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1
1.1

INTRODUCCIÓ

El recurs presentat consta de tres punts:

ANTECEDENTS

El planejament vigent del terme municipal de Tordera és la Revisió del Pla general d’ordenació
urbana de Tordera, aprovada pels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de
data 16 d’octubre de 2002 i 15 d’octubre de 2003.

1. Procedir a Classificar com a sòl urbà dels terrenys inclosos dins l'àmbit del sector Industrial
La Mina d'Or - Torho.
2. Mantenir el mateix àmbit com a delimitació de polígon d'actuació en sòl urbà subjecte a
les cessions que es defineixen grafiades en el mateix Pla General.
3. Mantenir per al polígon l'ordenança reguladora ja aprovada en els articles 816 a 823 del
Pla General.
El Conseller va resoldre les pretensions dels srs. Serra, per mitjà de resolució de data 29 de
setembre de 2006 amb el següent redactat:
1er ESTIMAR el recurs d'alçada interposat pels senyors Josep i Manel Serra Armangué en nom i representació de
la companyia mercantil TORHO S.A. contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 16 de
Octubre de 2002 i 15 d'octubre de 2003 d'aprovació definitiva amb prescripcions i conformitat del Text Refós de
la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Tordera, i en conseqüència:
2on ESTABLIR el Polígon d'actuació PA - La mina d'Or ( Torho) de sòl urbà, d'acord amb el plànol d'ordenació que
s'acompanya amb aquesta resolució i FIXAR el quadre de característiques següent
SUPERFICIE DEL POLÍGON:
240.094 m2
Sistema hidràulic:
9.346 m2
Sistema d’abastament d’aigua vinculat:
4.900 m2
Superfície del polígon computable a
efectes d’aprofitament:
230.748 m2
Vialitat:
6.300 m2
Parcs i jardins:
23.075 m2
Equipaments:
11.538 m2
SOL PRIVAT
Mitjana indústria (T7I10):
189.835 m2
Índex d’edificabilitat brut:
0,6m2st/m2s
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE:
138.448,8 m2st
SISTEMA D’ACTUACIÓ: Cooperació
CESSIÓ 10% APROFITAMENT MITJÀ
3er DISPOSAR que en cas d'extingir-se l'activitat Industrial existent i per tal de procedir a la parcel·lació de
l'àmbit, d'acord amb els paràmetres de la zona Industrial de mitjana ( T7I10) serà obligatòria la formulació d'un
Pla de Millora Urbana.

El Text Refós de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera aprovat
definitivament en data de 16 d’octubre de 2002 no va seguir el procediment d'avaluació
ambiental tal i com preveu la Llei 6/2009 d'Avaluació de Plans i Programes.
La necessitat de que un pla o programa estigui sotmès a avaluació ambiental es determina
segons l'article 86.bis de la LU a partir de la normativa en matèria d'avaluació ambiental.

Figura 1. del Pla general d’ordenació urbana de Tordera

Contra aquesta aprovació el srs. Josep i Manuel Serra Armangué varen presentar recurs
d’alçada davant del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per disconformitat amb
l’establert en la referida Revisió del PGOU de Tordera respecte el disposat per l’àmbit de la Mina
d’Or.

Actualment la Llei Catalana d'Avaluació de Plans i Programes, Llei 6/2009, ha estat modificada
per la Llei Estatal 21/2013.
Donant compliment a la disposició addicional vuitena, apartat 6b, de la Llei 16/2015, i d’acord
amb les reunions mantingudes amb l’ajuntament de Tordera, la Direcció General d’Urbanisme,
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Medi Ambient, el Pla de Millora Urbana haurà
d’estar sotmès a una Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària.
Per aquesta raó l’inici de la tramitació del PMU La Mina d’Or es produeix amb la presentació
durant el mes d’agost de 2018 d’un Avanç de Pla de Millora Urbana del sector VUI-10 LA MINA
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•

D’OR, amb un document simplificat per tal d’iniciar el tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica
Ordinària acompanyant el Document Ambiental Estratègic.

Canal de desguàs lateral que manté el dimensionament previst en la planificació

Segons la proposta de Delimitació de la Zona de Flux Preferent a la Conca de La Tordera, del
mes d’abril de 2016, el PA “La Mina d’Or” queda afectat en part per una Zona de Flux Preferent
tal com es grafia a continuació:

Figura 3. Mesures correctores

Atenent la importància d’aquestes mesures sobre el medi, i la repercussió de la seva execució
sobre el cost total de les obres imputables a l’actuació, el document d’Avanç de Pla de Millora
Urbana del sector VUI-10 LA MINA D’OR presentat el mes d’agost de 2018 per tal d’iniciar el
tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada
s’acompanya amb el document
“Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d’inundació a l’àmbit de Can Buscà Sud i La
Mina d’Or”.
Figura 2. Zona de flux preferent

En el cas que ens ocupa i tenint en compte que els terrenys inclosos dins el PA “La Mina d’Or”
es poden considerar en “situació de sòl urbanitzat”, segons la definició de l’article 21 de la Ley
del Suelo Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre,RCL 2015/1699 i per tal de complir
amb el Reglament de Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 638/2016 de 9 de
desembre on es descriuen el conjunt de limitacions sobre els usos del sòl en zona de flux
preferent s’ha redactat per part de l’enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental, el document
“MODELITZACIÓ HIDRÀULICA RIU TORDERA ÀMBIT SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT DE CAN BUSCÀ
SUD I LA MINA D’OR” de data juliol de 2018 on es defineixen i concreten les mesures correctores
més adequades contra el risc d’inundabilitat pel desenvolupament dels dos sectors i que es
descriuen a continuació:
•
•
•
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Mur de defensa contra inundacions situat al nord de les indústries DECOTEC i TYPSA
Mur de defensa perimetral per evitar la inundació de les edificacions actuals de
DECOTEC
Aixecament i terraplenat dels terrenys on se situaran les futures edificacions en els
desenvolupament de la Mina d’Or i Can Busca Sud.

El Text Refós de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera inclou una actuació a
la variant de Can Buscà, antic Camí de Fogars de la Selva a Tordera,que configura l’eix vertebrador
del present PMU, i connecta la carretera GI-512 amb la BV-5122 denominada “Actuació XEB
10.9”, corresponent a la xarxa externa del sistema tècnic del servei de transport si comunicacions
de Tordera. Aquesta actuació inclou la construcció d’una rotonda a la intersecció de la variant de
la carretera BV-5122 i que configura l’accés principal al sector que ara es vol desenvolupar.
1.2

OBJECTE I ABAST DEL AVANTPROJECTE

Els Plans Parcials Urbanístics i els Plans de Millora Urbana han d’incorporar la precisió de les
característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques mitjançant la documentació
escrita i gràfica establerta per aquest article.
El Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
concreta a l’article 82.1 que els plans parcials i plans de millora urbana poden concretar
directament el traçat i les característiques detallades de les obres d'urbanització bàsiques,
integrant en llur documentació el corresponent projecte d'urbanització, o poden remetre aquesta
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concreció al corresponent projecte o projectes d'urbanització a tramitar i aprovar com a
documents independents.
En el cas que ens ocupa el projecte d’urbanització es tramitarà com a document independent.
El present “Avantprojecte d’Urbanització del PMU La Mina d’Or” té com objecte definir la
actuació global necessària per tal de garantir el correcte desenvolupament de les obres
d’urbanització per a l’execució dels serveis urbanístics coordinades amb les obres de la rotonda
d’intersecció del vial vertebrador amb la ctra. BV-5122 i les obres de les mesures correctores
contra el risc d’inundació.
1.3

PROMOTOR

Excm. Ajuntament de Tordera
P-0828400-B
Plaça Església Nº2
08490 Tordera
1.4

CLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS

Figura 4. Situació

Els terrenys del sector, objecte del present projecte d’urbanització, tenen la classificació de sòl
urbà no consolidat.
Els terrenys ocupats per la rotonda sobre la ctra. BV-5122, estan classificats com a sòl no
urbanitzable i qualificats com a :
•

Sòl no urbanitzable Sistema Viari, altre viari en sòl no urbanitzable (SX3)

Per últim, els terrenys ocupats pel canal de laminació, corresponent a les mesures correctores
contra el risc d’inundació, estan classificats fora de l’àmbit del sector com a sòl no urbanitzable i
urbanitzable, qualificats com a :
•
•
•

2
2.1

Sistema de Parcs i Jardins “Torrents i Fondalades” (Clau P10)
Sòl no urbanitzable Agrícola Al·luvial (Clau L01)
Sòl urbanitzable Industrial Can Buscà Nord (Clau D2)

ESTAT ACTUAL
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
Figura 5. Emplaçament

L'àmbit on es desenvolupa el present projecte es situa al Terme municipal de Tordera, i
s'emplaça al marge dret del riu La Tordera, a l’oest del municipi, junt a la antiga carretera de
Fogars a Tordera.

