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PROJECTE D’OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1.- Antecedents
Per l’Acord del Govern de la Generalitat de 2 de maig de 2001, es va constituir el Consorci Urbanístic
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, format a parts iguals entre l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès i l’Institut Català del Sòl, Empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Consorci té per objecte ser l’administració actuant en el desenvolupament urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès, i coordinar l’actuació dels ens consorciats en el planejament,
gestió, la urbanització i comercialització dels terrenys inclosos en el seu àmbit.
Des de la seva creació, en l’àmbit del Centre Direccional s’han promogut diversos planejaments que
s’han anat modificant en funció de les necessitats, voluntats polítiques i del major grau de coneixement
del territori. En els darrers anys, però, s’han produït tota una sèrie de sentències fermes que provenien de
diferents recursos presentats, que han anul·lat el planejament vigent fins ara (de 2008 com a modificació
puntual del Pla Parcial de 2005) i l’anterior (2002).
Finalment, en data 28 d’abril de 2014, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va Aprovar definitivament
el Pla Director Urbanístic per a la Delimitació i Ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola, de
Cerdanyola del Vallès.
Durant tots aquests anys, el Consorci ha estat treballant en el desenvolupament de l’anomenat Parc de
l’Alba, redactant estudis, projectes i executant obres, i per tant, el Centre Direccional no es només un
àmbit de planejament sinó que es un planejament que en part ja esta executat. Les obres executades son
de diversa índole, i es classifiquen de la següent manera:
Enderrocs
• Deconstrucció de les edificacions i instal·lacions afectades pel desenvolupament del Pla Parcial del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
•
Obres de vials
• Projecte de Millora de la connectivitat del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès amb les
autopistes A-7 i B-30.
• Projecte de Tractament dels Alçats, Defenses i Acabats del Pont sobre l’Autopista AP7-B30 entre
el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma.
• Projecte d’Urbanització dels Vials a l’Entorn del Sincrotró i Connexió amb la B-30 en l’àmbit del
Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
• Projecte d’ampliació de la carretera BP-1413 en l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès.
• Projecte Complementari núm.1 d’ampliació de la carretera BP-1413. Tram: Sant Cugat del Vallès.
• Projecte d’Urbanització de l’Eix–b des de la ST-2 fins a l’eix–3a en l’Àmbit del Pla Parcial del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
• Projecte executiu de la plaça B en l’àmbit de l’eix de la ciència a Cerdanyola del Vallès.
Obres Ambientals. Restauració d’espais naturals
• 8. Projecte d’ordenació del corredor verd del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Fase
1A: Restauració paisatgística als voltants de la carretera BP-1413.
Obres Ambientals. Restauració d’abocadors i sòls. Aquestes obres, tot i estar gestionades pel Consorci,
son sufragades pels propietaris originals dels terrenys.

