Fomento i d’experiències prèvies 
es disposen els següents ferms i paviments al carrer: 

Calçada i aparcament: 

- Base de formigó HNE-20/B/20 de 18 cm d’espessor. 

- reg d’emprimació ECI, amb una dotació de 1,5 kg/m2. 

- Capa intermitja asfàltica de 4 cm de gruix, de mescla bituminosa en calent 

tipus D-8 

- reg d’adherència ECR-0, amb una dotació de 1 kg/m2. 

- Capa de rodadura asfàltica de 3 cm de gruix, amb composició de 
microaglomerat, amb betum asfàltic de penetració i òxid de ferro.  

Vorera sud (trepitjable): 

- Base de formigó HNE-20/B/20 de 16 cm d’espessor. 

- Panot-llamborda amb peça hidràulica gris, de 20x20x8 cm, sobre 3 cm de 

morter de ciment.  

Vorera nord (no-trepitjable): 

- Base de formigó HNE-20/B/20 de 16 cm d’espessor. 

- Panot amb peça hidràulica gris, de 20x20x4 cm, sobre 3 cm de morter de 

ciment.   

A l’entrega dels diferents paviments calçada/aparcament amb vorera es disposa un 
bordó enterrat de formigó de 20x20 cm, amb dues cares vistes. 

Paral·lelament al bordó anterior, i amb un plinto de 2 cm, es disposa una rigola blanca 
20x20x8 cm. 

A l’aresta baixa formada per l’aparcament i la calçada es disposa un  rigola, també 
blanca per indicar l’aparcament en línia, de 30x30x8 cm. 



A l’entrega del Carrer Lepant amb l’Avda. Catalunya es projecta un gual de vorera 
rebaixada, en tota l’amplada de la vorera d’aquesta avinguda. Les rampes d’aquest gual 
tindran un pendent màxim del 12%. 

Tots els paviments descrits anteriorment poden veure’s als plànols UE0PV11 
Pavimentació. Planta General.  

 

8.12.- Senyalització  

La senyalització prevista al Projecte correspon als tipus horitzontal sobre calçada i 
vertical sobre postes metàl·lics. 

Aquestes senyalitzacions estan encaminades a ordenar el tràfic i garantir la seguretat 
vial dels vianants a l’espaci on es desenvolupa el projecte. 

Els senyals horitzontals pintats sobre el paviment es realitzaran amb pintura de doble 
component, amb microesferes, seran reflectants, per tal de garantir la visió nocturna per 
als vehicles i antilliscants per evitar accidents de vianants i vehicles de dues rodes. 

Concretament es pintarà la plaça per a PMR ja existent actualment al carrer i els guals 
de vehicles actuals. 

Totes aquestes marques vials hauran de complir les prescripcions tècniques i criteris de 
senyalització establertes per l'Ajuntament de Parets, respecte al tipus de pintura, a la 
reflectància lluminosa i la càrrega del material antilliscant. 

Quant als senyals verticals, que seran igualment reflectants, la seva col·locació salvarà 
en altura els cops de persones i s'instal·laran de manera que els vehicles no puguin topar 
amb elles, pel que la seva col·locació serà aproximadament a 55 cm de les vorades i 
orientades al conductor en el sentit de la circulació. 

Concretament es disposaran, als extrems, els senyals de carrer de prioritat invertida. 

Tots els senyals seran de grau de reflectància I. 

 

9.- Termini d’Execució de les obres 

El termini d’execució de les obres del present projecte d’adequació del Carrer Lepant de 
Parets del Vallès s’estima en DOS ( 2 ) mesos. 

 

 

 



10.- Pressupost de les obres 

El Pressupost TOTAL d’Execució Material de les obres objecte del present Projecte  puja a la 
quantitat de noranta tres mil tres-cents cinquanta euros amb trenta-sis cèntims d'euro. 
(93.350'36 €).  
 
El Pressupost TOTAL d'Execució per Contracte (IVA inclòs) de les obres objecte del present 
Projecte puja a la quantitat de cent trenta-sis mil sis-cents setanta-quatre euros amb vint-i-set 
cèntims d'euro (136.674’27  €). 

 
 

11.- Conclusió 

Totes les unitats d'obra es realitzaran d'acord amb les bones arts de l'ofici de la 
construcció, emprant només els materials assenyalats en els documents del present 
Projecte i mai d'inferior qualitat als especificats.  
 
  
Es presenta el document per si procedeix la seva aprovació. 
 
 
 
     Parets del Vallès, 26 de novembre de 2014 

                                                                  

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº1 

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

  



  

 

 

Foto-1: Entrada Oest C/ Lepant 

 

 
Foto-2: Volum fora d’ordenació a enderrocar. 

 



  

 

 
 
Foto-3: Vivendes PB+1 costat nord  
 
 
 

 
 
Foto-4: Construcció a enderrocar. Poste Telefònica a desplaçar.   



  

 
 
Foto-5: Vista general tram Oest carrer.  
 
 
 
 

 
 
Foto-6: Línia elèctrica aèria a desplaçar.  
  



  

 
 
Foto-7: Tram central carrer Lepant.  
 
 
 
 

 
 
 
Foto-8: Tram central carrer Lepant costat sud.  



  

 

 
 
Foto-9: Tram Est carrer Lepant, costat nord 
 
 
 
 

 
 
Foto-10: Tram carrer Lepant fora àmbit present projecte. 
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