Ava ntprojecte d'Obres bà s i ques d'Urba ni tza ci ó del P.M.U. “La Mi na d’Or”

Pàgina 3 de 18

Memòria

L’antiga carretera de Fogars a Tordera, denominada al POUM variant de Can Buscà es una
carretera secundària que vertebra els polígons industrials de la vora dreta del Tordera (Polígon de
Can Buscà), a l’oest del municipi, i configura el vial vertebrador del PMU en el seu tram final.
Per aquesta carretera passa la ruta abalisada de l’Excm. Ajuntament de Tordera denominada
‘Ruta de la Tordera’, i que és un sender terrer junt a la carretera BV-5122 que a la variant de Can
Buscà passa a compartir la calçada amb els vehicles. A més, a un quilòmetre de la intersecció
seguint per aquesta carretera es troba l’espai d’interès natural ‘Estany de la Julia’. Al mateix punt
també surt el camí de Mas Telleda, de caràcter rural sense asfaltar que dona accés a l’espai
d’interès natural ‘El torrent de Sant Tou’.
Al costat del àmbit hi passen les rieres del Torrent de La Mina d’Or, del Torrent del Gorg Negre i
del Torrent de Can Mates. Aquestes rieres queden afectades per les obres corresponents a les
mesures correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit de La Mina d'Or i que incorporen les
obres de prevenció d’inundabilitat aprovades per l’ACA. Tots aquests torrents tindran la seva
desembocadura al nou canal de laminació.

2.2

PROPIETAT DELS TERRENYS

L’avantprojecte d’urbanització es desenvolupa sobre el sector delimitat pel PMU “La Mina
d’Or”.Els terrenys inclosos dins del sector, en part son de propietat privada dels propietaris de les
parcel·les que composen l’àmbit del PMU i en part propietat de l’Ajuntament de Tordera,
corresponent al camí de Fogars.
La rotonda es desenvolupa sobre l’actual traçat de la BV-5122 de titularitat pública, pertanyent
a la Exma. Diputació de Barcelona, i sobre terrenys de titularitat privada inclosos com sistema
viari en el PGOU que hauran d’esser expropiats.
Respecte al canal, una part del projecte es desenvolupa sobre terrenys de domini públic
hidràulic ocupats per les lleres dels torrents i rieres i la resta sobre terrenys de titularitat privada.
Dins dels terrenys de titularitat privada una part dels mateixos estan inclosos dins dels àmbits
d’actuació Can Buscà Sud i PA La Mina d’Or, que seran objecte de cessió gratuïta, i la resta que
queden fora d’aquests àmbits d’actuació hauran d’esser objecte del corresponent expedient
d’expropiació.

El torrent del Gorg Negre està inclòs dins de la Xarxa Natura 2000.
Els terrenys són bastant plans, tal i com correspon a uns terrenys al·luvials, situant-se tot
l'àmbit i l’eix de la carretera BV-5122 sobre la cota + 29, 00 metres.

2.3

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

A l’annex de “Descripció gràfica del estat actual”, s’adjunta un complet reportatge fotogràfic de
l’estat actual de l’àmbit de l’actuació i del seu entorn, comentat amb les apreciacions observades
sobre el terreny.
2.4

TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA

S’han realitzat diversos aixecaments topogràfics per l’empresa Equip Tècnic Topogràfic.
Aquestos aixecaments topogràfics, realitzats a escala 1/500.
Per la redacció del present Avantprojecte s’ha utilitzat així mateix la cartografia i el material
disponible a la pàgina web del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), així com a la
pàgina web de la Agència Catalana del Aigua.
2.5

HIDROLOGIA

Pel marge esquerre (oest) del vial vertebrador hi discorre el torrent de Can Mates que prové
del terme municipal de Fogars de la Selva i és un curs fluvial de règim mediterrani de poca entitat.
A l’extrem sud hi discorre el torrent La Mina d’Or que esdevé un afluent del Tordera. Es tracta
també d’un curs fluvial de règim mediterrani. Es en aquest on s’ajunten els dos torrents formant
una única llera que continua aigües avall per trobar-se amb el torrent del Gorg Negre.
Figura 6. Àmbit d’actuació de la urbanització
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La present actuació modifica les lleres dels tres torrents esmentats fins a la desembocadura a
La Tordera ja que aquesta actuació es troba inclosa dins de les mesures correctores contra el risc
d'inundació a l'àmbit de La Mina d'Or”.
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2.6

XARXA VIARIA EXISTENT

Mitjana i Alta Tensió

El present projecte d’urbanització es desenvolupa fonamentalment sobre la plataforma
existent del Camí Vell d’Hostalric a Tordera en el tram anterior a la seva unió amb la carretera de
Fogars BV-5122,i que formarà part de la traça definitiva de la variant de Can Buscà.
El pas sobre el canal de laminació es realitzarà amb un pont, la posició del qual ja s’ha previst al
“Avanç de PMU La Mina d'Or”.
El projecte afecta també la intersecció amb la carretera de Fogars BV- 5122. La carretera BV5122 es de tipus convencional (1+1), sense vorals, els carrils tenen una amplada de 3.00 metres i
una separació entre carrils de 1.00 metre. Actualment el funcionament de la intersecció de les
carreteres BV-5122 i la variant de Can Buscà funciona com una intersecció amb "T" que permet
els girs a l'esquerra, però la intersecció no disposa de carrils centrals per millorar la seguretat per
la realització dels diferents moviments de gir a l'esquerra.
A l’annex corresponent a la rotonda, es troba una descripció més exhaustiva de l’estat de la
xarxa viaria existent al punt indicat.
2.7

Baixa Tensió
Aèria
ENDESA
Linea de Baixa Tensió aèria, pertanyent a la companyia ENDESA, que creua l'antic camí de Fogars per donar
servei a una edificació.

LINIES TELECOMUNICACIONS

Telefono
Aèria
TELEFONICA
Linea de telèfono aèria, pertanyent a la companyia TELEFÒNICA, que discorreix pel marge dret de la carretera
BV-5122.

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS

Les parcel·les on s’hi desenvolupa alguna activitat disposen de tots els serveis urbanístics
menys els corresponents a pavimentació i enllumenat públic que s’incorporen amb el present
projecte. En aquest projecte s’executen els següents serveis urbanístics: pavimentació; xarxa
d’aigües residuals amb la seva impulsió a EDAR existent; xarxa d’aigües plujanes; xarxa
d’abastament d’aigua; xarxa de Mitja i Baixa Tensió; enllumenat públic i xarxa de telefonia.
2.8

Aèria
ENDESA
Linea de Mitjana Tensió aèria, pertanyent a la companyia ENDESA, que creua la llera del Torrent de Can Mates
per anar a les instal.lacions de CITRICOS Y REFRESCANTES.

Telefono
Aèria
TELEFONICA
Linea de telèfono aèria, pertanyent a la companyia TELEFÒNICA, que dona servei a TORHO.

Telefono

SERVEIS EXISTENTS

Per l'àmbit d’actuació hi ha diversos serveis existents que es necessari de desviar per quedar
afectats per la zona d'obres.

Aèria
TELEFONICA
Linea de telèfono aèria, pertanyent a la companyia TELEFÒNICA, que dona servei a CITRICOS Y REFRESCANTES i a
l'àmbit de Can Buscà sud.

A continuació es relacionen els serveis existents:
Telefono
LINIES ELÈCTRIQUES

Mitjana i Alta Tensió

Aèria
TELEFONICA
Linea de telèfono aèria, pertanyent a la companyia TELEFÒNICA, que discorreix pel esquerre de la carretera BV5122. .

Aèria
ENDESA
Linea de Mitjana Tensió aèria, pertanyent a la companyia ENDESA, que creua la carretera BV-5122 per anar a
cercar la vora de l'antic camí d'Hostalrich, discorrent paral.lel a aquest camí
LINIES DE GAS

Gas Natural
Gas Natural
Subterrània
NEDGIA/GASNATURAL
Canonada de gas natural subterrània d'alta pressió tipus A, d'acer de 12", pertanyent a la companyia NEDGIA
/ GASNATURAL, que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la
llera per anar a cercar la vora de la variant de Can Buscà.
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AIGUA POTABLE

Aigua Potable
Subterrània
Aqualia
Canonada de impulsió d'aigues potables subterrània, de PVC Dn160mm, pertanyent a l'Ajuntament de Tordera,
que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la llera per anar a
cercar la vora de la variant de Can Buscà direcció al pou Àgora Park.

Aigua Potable
Subterrània
Aqualia
Canonada de impulsió d'aigues potables subterrània, de Polietilè Dn400mm, pertanyent a l'Ajuntament de
Tordera, que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la llera
per anar a cercar la vora de la variant de Can Buscà direcció a la urbanització Niagara Park.

CLAVEGUERAM

Impulsió Aigües residuals
Subterrània
Aqualia
Canonada de impulsió d'aigues residuals subterrània, de Polietilè Dn250mm, pertanyent a l'Ajuntament de
Tordera, que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la llera
per anar a cercar la vora de la variant de Can Buscà direcció a la urbanització Niagara Park.