• Projecte constructiu i la direcció de les obres de remediació de l’àmbit anomenat “Àrids Catalonia”
situat al marge esquerre del Torrent del Bosc al Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola
del Vallès
Xarxes de serveis
• Projecte Constructiu de Reposició de la Derivació G de l’Abastament del Ter. Projecte executat
per ATLL.
• Projecte d’abastament al Centre Direccional. Projecte dels dipòsits executat per ATLL.
• Projecte constructiu del primer tram (240 m.) de la canonada de distribució del dipòsit nord de
Cerdanyola del Vallès. Associat al Modificat nº 1 del projecte Projecte d’Urbanització dels Vials a
l’Entorn del Sincrotró i Connexió amb la B-30 en l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès.
• Projecte Complementari núm.1 d’implantació de serveis a l’entorn del pont sobre l’autopista AP-7/
B-30, entre el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de
Barcelona.
• Projecte d’Execució de les xarxes de District Heating and Cooling del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès. Fase I –A. Aquesta xarxa, la construeix el Consorci, però la societat
explotadora de la mateixa (ST-4) l’anirà amortitzant a mesura que vagi tenint usuaris connectats de
manera que, al final de la concessió, no representi un cost per al Consorci.
• En virtut del Conveni amb Gas Natural:
o Nova ERM de APB/APA-MPB i la seva connexió a la xarxa d’altra pressió de 36 bar.
o Canalització de longitud aproximada de 2.500 metres (1200 metres d’escomesa, més 1300
metres de relligament) en Alta Pressió 16 i canonada d’acer de 4” de diàmetre i de 1.000
metres de longitud total, a les cogeneracions ST02, ST03, ST04 i ST05.
• Central de Poligeneració ST-4.
• Subestació Elèctrica de Codonyers.
En l’actualitat s’està construint les obres dissenyades en el Projecte d’Urbanització dels eixos 2A i 2C en
l' àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
Totes aquestes obres, representen aproximadament uns 170.000 m2 de vials construïts dins l’àmbit del
Pla, es a dir, aproximadament un 34% del total, per un 35% de la inversió ja realitzada (sense tenir en
compte les que son sufragades per altres organismes).
El present Projecte d’Obres Bàsiques es defineixen tots els elements de la urbanització, a nivell de
projecte bàsic, per tal de poder fer una valoració més precisa que la que s’ha fet a l’Estudi d’Obres
Bàsiques d’Urbanització, amb l’objectiu d’acomplir amb la Llei d’Urbanisme i de que aquestes dades
serveixin per nodrir el Projecte de Reparcel·lació amb dades de costos més fiables que les que contempla
l’Estudi d’Obres Bàsiques d’Urbanització.
Aquest Projecte s’estructura en tres grans blocs:
1.- Urbanització de vials.- Obres d’urbanització de vials de trànsit rodat, vials de prioritat invertida i/o de
vianants i camins per vianants que transiten per zones verdes i als que es dóna el nom de camins bàsics
perquè seran portadors de serveis i definiran les cotes de les parcel·les que limiten.
2.- Connexions Exteriors.- Obres lligades als accessos al Parc de l’Alba des de l’AP-7 i la B-30.
3.- Zones verdes i Reserves Viàries.- Obres lligades a les zones Verdes
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Aquests grans blocs a la seva vegada s’han amidat i pressupostat en funció de les fases d’urbanització
que es preveuen en el Pla Director Urbanístic.

En concret, l'abast de les conclusions expressades en l’estudi es refereixen a:

2.- Urbanització de vials

• Estudi detallat de l'abocador central de residus localitzat al les proximitats del Castell de Sant Marçal.

Topografia

• Condicions del terreny en les diferents parcel·les diferenciades en el Pla que permetirien d'establir uns
criteris bàsics relatius a la millor ubicació de les futures edificacions en funció d’aquell planejament
original.

El Sector es troba situat a una zona formada majoritàriament per terrenys de cultiu, alguns en explotació i
altres sense, orogràficament poc accidentat a excepció d’argileres actualment sense producció, on les
profunditats d’excavació han estat molt grans, arribant en alguns casos als 40m. Aquestes argileres han
estat reomplertes de forma més o menys controlada, per residus de diferents classes.
L’àmbit de l’estudi es troba situat entre dos rieres importants: la de Can Magrans i la de Can Fatjó.
Ambdues creuen l’autopista AP-7 des de Nord cap a Sud en males condicions pel que fa a la netedat de
les aigües que porten. Es detecta, aigües amunt, la existència de col·lectors d’abocament directe als
marges de les rieres, corresponents a l’àrea de Bellaterra.
Les rieres anteriors són afluents de la riera de Sant Cugat, que discorre just al costat del límit inferior del
Sector. Aquesta riera es troba al seu límit de capacitat hidràulica, per la qual cosa s’hauran de procurar
les mesures que produeixin un augment mínim de cabal per l’aparició de nova superfície urbanitzada.
En aquest territori, a banda d’aquests dos torrents, n’hi ha tres més, dos dels quals de certa importància
(el torrent de Sant Marçal i el torrent del Bosc) i el tercer que l’ACA anomena torrent Innominat 2.

Geotècnia
La geotècnia de que es disposa per a realitzar un projecte com el que aquí es presenta, es considera
suficient. L’estudi geotècnic (que porta per títol "Treballs per a la Realització d'una Auditoria de
Qualitat del Sòl Aportat a l'actuació Centre Direccional al Municipi de Cerdanyola del Vallès") que es
disposa és el que es va realitzar entre els anys 2001 i 2003 destinat a caracteritzar els sòls de tot l’àmbit
del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès aprovat l’any 2002.
En aquest informe es presenten els resultats de l'Estudi elaborat per l'Auditoria de la qualitat del sòl
realitzada dins del denominat "Estudi Marc per al desenvolupament de les Obres d'Urbanització del Pla
Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola". Aquest Estudi Marc era en realitat l’Estudi d’Obres
Bàsiques d’aquell primer planejament. Malgrat que l’estudi geotècnic es va fer en funció d’aquell
planejament i de la seva vialitat (que ha canviat completament des d’aleshores), l’estructura general del
territori queda suficientment definida degut al gran nombre de sondejos i cales que es van fer.
A grans trets, el Pla preveu la urbanització dels terrenys compresos entre les dues localitats i limitats al
Nord per l'Autopista A-7 i al Sud per la Riera de Sant Cugat i la carretera BP-1413. En total, la superfície
afectada ocupa unes 340 hectàrees.
Actualment, la major part dels terrenys es dediquen a conreus de cereals encara que una part significativa
ha estat ocupada per instal·lacions relacionades amb l'extracció d'argiles i amb la indústria ceràmica
Algunes antigues excavacions han estat emprades com a abocadors afectant extensions importants de
terreny.
Originalment, l'objecte de l'Estudi era el de "auditar" la qualitat dels terrenys que cada propietari aporta i
valorar la problemàtica que, des del punt de vista geotècnic, presenten les noves zones d'intervenció que
es definien.

• Caracterització geotècnica dels materials detectats en els terrenys.

• Condicionants del terreny i criteris bàsics per a la previsió del tipus de fonamentacions; les
conclusions que es presenten són a nivell de primera estimació.
• Conclusions relatives al tractament del terreny per a la construcció de vials sobre zones de reblerts.
Disseny de precàrregues i recomanacions de sanejos.
Des del punt de vista geològic, la zona en estudi es troba dins de la Depressió Terciària del Vallès, també
anomenada Fossa del Vallès - Penedès; es tracta d'una unitat geomorfològica constituïda pels materials
que han emplenat la fossa tectònica originada durant l'orogènia Alpina entre la Serralada litoral i la
Prelitoral.
A partir de les característiques del subsòl detectades en els sondejos l’estudi presenta perfils
longitudinals al llarg dels vials previstos que es presenten, juntament amb les llegendes litològiques
explicatives.
Com es pot observar, la geologia general és relativament senzilla el substrat d'edat terciària es troba
pràcticament aflorant o recobert per sòls quaternaris de poc gruix.
Els sòls superficials més desenvolupats són els anomenats "residuals", originats per la meteorització "in
situ" del substrat terciari sense que s'hagi produït desplaçament de les partícules, de manera que encara es
pot identificar l'estructura del substrat encara que amb signes d'alteració natural , en el sentit d'una menor
consistència.
Litològicament es tracta d'argila de color marró, en general amb escàs contingut de sorra presenten una
consistència molt ferma o dura, amb valors de resistència al tall "no drenada" (C u) entre 1,50 i 2,50 kg /
cm2.
A les zones topogràficament deprimides també s'han detectat sòls argilosos d'origen al·luvial que poden
arribar gruixos de fins a uns vuit metres als voltants del Torrent de Can Fatjó, tot i que en la resta en
general no arriben dos metres Es tracta d'argila llimosa marró de consistència variable, de vegades
moderadament ferma o ferma, amb apreciable contingut de sorra i amb nivells granulars de grava o sorra
argilosa.
Per sota, el substrat està constituït per argiles margoses de color marró amb diverses tonalitats presenten
una consistència dura, amb valors de C o en general superiors a 3,0 Kg / cm2.
Intercalats, especialment en les proximitats del castell s'han observat nivells de sorres molt denses i, de
vegades, una mica cimentades localment s'han identificat alguns nivells de graves sorrenques netes
escassament cimentades Com es comenta més endavant, els aqüífers naturals detectats amb la
investigació realitzada (amb l'excepció dels nivells d'aigua associats als abocadors), es troben relacionats
amb aquests estrats.
Aquests nivells granulars formen rodals amb escassa continuïtat lateral, sent difícil establir una
correlació entre els detectats en sondejos propers.
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En les proximitats de la intersecció de les carreteres BP-1413 i BP-1414 s'han observat alguns
afloraments de gres groguenca terciària que afectaran els talussos de l'ampliació de la BP-1413 aquests
afloraments aparentment presenten una extensió reduïda.