Figura 5: Plànol geològic 1/50.000.

DRETS I SERVITUDS

Rec
PARTICULAR
Rec que discorre al peu de la carretera BV-5122 , i que té un desguàs per sota de la carretera junt al camí de
Mas Telleda fins al torrent de La Mina d'Or.

2.10 NECESSITATS
Les necessitats i condicionants a las que té que donar solució el projecte son les següents:
•

2.9

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

No es disposa d'un estudi geotècnic detallat per la realització del projecte.
Segons plànol geològic 1/50.000 els terrenys on es desenvolupa el projecte són tipus Qt1 –
Graves, sorres i llims.

•
•
•
•

•
•

S’ha de dotar les parcel·les dels serveis urbanístics necessaris per assolir la condició de
solar.
S’ha de millorar la seguretat vial a l’antic camí d’Hostalrich a Tordera (Variant de Can
Buscà).
Continuació de la Ruta del Tordera.
Preservar els espais naturals existents.
Implementar les mesures contingudes al ”Projecte de mesures correctores contra el risc
d'inundació a l'àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d'Or”. Aquestes mesures condicionen
la cota del vial a executar, que es fixa a la 30,90 m, i la realització d’un pont sobre el
canal de laminació.
S’ha de millorar la seguretat vial a la cruïlla entre la carretera BV-5122 i la variant de Can
Buscà.
Accés al camí de Mas telleda.

De les diverses reunions mantingudes amb les diferents administracions, s’afegeixen els
següents condicionants:
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•
•

3
3.1

La posició de la rotonda prevista al POUM de Tordera es situa junt a la Xarxa Natura del
Torrent del Gorg Negre, i per tant es necessari reduir al màxim l’àmbit de les obres per
tal de garantir la no afectació de l’espai protegit.
Per tal de mantenir l’accés existent a la fàbrica de ‘Cítricos y Refrescant S.A.U.’, i tal com
estableix l’article 102 de l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la
Diputació de Barcelona es necessari respectar una distància de 200 metres des de el
començament de la rotonda a l’accés existent

ESTUDI DE SOLUCIONS
VIAL

3.1.1 Traçat en planta
El vial vertebrador del projecte d’urbanització mantindrà el mateix traçat del camí existent,
comptant des de la nova ubicació de l’accés definida al PGOU, lloc a on s’ubicarà el pont d’accés
que enllaça amb la rotonda de la BV-5122.

d’arbrat, així aquest camí rural ocupara la part esquerra del vial. L’amplada d’aquest camí ha de
ser suficient, per tal de fer-ho compatible amb bicicletes i vianants.
El costat dret del vial ha de tenir vorera i aparcament, ja que confronta directament amb les
parcel·les urbanitzades.
Es descarta dissenyar aparcaments en bateria ja que per un costat necessitem el màxim d’espai
per al camí de La Tordera, i per altre no es considera necessari dotar d’un excés de places
d’aparcament per les característiques de les parcel·les resultants. Així es dissenya una filera
d’aparcaments en cordó de 2,40 metres d’amplada.
La vorera del costat dret ha d’albergar els serveis urbanístics i l’enllumenat públic, raó per la
qual la amplada no pot ser la mínima determinada per raons d’accessibilitat i per altra banda hem
de considerar que tenim el condicionant de maximitzar l’amplada del camí de La Tordera. Així, es
considera que l’amplada òptima d’equilibri és de 2,60 metres.
Amb el condicionants anteriors, l’amplada del camí de La Tordera quedarà en 3 metres, i la
secció total del vial vertebrador serà la següent: (2,60-2,40-7,00-3,00)
3.1.4 Pavimentació

Aquest vial es perllonga fora de l’àmbit del sector per tal de dotar de façana a totes les
parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació.
3.1.2 Traçat longitudinal
La cota del vial està definida pel resultat de la “Modelització hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl
urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, que implica la necessitat d’aixecar les
parcel·les fins a la cota +30,90. D’aquesta manera s,ha considerat que el vial s’ha de dissenyar al
llarg de la seva traça horitzontalment a la cota indicada. S’hauran de fer lleugeres pendents
longitudinals per facilitar el drenatge i la recollida d’aigua de pluja als embornals.
El pont d’accés sobre el canal de laminació, per raons geomètriques de la rotonda, ha de tenir
la rasant a la cota +29,70, raó per la qual els primers metres del vial han de tenir pendent per tal
de guanyar la diferència de cota existent (120 cm) fins a la cota +30,90. Com que el vial serà
utilitzat per camions articulats, i el traçat del tram inicial d’accés inclou una corba – contracorba,
s’ha considerat realitzar aquest acord de forma suau, amb una pendent màxima del 2,5% sense
peralt.
3.1.3 Secció transversal
L’amplada de la secció transversal ve condicionada pel Pla General de Tordera, i queda
establerta en 15 metres.
S’ha considerat que l’amplada òptima per a la calçada de circulació és de 7 metres, amb dos
carrils de 3,50 metros cadascun, ja que per les condicions geomètriques permeten una circulació
fluida del vehicle tipus.
Per altra banda, i aprofitant que el vial discorre al costat del canal de laminació, no s’ha deixat
escapar l’oportunitat d’integrar el camí de La Tordera, continuant el traçat rústic existent a la
banda dreta de la llera de desguas dels torrents, dotant-lo d’un paviment terròs i amb presència
Ava ntproje cte d'Obres bà s i que s d'Urba ni tza ci ó de l P.M.U. “La Mi na d’Or”

La pavimentació de la calçada es realitzarà amb paviment asfàltic. Es preveu un encintat
mitjançant rigoles de formigó “in situ” i vorada T3 en tot el llarg de la calçada, per tal de canalitzar
les aigües pluvials als embornals.
El paviment de la vorera dreta es realitzarà amb formigó.
El camí rural de La Tordera es deixarà pavimentat amb sauló, per tal de mantenir el caràcter
rústic i millorar el confort del caminant.
3.2

XARXA DE RESIDUALS

Respecte a la gestió de les aigües residuals, es plantegen dues possibilitats fonamentals:
l’execució d’una depuradora al sector o la impulsió de les aigües residuals a l’EDAR de Tordera.
La impulsió de les aigües és la solució òptima, tant per economia com por les dificultats
administratives que comporta l’execució d’una depuradora pel seu manteniment.
Així, l’opció de la depuradora es DESCARTA, a menys que a l’hora d’executar el projecte no es
permeti l’abocament a l’EDAR
3.3

PONT

3.3.1 Traçat en planta
El traçat del pont contemplat al present projecte ve definit a l”Avantprojecte de mesures
correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d'Or”, i no es troben
raons per tal de variar la ubicació o el traçat.
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El pont, segons es grafia a l’ ”Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d'inundació a
l'àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d'Or” és de directriu recta i ha de salvar una llum lliure de 25
metres.
3.3.2 Traçat longitudinal
El pont enllaça directament a la rotonda de la BV-5122, la qual, per raons geomètriques,
condiciona la cota de la rasant del pont a la cota +29,70 al seu punt d’intersecció.
Es descarta realitzar el pont amb la traça longitudinal amb pendent ja que, en cas contrari,
l’aigua del pont aniria contra la rotonda, la qual cosa no es considera convenient, sobre tot quan
no és necessària aquesta solució per tal de salvar el desnivell existent entre el pont i el vial.
3.3.3 Tipologia
La llum que ha de salvar el pont està dins del rang òptim dels ponts de bigues prefabricades i
dels ponts llosa. Per optimització econòmica de l’actuació es considera que la millor opció és
l’execució del pont amb bigues prefabricades.
3.3.4 Secció transversal
S’ha considerat adequada l’amplada predefinida a l ”Avantprojecte de mesures correctores
contra el risc d'inundació a l'àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d'Or”, de 12 metres d’ample. Amb
aquesta amplada s’ha dissenyat una secció transversal simètrica composta d’una calçada central
de 7 metres, amb dos carrils de 3,50 metros cadascun, al igual que en vial, per tal de donar
continuïtat al mateix, i a ambdues bandes es situen les voreres, de 2,50 metres d’amplada.
3.3.5 Pavimentació
La pavimentació del pont es realitzarà amb paviment asfàltic.
3.4

DRENATGE

una canonada longitudinal que aboqui als pous de la canonada de desguàs d’aigües plujanes de
les parcel·les.
3.5

MITJANA I BAIXA TENSIÓ

3.5.1 Urbanització
La xarxa de mitjana i baixa tensió ha estat projectada i dimensionada per la companyia
subministradora, seguint els criteris establerts per la mateixa. S’adjunta assessorament de la
Companyia.
Aquesta xarxa de MT connectarà al pont des d’on es portarà la línea d’alimentació des de la
subestació de Tordera que es tramita en document apart.
3.6

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

Per tal de realitzar l’abastament d’aigua potable es considera que la millor solució es
connectarla xarxa a la canonada existent de PE400 i que dona servei a la urbanització Niàgara
Park.
3.7

MESURES CORRECTORES

L’estudi “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i
la Mina d’Or”, inclou del PMU “La Mina d’Or” com a mesures de protecció generals de l’àmbit
contra la inundació , l’execució d’un canal de desguàs que ja estava incorporat al planejament
municipal vigent .
No és objecte del present document establir noves mesures o modificar les esmentades, sinó
que es tracta de definir les mesures indicades i integrar-les a la realitat existent, per tal de poder
definir les Obres Bàsiques d’Urbanització. Així s’ha redactat, l’”avantprojecte de mesures
correctores a l’àmbit de La Mina d’Or”.