Pel què fa a les seccions tipus, els criteris generals per el disseny de les seccions tipus a estat els
següents:

Segons la bibliografia consultada i els afloraments observats en els talussos de la carretera a la trinxera
del ferrocarril, des d'un punt de vista tectònic el substrat terciari forma una seqüència monoclinal amb un
cabussament inferior a uns 15 º predominantment cap al NE.

a. Voreres de quatre metres mínim i en cas d’existir carril-bici independent no baixar de 6,5 metres.
Sols hi ha voreres d’amplada inferior en casos excepcionals.
b. Carrils de circulació de 3 m -3,5 metres en funció de que siguin per un o dos sentits de circulació.
c. Preveure vorals, mitjanes, tercianes quan la funció dels carrer ho requereixi.

Finalment, almenys des dels anys 60 s'han produït a la zona una important activitat relacionada amb
l'extracció d'argiles i la fabricació de ceràmiques.

L’eix-4B te una secció de 17 metres i l’eix-2A2 que serà de 16 metres i de circulació restringida, per tal
de donar seguretat al Clúster de CPD’s.

Les extraccions s'han realitzat a cel obert, creant grans excavacions que, posteriorment, han estat
emplenades amb residus de tota mena. En l'actualitat encara es continua amb aquesta activitat extractora,
existint en la zona central dels terrenys excavacions obertes en actiu amb profunditats superiors a uns 50
metres.

En el planejament del 2008, a majoria de carrers eren de dos tipus, els de 20 m (eixos 2A, 2B, 2C, 5A, 6,
E i H) de secció i els de 25m (eixos B, C i G). D’aquests, hi ha construïts els eixos 2B i B entre l’eix-2A i
l’eix de la Ciència ja construït també i de secció 33 metres, de manera que el primer es de 20 metres de
secció i el segon es de 25 i serà l’únic amb aquesta amplada a tot el Pla Director ja que en aquest s’han
eliminat les seccions de 25 metres, reduint-se a 20 metres. Fins i tot, el petit tram d’eix-G, construït amb
una secció de 25 metres, es modificarà reduint-la a 20 metres, perquè la disposició dels serveis instal·lats
a aquest carrer així ho permet.

En la zona anomenada de la Plana del Castell, especialment el seu sector més pròxim a Cerdanyola, es
troba l'abocador de Can Planas, el més important que afecta la tota la zona estudiada seva situació,
dimensions i les característiques dels materials que l'omplen, amb presència de residus catalogats com a
"especials", ha condicionat de manera important la urbanització de la zona i els usos del sòl previstos.
Els treballs realitzats per al present estudi en bona mesura s'han orientat a la caracterització d'aquests
materials. També s'han detectat altres abocadors de menor importància adjacents a la BP-1413.
A banda del diagnòstic que feia l’estudi geològic i geotècnic de JOLSA del 2002, també feia
recomanacions de com tractar les zones afectades per reblerts en el cas de que a sobre s’hi haguessin de
disposar vials. En aquest sentit, i per al planejament que es va aprovar aleshores, es van definir unes
actuacions consistents en construir precàrregues i en realitzar sanejos.
En aquest sentit, el saneig sota la línia d’esplanada, tant en desmunt com en terraplè, seria de 2 m. La
precàrrega es proposava, en el cas de terraplè, com a mínim de 3 m o d’una alçada equivalent a l’alçada
final del terraplè; i en el cas de desmunt, de 0 m si l’alçada de desmunt és superior a 3 m, i fins a
completar una alçada de 3 m per alçades de desmunts inferiors. Aquest criteri s’ha traslladat al present
planejament i s’han previst aquests elements d’estabilització de terraplens adaptats al què ara es preveu
fer i usant els sondejos fets aleshores.