3.4.1 Urbanització
3.8
Per tal de materialitzar el sistema de desguàs d’aigües plujanes de les parcel·les, les dues
opcions que es poden plantejar són: canonada central longitudinal col·lectora de les aigües
pluvials del vial i de les parcel·les ó l’abocament directe de les escomeses de parcel·les al canal.
La solució elegida es mixta entre ambdues, ja que si bé l’opció d’abocar directament és l’optima
per la grandària de les parcel·les resultants, al tram nord del vial no és possible aquesta solució ja
que el canal s’allunya del vial. Així es realitzarà una canonada que recull les aigües pluvials de les
parcel·les situades al nord de l’actuació.
Es considera per altra banda, que per tal de recollir l’aigua de plujanes del vial, i per la tipologia
del mateix, es necessari la instal·lació d’embornals a ambdós costats del mateix.
Es descarta l’abocament directe dels embornals al canal, per tal de minimitzar el nombre
d’elements individuals d’abocament al mateix. Així els embornals hauran d’estar connectats per
Pàgina 8 de 18

ROTONDA

El PGOU de Tordera obliga a que la intersecció del vial vertebrador dels sectors “Can Buscà
Sud” i “La Mina d’Or” amb la carretera BV-5122 es realitzi mitjançant una rotonda. Aquesta
rotonda es desenvolupa en projecte independent.
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4
4.1

cota +30,90 segons s’indica en la “Modelització hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no
consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTUACIÓ

Tal i com s’ha indicat a l’objecte, aquest projecte d’urbanització del P.M.U. La Mina d’Or”
defineix una actuació global necessària per tal de garantir el correcte desenvolupament de les
obres d’urbanització per a l’execució dels serveis urbanístics a més de de les obres de la rotonda
d’intersecció del vial vertebrador amb la ctra. BV-5122 i les obres de les mesures correctores
contra el risc d’inundació

Aquest vial connecta a la part sud de l’àmbit d’actuació mitjançant una rotonda amb la
carretera BV-5122, passant per un pont de bigues prefabricades que travessa el canal de
laminació definit al ”Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit de
Can Buscà Sud i La Mina d'Or”.
Per aquest vial discorren les xarxes de serveis previstes: xarxa d’aigües residuals amb la seva
impulsió a EDAR existent; xarxa d’abastament d’aigua;xarxa d’aigües plujanes, xarxa de Mitja i
Baixa Tensió, xarxa d’enllumenat públic i xarxa de telefonia.

Les mesures correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit i de La Mina d'Or inclouen
l’execució d’un canal de desguàs per prevenir els efectes de les inundacions del La Tordera i que
serveix així mateix per endegar els Torrents de Can Mates, La Mina d’Or i El Gorg Negre fins a la
desembocadura. Aquest projecte obliga a incorporar al present projecte d’urbanització el disseny
d’un pont per tal d’accedir a la carretera BV-5122.

Així mateix el projecte també recull els enderrocs de les edificacions que queden fora
d’ordenació.

La rotonda al PK1+393 de la carretera BV-5122, intersecció amb la variant de Can Buscà (XEB
10.9), defineix un nou emplaçament de l’accés al sector des de la carretera BV-5122. Aquesta
rotonda enllaça directament al pont contemplat al present projecte.

4.2.1 Descripció general

4.2

DESCRIPCIÓ DEL VIAL

El vial de projecte mantindrà el mateix traçat del camí existent, comptant des de la nova
ubicació de l’accés definida al ”Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d'inundació a
l'àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d'Or”, lloc a on s’ubicarà el pont d’accés que enllaça amb la
rotonda de la BV-5122.
La cota del vial està definida per les condicions definides a la “Modelització hidràulica Riu
Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, i que impliquen la
necessitat d’aixecar les parcel·les fins a la cota +30,90. D’aquesta manera s,ha considerat que el
vial s’ha de dissenyar al llarg de la seva traça horitzontalment a la cota indicada.
El pont d’accés, per raons geomètriques de la rotonda que ha de mantenir la rasant existent de
la carretera, ha de tenir la rasant a la cota +29,70, raó per la qual els primers metres del vial han
de tenir pendent per tal de guanyar la diferència de cota existent ( 120 cm). Com que el vial serà
utilitzat per camions articulats, i el traçat del tram inicial d’accés inclou una corba – contracorba,
s’ha considerat realitzar aquest acord de forma suau, amb una pendent màxima del 2,5% sense
peralt.
Les parcel.les que queden junt a la carretera BV-5122 tenen el accés pel pont existent sobre el
Torrent de Can Mates. A continuació d’aquest pont s’urbanitzarà un vial en ‘cul-de sac’ per tal de
garantir l’accés al transformador existent. Aquest vial té una amplada de 6,30 metres, sense
voreres, i una llargària de 162 metres.
4.2.2 Secció transversal tipus

Figura 7. Actuació global

El projecte contempla l’execució d’un tram del vial denominat al Pla General de Tordera com
‘Variant de Can Buscà’ sobre la plataforma existent de l’antic camí d’Hostalrich a Tordera, a la
Ava ntprojecte d'Obres bà s i ques d'Urba ni tza ci ó del P.M.U. “La Mi na d’Or”

L’amplada de la secció transversal del vial vertebrador ve condicionada pel Pla General de
Tordera, i queda establerta en 15 metros.
S’ha considerat que l’amplada optima per la calçada del vial es de 7 metres, amb dos carrils de
3,50 metros cadascun, ja que per les condicions geomètriques permeten una circulació fluida del
vehicle tipus.
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Per altra banda, i aprofitant que el vial discorre junt al canal de laminació, no s’ha deixat
escapar l’oportunitat d’integrar el camí de La Tordera, continuant el traçat rústic existent a la
banda dreta de la llera de desguàs dels torrents, dotant-lo d’un paviment terròs i amb presència
d’arbrat, així aquest camí rural ocuparà la part esquerra del vial. L’amplada d’aquest camí ha de
esser allò més gran possible, per tal de fer-ho compatible amb bicicletes i vianants.

CAPA

GRUIX
(cm)

Rodolament

5

Base

Es descarta dissenyar aparcaments en bateria ja que per un costat necessitem el màxim d’espai
per al camí de La Tordera, i per altre no es considera necessari dotar d’un excés de places
d’aparcament per les característiques de les parcel·les resultants. Així es dissenya una filera
d’aparcaments en cordó de 2,40 metres d’amplada.

11

Mescla bituminosa en calent AC32 BASE B50/70 S.
Emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP, al 50% de betum i una
dotació de 1,2 kg/m2.

Reg. Imprimació

La vorera del costat dret ha d’albergar els serveis i l’enllumenat públic, raó per la qual
l’amplada no pot ser la mínima determinada per raons d’accessibilitat i per altra banda hem de
considerar que tenim el condicionant de maximitzar l’amplada del camí de La Tordera. Així, es
considera que l’amplada òptima d’equilibri és de 2,60 metres.

Mescla bituminosa en calent AC16 SURF B50/70 S.
Emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 60% de betum i una
dotació de 0,6 kg/m2.

Reg. Adherència

El costat dret del vial ha de tenir vorera i aparcament, ja que dona directament a les parcel·les
urbanitzades.

DESCRIPCIÓ

Tot-ú artificial

40

Sòl seleccionat

40

Sòl tolerable

+80

Amb el condicionants anteriors, l’amplada del camí de La Tordera quedarà en 3 metres.
4.2.3 ferms

4.2.4 Paviments

La solució projectada, és una secció tipus 3121, adequada per a una categoria de tràfic pensant
T31, i una capacitat portant de l’esplanada E2, amb una millora d’esplanada composta pel
replenat (mínim 80 cm) amb material tolerable i l'extensió d’una capa de 40 cms de material
seleccionat.

Està prevista l’execució d’un encintat mitjançant una rigola de formigó prefabricat perimetral a
banda i banda del paviment d’asfalt, per tal de delimitar-lo, poder fer una bona entrega del
mateix i poder drenar les aigües pluvials per porta-les als embornals.

No està prevista la utilització de mescles drenats o discontinues. Tampoc està previst la
utilització de mescles bituminoses d’alt mòdul. Sí es preveu però la col·locació d'una capa tipus S
donat que augmenta en un 40 % les prestacions del ferm.

4.2.5 senyalització i defenses

Així, la solució que es considera optima en funció de la ubicació,l tipus de carretera, i
paràmetres establerts a la Instrucció 6.1 IC. és la secció tipus següent:

El present projecte contempla la senyalització horitzontal i vertical de tots els vials projectats
d’acord amb la normativa vigent per tal d’assegurar els nivells de seguretat exigibles. A més es
contemplen els sistemes de protecció necessaris sobre protecció de motoristes. Finalment també
s’han previst els elements d’abalisament necessaris.
4.3

DESCRIPCIÓ DEL PONT

El pont se definirà totalment en el projecte executiu d’urbanització
4.4

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS

El present sector es preveu urbanitzar amb un sistema de col·lectors del tipus separatiu.
Pel que fa al drenatge de les aigües pluvials del vial, s’ha previst executar la calçada amb dues
pendents transversal per tal d’evacuar les aigües de la pluja cap a les bandes a on s’ha previst
executar una rigola de formigó per tal de canalitzar les aigües pluvials que seran recollides per
embornals situats cada 30 metres aproximadament. Aquesta distància es variable ja que per tal
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d’afavorir la recollida d’aigua s’ha previst donar al vial, inicialment horitzontal, d’una pendent
longitudinal del 0,5%, alterna en trams de 100 metres, la qual cosa condiciona que al punt baix ha
d’ubicar-se un embornal, i al contrari, no és necessari cap embornal al punt alt.
Al tram nord de l’actuació l’aigua de pluja recollida de les parcel·les i del vial serà conduïda per
una canonada central fins al punt d’abocament al canal, a la part central del vial. El tram inicial
d’aquesta canonada serà de HDPE de 315 mil·límetres de diàmetre nominal ja que no rep aigües
de cap parcel·la. A partir del Pou PP1 tenim canonada de formigó de diàmetre variable,
incrementant-se a mida que s’incorporen les escomeses de les parcel·les, passant de Dn800 al
començament fins a Dn1200 al tram d’abocament all nou canal de laminació en la part central de
l’actuació.
A la part sud, l’aigua de les parcel·les s’abocarà directament al canal de laminació mitjançant
canonades de formigó de Dn1000. L’aigua de pluja del vial connectarà , a trams , amb aquestes
canonades mitjançant una canonada longitudinal de HDPE Dn315.
Tots els punts d’abocament hauran de tenir un broc de desguàs, i el talús del canal haurà
d’estar convenient protegida contra l’erosió´.

Les escomeses de desguàs de les diferents parcel·les s’executaran amb tubs de polietilè de 200
mm. de diàmetre. Les unions de les escomeses amb aquests tubs es realitzarà amb peces
especials de connexió. En cas que les canonades quedin per sota del metre de fondària es
protegiran amb formigó.
Es disposaran pous de registre a una distància màxima de 60.00 metres per tal de permetre el
registre i neteja de la instal·lació. S’ha disposat que les diferents escomeses connectin
directament a pou de registre. Els pous es construiran amb una base de formigó en massa o
d’obra de fàbrica de 30 cm d’amplada i la resta amb peces prefabricades de formigó.
La xarxa a construir recull l’aigua residual de totes les parcel·les i es grafia en el corresponent
plànol de planta.
4.5.2 impulsió
Es proposa la construcció d’un sistema de bombeig per tal d’impulsar totes les aigües residuals
a la canonada d’impulsió existent que porta les aigües residuals de la urbanització Niàgra Park a la
EDAR de Tordera.

Pel que fa a l’escomesa de la parcel·la on s’hi ubicarà l’equipament municipal es preveu que
tindrà un desguàs directe al riu Tordera.
La xarxa a construir es grafia en el corresponent plànol de planta.
En cas de que les canonades quedin per sota de 1.00 metres de fondària es protegiran amb
formigó.
4.5

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE RESIDUALS

4.5.1 Xarxa general
La xarxa d’aigües residuals del sector es desenvolupa recollint mitjançant col·lectors l'aigua de
totes les parcel·les en un punt situat , bé al centre o bé a al límit de l’àmbit, al PK 0+355 del vial
vertebrador.
En aquest punt es situarà un pou de bombeig que impulsarà les aigües fins a l’EDAR de Tordera,
aprofitant la canonada d’impulsió existent que porta les aigües residuals de la urbanització
Niàgara Park a la EDAR de Tordera.
El diàmetre de la canonada d’impulsió existent és de 250 mm, PN 10 i de PE.
Els col·lectors de la xarxa es preveuen amb tubs de polietilè de doble paret amb un diàmetre
mínim de 315 mm. Aquests tubs garanteixen un bon desguàs de les aigües residuals ja que tenen
menor rugositat que els de formigó.
Les aigües provinents de la part del sector que queda a l’oest del canal de laminació, (Zona B)
s’incorporaran a la xarxa general mitjançant un bombeig que discorrerà per sota del canal.
Figura 8. Plànol recorregut impulsió aigües residuals.

Ava ntprojecte d'Obres bà s i ques d'Urba ni tza ci ó del P.M.U. “La Mi na d’Or”
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El pou de bombeig s’instal·larà connectat als pous de registre grafiats en el plànol de planta del
present projecte d’urbanització com a PR9 i PR10.
La impulsió de les aigües residuals de la urbanització Niàgra Park es realitza mitjançant dues
bombes S1-174-H1 A 511 de 17 kw que treballen de forma alternativa i que bombeigen a partir
d’un dipòsit acumulador. A partir de la corba de rendiment, aquestes poden bombejar 60l/seg a
partir de les pèrdues de càrregues existents. (S’adjunta corba de rendiment de les bombes).

Per a la urbanització la Mina d’Or també s’ha previst la construcció d’un dipòsit acumulador
que permeti ajustar els periodes d’impulsió de les bombes al període de parada de les bombes de
la urbanització Niàgra Park.
S’ha estimat un volum total d’aigües a bombejar de 188,77 m3/dia, així es proposa que les
bombes funcionin durant 6 períodes de temps diaris i per tant, el volum d’aquest dipòsit ha
d’ésser de com a mínim 30 m3. Aquest fet implica un bombeig cada 2 hores durant 12 hores al
dia, que s’haurà d’ajustar amb el bombeig de la urbanització Niàgra Park. Aquesta previsió haurà
de concretar-se al projecte executiu.
4.6

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

L’abastiment d’aigua prové de la canonada existent que passa actualment pel vial, la qual
s’haurà d’enderrocar i reposar amb una nova canonada ja que l’existent es veu afectada per les
obres de Dn 400. La xarxa a executar està composta per una canonada principal que discorre
longitudinalment al vial de Dn160, PN-10, de la qual es fan directament les noves escomeses per
tal de donar subministrament a les parcel·les En cada escomesa es preveu la instal·lació d’una
clau de comporta instal·lada dins una arqueta de 20 x 20 cm.
Per donar servei a les parcel·les que queden al costat oest del canal de laminació, es farà un
braç de la canalització principal sota la llera del canal.
També s’instal·laran els hidrants necessaris segons marca la normativa vigent.. Per tal de
complir amb la Llei de Prevenció d’Incendis es preveu la instal·lació d’hidrants. Aquests s’han de
situar a una distància mínima de 100 metres de les edificacions. Per tant la distància entre
hidrants serà de 200 metres.
La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.
En tots els conceptes de materials a instal·lar hauran d’estar d’acord amb el “Plec de condicions
Tècniques Particulars per a la xarxa general del municipi”.

4.7

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

Es manté la xarxa de mitja i baixa tensió existent en el sector ja que les diferents activitats
implantades al sector ja disposen de la seva pròpia instal·lació elèctrica.
La proposta d'electrificació del sector té en compte:

Figura 9. Corba de rendiment bombes urb. Niàgra Park.
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•

Electrificació ja executada per les activitats existents.

•

Línies aèries existents.

Pel que fa a la dotació elèctrica es tramitarà una sol·licitud d’exempció reglamentària per tal
d’ajustar la potència sol·licitada a la demanda real del polígon, que per la seva naturalesa logística
i d’emmagatzematge es podrà calcular a partir de fixar una dotació de 50 w/m2 de superfície
ocupada.

Memòria

−
−
−
−

En el quadre següent es presenta la relació de potència a sol·licitar:

Parc.
Torho1
Torho2
Ajtment
CyR

Equipament

TOTAL

Us

Superficie

Ocup.

Ocupació en
PB

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

15.000
131.016
18.254
18.218

0,70
0,70
0,70
0,70

10.500
91.711
12.778
12.753

Dotació
50
50
50
50

W/m2 St.
W/m2 St.
W/m2 St.
W/m2 St.

11.538

194.026

Potència
kW
525
4.586
639
638

L’aparellatge intern del transformador senzill tindrà les següents característiques:
•

30

127.742

6.417

Esquema de potències.
En el present projecte es preveu que els transformadors siguin un de tipus doble i un altre de
tipus senzill. Per a la resta d’electrificació es preveu col·locar Centres de Mesura que els
instal·laran els particulars en funció de les seves necessitats, connectats directament a la xarxa de
MT.