Traçat
El traçat del carrers tant en planta com en alçat s’ha dissenyat adaptant-se a la topografia de la zona per
tal d’evitar els grans terraplens i els desmunts que no sols fan la zona artificial sinó que provoquen forts
impactes durant el període de construcció.
Malgrat això, hi ha zones que venen fortament condicionades per restriccions imposades per a factors
externs, tals com la zona de l’entorn del Túnel d’Horta. El traçat en planta i alçat és en general, el que
prové de l’Estudi d’Obres Bàsiques que va ser aprovat el passat mes de març junt amb el Pla Director del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, malgrat s’han fet diverses adaptacions i correccions per tal
de millorar la proposta de traçat.
Per altra banda, s’han realitzat els amidaments de terres tenint en compte que els talussos disposats en
general son 3H/1V. Aquesta norma deixa de tenir-se en compte en algun punt de l’eix-A3 ja que en
aquest cas, el desmunt en la zona del castell de St. Marçal podria arribar a afectar a la parcel·la de Verd
Privat 50 01 i en algun punt, el terraplè podria arribar a ocupar la zona de la plataforma d’ADIF. En
aquests casos, els talussos disposats han estat del 2H/1V.

Tenen una calçada de 7m de secció per a dos sentits de circulació, un carril d’aparcament a una banda de
2,50m i un carril bici també de 2,50m a l’altra, aquest situat a cota de vorera en zones residencials i a
cota de calçada en zones de Parc de la Ciència (per tal de facilitar l’entrada a les parcel·les de grans
camions que puguin arribar a trepitjar-lo en cas de que sigui necessari). La vorera, per tant, serà de 4
metres.
La secció de l’eix-A1 es de 25,50 metres, i disposa d’una franja de 5,50 metres per situar un carril bici de
2,50 metres i 3,50 metres per a vianants, dues calçades de 8 metres separades per una mitjana de dos
metres i un voral de 2,50 metres a la banda oposada a la primera franja.
La secció de l’eix-A2 es de 30 metres. Aquests es reparteixen en la vorera esquerra de 5 metres
pavimentada amb sauló estabilitzat al tram a on no hi ha parcel·les que es la major part), dues calçades
de 7 metres, una mitjana 3 metres (amplada que es posa per tal d’absorbir un desnivell d’un metre
cadascuna, tal i com passa a la lateral de la carretera BP-1413), i una vorera de 8 metres a la dreta en la
que s’hi preveu el carril bici. Els 7 metres de calçada, tot i que es consideren justos pel tipus de via (a la
carretera i als altres vials similars s’han suposat de 8 metres), s’ha prioritzat la mitjana i la terciana per tal
de poder absorbir en bones condicions aquests desnivells.
L’eix-A3 te una secció 45 metres. S’ha modificat la secció respecte de la proposada en la versió prevista
al Pla Director aprovat inicialment, per tal d’adaptar-se millor a les necessitats dels usos de la Parcel·la
PC4 i per tal de corregir un petit error que hi havia en el pla anterior, en el que el vial sortia en un punt
uns 2 metres fora de l’àmbit del pla (uns 20 m2). Es preveu una vorera de 5 metres a la banda de
l’estació destinada a col·locar-hi amb exclusivitat a sota el desviament de la canonada de CLH. La vorera
de la zona comercial es de 10 metres i inclou un carril bici de 2,50 metres. A més, aquesta secció preveu
una mitjana de 12 metres per tal de preveure la reserva del tramvia. Els carrils de circulació que es
preveuen son de 3 per sentit (9 metres de secció per sentit).
Per altra banda, com ja s’ha esmentat abans, han aparegut dos tipus de nous vials. El primer son els eixos
de vianants i de prioritat invertida en les zones residencials, que tenen en general una secció de 10
metres, excepte algun cas que es planteja de 12 metres perquè la façana dels edificis toca directament al
vial, cosa que no passa a la resta de vials a on els edificis estan separats d’aquest límit en general 3
metres.
L’altre tipus de vials son en realitat camins de 4 metres d’amplada pavimentats amb tot-ú estabilitzat,
que tenen una doble funció. A partir del traçat establert en aquest document, definir quina es la cota de
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comparació a partir de la qual dissenyar els edificis. D’aquesta forma, s’eviten les distorsions que
s’haurien pogut donar en el planejament vigent, ja que d’una parcel·la a la veïna hi podrien haver
diferències importants de cotes o que alguna parcel·la no tingués cota per drenar les aigües, etc. L’altra
possible distorsió es precisament la que fa que algunes parcel·les no podien drenar-se per gravetat.