Termòmetre en bulb del trafo i fusibles necessaris.
Obrir i tancar ponts de baixa tensió.
Posada en serveis de les línies de baixa tensió.
S’ inclou muntatge de ponts de BT i MT, quadres de BT i muntatges instal·lació
auxiliar.

Aparellatge intern de centre transformador prefabricat de superfície per a 1
Transformador de 1000 kVA inclou:
− 1 transformadors de potència de 1000 kVA.
− 2/4 cel·les de línia de 36 kV.
− 1/2 cel·la de protecció trafo de 36 kV.
− 1 Quadre de Baixa Tensió.
− 1 Quadre d'ampliació de Baixa Tensió.
− Termòmetre en bulb del trafo i fusibles necessaris.
− Obrir i tancar ponts de baixa tensió.
− Posada en serveis de les línies de baixa tensió.
− S’ inclou muntatge de ponts de BT i MT, quadres de BT i muntatges instal·lació
auxiliar.

Es proposa la creació d'una xarxa mallada que doni subministrament als transformadors
proposats.

L’obra civil dels transformadors tindrà les següents característiques:
•
•
•
•
•

Aquesta xarxa a la vegada es connectarà amb la xarxa troncal existent en el sector veí.
El CT ha de permetre la instal·lació de 2/4 cel·les de línia de MT, espai per a la manipulació
dels elements interiors, espai per a l’execució de les maniobres d’explotació i espai pel
manteniment del material.
Es preveu la instal·lació dels centres transformadors en edificis independents prefabricats
de formigó.
El prefabricat a instal·lar serà del tipus Ormazabal o similar. Aquest prefabricat complirà
amb les especificacions tècniques indicades en les normes GE FNH001 GE FNH002.
El prefabricat s’instal·larà sobre una base amb llosa construïda amb formigó armat de 30
cm de gruix. Prèvia col·locació del prefabricat es preveu col·locar un capa de 5 cm de sorra
neta de riu per tal de regularitzar la superfície de recolzament.
La ventilació dels CT s’efectuarà segons indicacions de la MIE – RAT 014 apartat 3.3 amb
ventilació natural.

L’aparellatge intern del transformador doble tindrà les següents característiques:
•

Aparellatge intern de centre transformador prefabricat de superfície per a 2
Transformadors de 630 kVA inclou:
− 2 transformadors de potència de 630 kVA.
− 2/4 cel·les de línia de 36 kV.
− 1/2 cel·la de protecció trafo de 36 kV.
− 1 Quadre de Baixa Tensió.
− 1 Quadre d'ampliació de Baixa Tensió.

Ava ntproje cte d'Obres bà s i que s d'Urba ni tza ci ó de l P.M.U. “La Mi na d’Or”

El conductor utilitzat per la xarxa de Mitja Tensió serà del tipus: AL 3 x 240 mm2 de 18/30 kV.
Des d'aquests transformadors es farà una escomesa amb doble línia fins la parcel·la en qüestió.
La escomesa amb doble línia és deguda a que es calcula que una línia de baixa tensió pot conduir
uns 150 - 170 kW i en canvi es preveu una dotació en les parcel·les de 300 kW.
El cable de subministrament per la xarxa de baixa tensió és: 3 x 240 mm2 +150 mm2 de 0.6/1.0
kV.
Els cables de Baixa i Mitja Tensió es preveuen de col·locar dins d’una rasa amb sorra neta de riu
protegits amb placa de protecció i senyalitzats amb cinta.
Per a les noves línies elèctriques d’alta tensió, serà prescriptiu el compliment del Reial Decret
223/2008, i a les zones on la xarxa elèctrica de distribució correspon a Endesa, s’haurà de donar
compliment a les Normes Tècniques Particulars d’aquesta l’empresa (DOGC núm. 4827 de
22/02/2007).
Pel que fa referència a les línies elèctriques noves i existents al sector:
•

S’han de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica exigides reglamentàriament. Si
cal modificar-les, s’ha d’atendre les prescripcions dels articles 153 i 154 del Reial Decret
1955/2000.
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4.8

•

Les línies elèctriques aèries d’alta tensió han de complir el que preveu el Reial Decret
223/2008 i les condicions de seguretat reforçada, tal i com indica la ITC-LAT-07.

•

No es podran fer traçats soterrats de conduccions energètiques a les proximitats de les
canalitzacions elèctriques a distàncies inferiors a les establertes reglamentàriament. Quan
l’actuació a realitzar pugui afectar aquestes canalitzacions, caldrà atendre el que indica a
la ITC-LAT-06 del Reial Decret 223/2008, el Decret 120/1992, i el Decret 196/1992,

•

Cal tenir present, prèviament a l’obertura de rases, les prescripcions de l’ordre
TIC/341/2003.

•

Quan es tracti d’obres i construccions a l’àrea d’influència o d’afectació de les línies en
servei, caldrà atendre prèviament la Resolució de 4 de novembre de 1988 (DOGC núm.
1075 del 30/11/1988).

•

No es podrà edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les
reglamentàries.

•

No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que puguin afectar
les servituds de les línies elèctriques.
DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC.

Es proposa una nova xarxa d’enllumenat per a tot el vial amb la màxima eficiència energètica
als efectes de que tingui el mínim cost de manteniment possible.
Per l’enllumenat del vial del sector s’ha previst un sol tipus de punt de llum tipus LED.

La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.
4.9

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS

S’ha previst la realització d’un prisma principal de telecomunicacions de 4 tubs de 110 al llarg
del vial vertebrador i que donarà servei a les diferents parcel·les.
El prisma principal es connectarà a la xarxa existent junt a la nova rotonda a la BV-5122,
travessant el pont i seguint per la vorera dreta al llarg de tota la traça del vial vertebrador fins
arribar al final, a on es farà la connexió amb el traçat aeri existent.
Per tal de donar servei a les parcel·les situades a l’altre costat del canal de laminació, es farà un
creuament subterrani del canal.
4.10 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE GAS
El present projecte no contempla escomeses de gas a les parcel·les.
Existeix actualment una xarxa de gas existent que passa pel vial, i que es veu afectada per les
obres. La reposició d’aquesta línea es descriu a l’apartat de serveis afectats.
4.11 ZONES VERDES

La lluminària escollida és la AMPERA MIDI 64 de Socelec amb làmpada de LED de 100 W
muntada sobre columna d’acer galvanitzat de 9,00 metres d’alçada amb braç de 2.00 metres.

La zona verda que es disposa formant una franja paral·lela al riu al riu Tordera i al canal de
laminació a l’entorn del Torrent del Gorg Negre per tal de servir de protecció a la xarxa natura
2000.

La conducció soterrada s’executarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de 90 mm de
diàmetre a un profunditat de 1,00 m, protegida amb formigó en massa. Aquesta s’ha de
senyalitzar amb la corresponent banda senyalitzadora.

Atès que el sistema d’espais lliures, per la seva ubicació i configuració en forma de mota, es
constitueix com un dels elements de protecció contra el risc d’inundabilitat, s’estableix com a
cota mínima de coronació la 30,90.

En el punt d’encreuament del vial es col·locaran 2 tubs de polietilè corrugat de doble paret de
90 mm de diàmetre protegits amb formigó en massa.

5

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
El projecte contempla la realització de les següents unitats principals d’obres:

Es constituirà una xarxa de terres amb conductor de coure nu de 35 mm2. La connexió entre la
xarxa de terres i els punts de llum, serà amb cable de coure protegit de 35 mm2.
En el sector es preveu un nou quadre elèctric, aquest es situarà al costat del vial en la banda
sud d’aquest. Del nou quadre en sortirà un línia que connectarà les diferents lluminàries.
Els punts de llum es connectaran al centre de comandament i maniobra mitjançant conductor
de coure. Les lluminàries es connectaran entre elles i amb el quadre elèctric amb cable de coure
Tetrapolar de secció 4x6 mm2.
L’enllumenat complirà el decret de contaminació lumínica.
Serà necessari que entre dues arquetes de registre no hi hagi més de 5 lluminàries. Les
arquetes es situaran almenys a 2.00 metres dels punts de llum.
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5.1

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Els treballs previs consisteixen en la senyalització provisional, adequació d’accessos i
instal·lació de equipament d’obra i mesures de seguretat i salut. També inclou la poda i el
desbrossament de l’àmbit de les obres.
Desbrossament
En primer lloc es realitza una esbrossada dels terrenys on s’han d’executar els vials, el canal i la
rotonda. Aquesta inclou l’extracció, retirada i transport a l’abocador dels següents materials:
arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes i escombraries.
Aquesta operació es pot realitzar tant amb mitjans mecànics com manuals tot adoptant les
precaucions necessàries per treballar amb les condicions de seguretat suficients.
Demolicions
El projecte preveu l’enderroc de varies edificacions existents, així com la tanca de bloc de
formigó que delimita la parcel.la de TORHO.

Terraplens
El terraplè consisteix en l’extensió i compactació dels materials per tal d’obtenir la rasant
definitiva.
S’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i de com a màxim 25 cm per tal de poder
realitzar una bona compactació.
A l’annex de Ferms i paviments es justifica la realització de la millora de la plataforma amb una
primera capa de, al menys 80cm de sòl tolerable, i una capa superior de 40 cm de sòl seleccionat.
El material a terraplenar es preveu obtenir-lo de la pròpia excavació i de préstecs.
Refí i compactació
Els materials s'haurà de compactar al 95 % del Pròctor Modificat per capes de nucli de terraplè i
al 98 % del Pròctor Modificat per capes de subbase.
Després de l’extensió de cada capa de material serà necessari fer un refinat del mateix i
compactació final.

Aquestes edificacions afecten a la urbanització , al canal i a la rotonda i per tan aquestes
demolicions es tindran que realitzar abans de començar els treballs d’explanació.

5.3.2 Amidaments

5.2

A l’annex de “Moviment de terres s’adjunten els càlculs realitzats per tal d’obtenir els volums
totals d’excavació i de terraplè, a partir dels amidaments sobre els perfils transversals del traçat.

REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS

Per l'execució de les obres es necessari la reposició prèvia dels serveis afectats, per tal de poder
treballar amb condicions de seguritat.
S’ha plantejat al present avantprojecte solucions a les afectacions, però encara no estan
consensuades amb les companyies de serveis. La solució esmentada es defineix als plànols de
serveis afectats.

5.3.3 Classificació de les excavacions
Atenent als resultats geotècnics exposats a l’annex corresponent, es classifiquen els materials
en funció de la seva excavabilitat i en funció del seu reaprofitament i aptitud per la formació de
reblerts, d’acord amb el PG-3.
En el cas que ens ocupa, l’única excavació es refereix a terra vegetal

5.3

MOVIMENT DE TERRES

5.3.1 Unitats que componen el moviment de terres

5.3.4 Desmunts
No està prevista la realització de cap desmunt en aquest projecte

Excavació de terra vegetal
Pel que fa a les zones on s'ha de fer caixa nova serà necessari de realitzar una excavació del
terreny natural per tal de treure la capa superficial de terra vegetal i poder disposar una capa de
material seleccionat a mode de millora de caixa. Aquesta capa serà de 40 cm o fins arribar a sota
de la capa de terra vegetal.
Tant en els desmunts com en els terraplens de cota roja inferior a 1 metres s’eliminaran els
elements orgànics fins a 1 metre per sota de la cota definitiva.
En els terraplens de més de 1 metre, s’eliminaran els elements orgànics fins a una profunditat
de 40 cm.
Ava ntproje cte d'Obres bà s i que s d'Urba ni tza ci ó de l P.M.U. “La Mi na d’Or”

5.4

ESTRUCTURES

Dins de l’apartat d’estructures tenim únicament l’execució del pont sobre el canal de laminació.
La construcció d’aquest pont es farà de forma independent a la resta d’activitats, però de forma
coordinada..
5.5

XARXES DE SERVEIS

Les xarxes de servei es situen al vial troncal i són les següents:
Xarxa d’aigües residuals
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Pel que fa a la senyalització de codi es segueix les recomanacions de la Instrucció 8.1 IC.
Xarxa d’aigües pluvials

Pel que fa a la senyalització de orientació, s'ha de definit seguint els criteris del Manual de
senyalització urbana de orientació.

Xarxa d’aigua potable

En annex corresponent es defineix tota la senyalització instal·lada.

Xarxa de mitjana i baixa tensió

5.6

Xarxa de telefonia

5.9

Enllumenat públic

Com ja s’ha indicat als antecedents, l’àmbit d’actuació queda afectat per l’execució de les obres
d’urbanització, de rotonda i de mesures correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit La Mina
d'Or”.

COORDINACIÓ DE SERVEIS.

En els diferents plànols de seccions es presenta distribució dels diferents serveis en vorera els
quals seran ajustats en fase d’obres.
Les distàncies a mantenir entre els diferents serveis seran:

COORDINACIÓ DE TREBALLS

Així, abans d’executar la rotonda es necessari que s’hagin començat els treballs de desviament
del torrent, assegurant el desviament efectiu del mateix, i havent enderrocat per tant, l’edificació
existent que afecta a l’àmbit de les obres.
A continuació es detalla gràficament les operacions a realitzar abans del començament de les
obres de la rotonda:

PARALELISMES
C

ENCREUAMENTS

C

5.7

A

GAP

GMP

GBP

T

EP

AT

MT

BT

0.50

0.20

0.20

0.20

0.30

0.10

0.30

0.30

0.20

0.20

0.10

0.10

0.30

0.60

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.30

0.40

0.40

0.40

0.40

0.10

0.30

0.30

0.40

0.40

0.40

0.30

0.30

0.20

0.20

0.20

0.30

0.25

0.25

0.20

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

A

0.60

GAP

0.40

0.40

GMP

0.30

0.20

0.40

GBP

0.30

0.20

0.40

0.20

T

0.30

0.30

0.40

0.30

0.30

EP

0.50

0.20

0.40

0.25

0.25

0.20

AT

0.50

0.20

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

MT

0.50

0.20

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

0.25

BT

0.50

0.20

0.40

0.25

0.25

0.20

0.25

0.25

0.25
0.25

PAVIMENTACIÓ

5.7.1 Vial principal
La pavimentació del vial es farà en una fase: amb la capa base i la capa de rodadura.
5.8

SENYALITZACIÓ

En aquest cas serà necessari d’esborrar algunes marques vials que es realitzarà seguint la "Nota
tècnica sobre borrado de marcas viales". Es preveu o bé realitzar un microfresat o bé esborrar
amb aplicació d'una abrasiu granular.
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Figura 10. Activitats a realitzar en la execució de les obres de les “mesures correctores contra
el risc d'inundació a l'àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d'Or” abans de executar la
rotonda.
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6

TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El Pla de treballs s’ha realitzat tenint en compte la previsió d’executar les obres en una única
etapa.
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les
característiques de les obres descrites, es proposa que el termini de construcció de les obres
incloses en el present projecte, coordinades obres de Rotonda, mesures correctores i
subministrament elèctric sigui de TRENTA MESOS.
Per al càlcul del termini d’execució, s’han considerat com unitats principals d’obra les següents:

8
8.1

VIABILITAT DEL PROJECTE
ECONÒMICA

El cost de les obres necessàries seran a compte dels propietaris del desenvolupament del sòl
urbá del P.M.U. “La Mina d’Or”.
8.2

SOCIAL

Les obres contemplades al projecte no generen cap impacte social o paisatgístic negatiu, sent
necessàries per urbanitzar i consolidar aquesta part de sòl urbà del municipi.

• Replanteig.
• Serveis afectats.

8.3

• Desbrossament.

Les obres contemplades no generen cap impacte mediambiental negatiu, no afecten a àrees
protegides per instruments internacionals, segons la regulació de la Llei 42/2007 , de 13 de
desembre, del Patrimoni natural i de la biodiversitat, tampoc afecten a cap espai natural protegit.

• Desviament provisional.

MEDIAMBIENTAL

• Moviments de terres.
• Xarxes

9

• Pont

9.1

• Ferms i paviments.

El present ‘Avantprojecte d'urbanització del P.M.U. “La Mina d’Or”’ ha estat elaborat a la
oficina tècnica CRITERI.EU, carrer Ros de Palau 5-B 17003 Girona per l’enginyer de Camins, Canals
i Ports en Josep Massó i Aceña, col·legiat nº 6.737.

• Senyalització i abalisament.

CONSIDERACIONS FINALS
REDACTOR

• Enllumenat públic
9.2

7

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Ascendeix el pressupost d’execució material PEM de les obres d’urbanització a la quantitat de:

UN MILIÓ DOS-CENTS NORANTA MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
(1.290.712,34 €)
Ascendeix el pressupost global d’execució PGE de les obres, incloent un 19% DE GG + BI i un
21% de IVA, a la quantitat de:
UN MILIÓ VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.858.496,69 €)

Ava ntproje cte d'Obres bà s i que s d'Urba ni tza ci ó de l P.M.U. “La Mi na d’Or”

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

Es fa constar que el present Avantprojecte d’Obres Bàsiques ha estat redactat d’acord a la
normativa vigent. Així mateix, totes les actuacions s’adeqüen al Decret 344/2006 de 10 de
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
9.3

OBRA COMPLETA

D’acord a allò indicat per l’article 127 del Reglament General de la llei de contractes de les
administracions públiques, es fa constar expressament que les obres compreses al present
Avantprojecte constitueixen una obra completa que pot ser entregada a l’ús immediatament
desprès de la seva terminació, sense perjuí de les ulteriors ampliacions que posteriorment pugui
ser objecte.
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Memòria

9.4

CONCLUSIÓ

Es considera que amb els documents aportats queden suficientment descrites i valorades les
obres, per tal de servir de documentació tècnica per a la redacció del PEMU “La Mina d’Or”,
donant així complida resposta als objectius inicialment plantejats.

MASSO
Tordera, 20 de desembre de 2018
ACEÑA
JOSEP 40279728N

Firmado
digitalmente por
MASSO ACEÑA
JOSEP - 40279728N
Fecha: 2019.01.16
13:47:02 +01'00'

L'enginyer redactor del projecte
Josep Massó i Aceña
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col. Nº 6.737
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ANNEX Nº 01:
0
DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE
L’ESTAT ACTUAL

ÍNDEX
1. Objecte
2. Situació i emplaçament de l’àmbit de
l’actuació.
3. Descripció gràfica
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Annexos a la memòria
Annex de Descripció gràfica de l’estat actual

1

OBJECTE

L’objecte de l’Annex de Descripció gràfica de l’estat actual és proporcionar informació visual de
l’estat actual mitjançant fotografies de l’àmbit d’actuació i comentaris aclaridors o que
reflecteixen la primera impressió percebuda durant la visita, perquè tal que serveixi al procés
d’estudi de solucions i posterior disseny de la solució òptima.

2

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE L’ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ

L'àmbit on es desenvolupa el present projecte es situa al Terme municipal de Tordera, a la
marge dreta del riu La Tordera, al sòl urbà de ‘La Mina d’Or’.
COORDENADAS UTM31 ETRS89
X

4751640.18

Y

4617169.59

COORDENADAS GEOGRÀFICAS
Lat

41º 42' 17,9" N

Long 02º 42' 09,5" E

Figura 2. Emplaçament

3

DESCRIPCIÓ GRÀFICA

Figura 1. Situació dels terrenys

Ava ntprojecte d'Obres bà s i ques d'Urba ni tza ci ó del P.M.U. “La Mi na d’Or”
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Fotografia Nº1
Vi s ta general de l a crui l l a d'a ccés al s ector

Fotografia Nº3
Pont s obre el torrent de l a Mi na d'Or

Fotografia Nº5
Torrent de La Mi na d'Or
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Fotografia Nº2
Inters ecci ó de l a BV-5122 a mb el camí de Fornel l s

Fotografia Nº4
Torrent del Gorg Negre

Fotografia Nº6
Senya l i tza ci ó d'a ccés al s ector

Fotografia Nº7
Ca rretera de Foga rs a Tordera

Fotografia Nº8
Mi tja na tens i ó a l 'a mbi t de l 'a ctua ci ó

Fotografia Nº9
Terrenys pa rti cul a rs a l 'a mbi t de l 'a ctua ci ó

Fotografia Nº10
Va ri a nt de Ca n Bus cà di recci ó Foga rs

Fotografia Nº11
Va ri a nt de Ca n Bus cà di recci ó Tordera

Fotografia Nº12
Edi fi ca ci ons a enderroca r a l 'à mbi t de l 'a ctua ci ó

Annexos a la memòria
Annex de Descripció gràfica de l’estat actual

Fotografia Nº13
Torrent de Ca n Ma tes

Fotografia Nº15
Torrent

Fotografia Nº17
Ca mí de l a ruta de La Tordera

Fotografia Nº14
Pont a s obre del Torrent

Fotografia Nº16
Ca mí de l a ruta de La Tordera

Fotografia Nº19
s enya l i tza ci ó de ca lça da compa rti da

Fotografia Nº20
Li nea tel efòni ca

Fotografia Nº21
Ai gua pota bl e

Fotografia Nº22
Ga s na tural

Fotografia Nº23
Traça del ca mí de Foga rs , a mb ga s , tel efono i l l um

Fotografia Nº24
Mi tjana tens i ó

Fotografia Nº18
Senya l i tza ci ó d'es pa i natura l

Ava ntproje cte d'Obre s bà s i que s d'Urba ni tza ci ó de l P.M.U. “La Mi na d’Or”
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Fotografia Nº25
Tra ça del camí

Fotografia Nº26
Deta l l de punt de creuament

Fotografia Nº27
Edi fi ca ci ó a fecta da

Fotografia Nº28
Sa neja ment exi s tent

Fotografia Nº29
Des cri pci ó de l a fotogra fi a 1

Fotografia Nº30
Des cri pci ó de l a fotogra fi a 1
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DOCUMENT Nº 02:
0
PLÀNOLS
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Plànols

INDEX
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS

Plànol
Plànol
Plànol
Plànol
Plànol

1
2
3
4
5

Situació
Emplaçament
Ortofotoplànol
Planejament vigent
Topogràfic

Ful la 01:

Planta general Escala 1/2500

Plànol 6 Serveis existents
Ful la 01:
Ful la 02:
Ful la 03:
Ful la 04:
Ful la 05:

Xarxa de clavegueram
Xarxa de gas
Xarxa de telefonia
Xarxa d'abastam ent d'aigua
Xarxa de MT i BT

Plànol 7 Enderrocs
Plànol 8 Vialitat sobre topogràfic
Ful la 01:

ÍNDEX Continuació

Plànol 20 Pont
Ful la 01:
Ful la 02:

Planta
Secci ons

Plànol 21 Rotonda
Ful la 01:
Ful la 02:

Conjunt
Planta

Plànol 22 Canal de laminació
Ful la 01:
Ful la 02:

Actuació general de mesur es correctores
Planta: conjunt

Plànol 23 Reposició de serveis:
Fulla 01:
Fulla 02:
Fulla 03:
Fulla 04:

Residuals: Planta general
Aigua potable: Planta general
Telecomunicacions: Planta general
Gas natural: Planta general

Planta general Escala 1/2500

Plànol 9 Definició geomètrica
Ful la 01:
Ful la 02:

Definició geomètrica I
Definició geomètrica II

Plànol 10 Pavimentació
Ful la 01:

Plànol
Plànol
Plànol
Plànol

11
12
13
14

Planta general

Seccions tipus
Perfil longitudinal
Senyalització
Xarxa d'aigues pluvials

Ful la 01:
Ful la 02:

Planta I
Planta II

Plànol 15 Xarxa d'aigues residuals
Ful la 01:
Ful la 02:

Planta I
Planta II

Plànol 16 Xarxa d'aigua potable
Ful la 01:
Ful la 02:

Planta I
Planta II

Plànol 17 Xarxa de mitjana i baixa tensió
Ful la 01:
Ful la 02:

Planta I
Planta II

Plànol 18 Xarxa de telecomunicacions
Ful la 01:
Ful la 02:

Planta I
Planta II

Plànol 19 Xarxa enllumenat
Ful la 01:
Ful la 02:

Planta I
Planta II

Ava ntprojecte d'Obres bà s i ques d'Urba ni tza ci ó del P.M.U. “La Mi na d’Or”
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Pressupost

DOCUMENT Nº 03:
0
PRESSUPOST
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Pressupost

ÍNDEX DEL DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST
CAPÍTOL I: PRESSUPOST
CAPÍTOL II: RESUM PRESSUPOST
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PRESSUPOST
CAPÍTOL I: PRESSUPOST
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Pressupost:
Pressupost
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PRESSUPOST
CAPÍTOL II: RESUM DEL PRESSUPOST
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Pressupost:
Resum del pressupost

Avantprojecte d'Obres Bàsiques d'Urbanització del P.M.U. "La Mina d'Or"

Resum de Pressupost (AVANÇ ESTIMATIU)
Capitol

Resum

Import

1

TRABALLS PREVIS

19.134,52 €

2

ENDERROCS

17.938,06 €

3

ACONDICIONAMENT TERRENY EQUIPAMENT

53.079,76 €

4

MOVIMENT DE TERRES

72.983,17 €

5

PAVIMENTACIÓ

238.898,49 €

6

ESTRUCTURES

294.969,00 €

7

XARXA PLUVIALS

107.367,27 €

8

XARXA RESIDUALS

49.166,96 €

9

IMPULSIÓ AIGUA RESIDUAL

69.119,76 €

10

XARXA AIGUA POTABLE

44.052,15 €

11

XARXA TELEFONICA

24.759,62 €

12

XARXA ENLLUMENAT

37.244,82 €

13

SENYALITZACIÓ

14

SERVEIS AFECTATS

GR

GESTIÓ DE RESIDUS

24.927,63 €

SS

SEGURETAT I SALUT

13.928,81 €

CQ

CONTROL DE QUALITAT

12.161,05 €

5.018,06 €
205.963,21 €

Pressupost d'execució material (PEM):

1.290.712,34 €

Despeses Generals

13%

167.792,60 €

Benefici Industrial

6%

77.442,74 €

Pressupost d'Execució per Contractra(PEC):
IVA 21%

Pressupost General d'Execució (PGE):

1.535.947,68 €
322.549,01 €

1.858.496,69 €

As cendei x el pres s upos t general d'execuci ó (PGE) a l 'es menta da qua nti ta t de:

UN MILIÓ VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Ava n tp ro je cte d 'Ob re s b à s i q u e s d 'Urb a n i tza ci ó d e l P.M.U. “La Mi n a d ’Or”

Tordera, 20 de desembre de 2018

L'enginyer redactor del projecte
Josep Massó i Aceña
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col. Nº 6.737
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