Eix

SECCIÓ
TOTAL

Eix-A1
Eix-A2 (.1 i .2)
Eix-A2.3 (sec 1)
Eix-A2.3 (sec 2)
Eix-A3
Eix-A4
Eix-B
Eix-C
Eix-E
Eix-G
Eix-1A1
Eix-1A2
Eix-2A1
Eix-3B
Eix-4A
Eix-4B
Eix-5
Eix-6
Eix-7
Eix-8
Ep-A
Ep-B
Ep-C
Ep-D
Ep-E
Ep-F
Ep-G
Ep-1
Ep-2
Ep-3
Ep-4
Ep-5
Ep-6

25
30
17
20
45
25
20
20
20
20
9
9
20
20
40
17
20
15
18
18
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10

Vorera/
Voral
2,50
5,00
4,00
5,00
5,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,50
1,00
4,00
4,00
7,00
3,50
4,00
4,50
6,00
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,50
1,50
1,50

Esquerra
Carril-Bici/
Voral/ Mitjana Voral/
Calçada
Aparcament
C.Bici
C.Bici
7,00
0,50
2,00
0,50
7,00
3,00
2,50
3,25
5,50
3,50
9,00
2,50
3,50
2,50
3,50
2,50
3,50
2,50
3,50
2,50
3,50
7,00
3,50
2,50
3,50
2,50
3,50
2,50
3,50
1,50
14,00
1,50
2,50
3,50
2,50
3,50
3,50
2,50
3,25
2,00
3,25
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
-

Calçada
7,00
7,00
3,25
3,50
9,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
7,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,25
3,25
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
2,50
3,50
3,50

Dreta
Carril-Bici/
Aparcament
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50+2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,00
2,50
-

Aquests camins inclosos en les zones verdes, poden portar col·lectors incorporats per resoldre aquestes
situacions.
El resum de les seccions tipus de vial, es presenta a continuació.

Vorera/
Voral
0,50+5,50
8,00
4,00
10,00
10,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,50
1,00
4,00
4,00
7,00
4,00
4,00
4,50
3,00
6,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,50
3,50
3,50

C. bici inclòs a la
vorera
SI
SI
sense C.B.
sense C.B.
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI (a cota de mitjana)
SI
SI
SI
SI
-

Tipus de via
interurbana
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional límit zona verda-camí 1
Urbana amb reserva pel tramvia
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional-dos sentits
Carretera BV-1414
Carretera BV-1414
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional-dos sentits
Urbana-rambla
Urbana convencional límit zona verda
Urbana convencional-dos sentits
Urbana convencional-un sentit (o dos sense aparcament)
Urbana convencional-un sentit (reserva viaria T.H.+eix-8=rambla de Magrans)
Urbana convencional-un sentit (reserva viaria T.H.+eix-7=rambla de Magrans)
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida
Urbana convencional-un sentit (o dos sense aparcament)
Urbana prioritat invertida
Urbana prioritat invertida (secció assimètrica amb límit a zona verda)
Urbana prioritat invertida (secció assimètrica amb límit a zona verda)
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Pla de Terres
Al Consorci li convé poder gestionar les terres del seu àmbit per motius ambientals i econòmics. També
als propietaris del sector els convé poder gestionar les terres dels rebaixos que realitzin les seves
parcel·les. Aquesta reducció de costos és doble en el sentit que aprofitar el màxim de terres del propi
sector per a la construcció de vials, restauracions paisatgístiques etc, també redueix els costos
d’urbanització. El Consorci ja ve realitzant una gestió de les terres adequada, per tal de reduir impactes
ambientals i econòmics. Per aquest motiu es realitza aquest pla de terres, els objectius del qual son:
a. Establir per fases, les necessitats o defectes de terres del sector pel què fa a la
urbanització.
b. Definir les zones a precarregar i sanejar i establir criteris de com fer-ho, ja que aquestes
elements consumeixen grans volums de terres i afecten als moviments de terres globals.
c. Definir zones d’aplec i de préstec.
d. Condicions amb les que es poden realitzar els aplecs. Aquest cas, serà bàsicament pels
préstecs a futur ja que requeriran d’un abassegament intermig.
Una vegada realitzat el balanç per fases, es pot comprovar que aquest planejament és molt deficitari en
terres i per tant la voluntat del Consorci de gestionar aquest element és determinant per tal de garantir el
control de costos de les obres d’urbanització. La taula resum següent explicita aquest fet:

TERRA VEGETAL

FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
TOTAL

DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT

TERRAPLÈ

52,750.10
46,267.30
148,688.00 455,222.40
55,590.60
422,830.90
60,921.30
161,697.40
26,755.30
8,471.40
344,705.30 1,094,489.40

9,608.90
41,007.10
45,401.80
22,798.60
1,481.30
120,297.70

5,240.40
23,770.90
14,523.60
14,699.20
4,134.40
62,368.50

EIX 4B

6,937.02

2,195.05

EIX 5
EIX EP2
EIX EP3
EIX EP4
EIX EPB
EIX EPC

6,681.24
2,285.21
10,665.04
7,131.14
10,027.20
5,485.00

2,898.97
2,096.50
5,397.84
4,261.68
4,621.10
2,241.96

RESUM
EIX B
EIX C

Per altra banda, es defineixen uns criteris bàsics per a la gestió de les terres dins de del Parc de l’Alba,
que son els següents:

RESUM MOVIMENT DE TERRES (m3)

PQ

EIX G
EIX 3B

TERRAPLÈ
SOBRECÀRREGA SANEIG
11,821.70
8,808.80
4,003.15
13,592.38
6,073.60
13,872.35
6,842.35
1,301.60
2,374.10
3,548.80
2,823.88

Els eixos 7 i 8 son els eixos més deficitaris del sector. Entre els dos, requereixen 380.000m3 de terres.
Per altra banda, les parcel·les PC4 01 i PC4 02 determinen la viabilitat econòmica d’executar la fase 3
degut a l’elevat nombre d’Unitats d’Aprofitament que representen i per altra banda, molt probablement
requerirà de la realització de grans rebaixos de terres per a la construcció de soterranis. Per a benefici de
les dues parts, caldria lligar la construcció dels vials de la fase 3 i la de les edificacions projectades.
Dins d’aquest balanç de terres s’hi afegeixen les precàrregues necessàries per tal d’estabilitzar els
terrenys ja executats ja comentades abans en l’apartat de geotècnia. El resum per eixos és el següent:

• Excepte en les zones d’abocador i de reblerts de runa, la resta de l’àmbit de projecte les terres són
reutilitzables dins l’àmbit de projecte, incloent els 30 primers centímetres de terra vegetal.
• L’ús que se’ls donarà a les terres dependrà de la seva classificació geotècnica.
• Les terres excavades en l’execució dels vials es podran reutilitzar en els seus terraplens. Si bé
durant l’execució de les obres, caldrà portar el control adequat de les seves característiques per
evitar usar materials inadequats.
• Evitar portar fora d’àmbit les terres, ja siguin per a reblerts estructurals en vials, o per al modelat
de zones verdes.
• Es tractarà el moviment de terres dins l’àmbit del Pla Director de manera unitària. Si bé que el
projecte es desenvolupa per fases, el moviment de terres es planteja de manera de manera global.
• Es considerarà com a possible àrea de préstecs l’espai destinat a parcel·les edificables
• Un objectiu de gestió del pla serà la coordinació les obres d’edificació i urbanització dins d’una
mateixa fase per tal que es permeti que el moviment de terres de parcel·les sigui utilitzable per la
urbanització.
• En cas que això no sigui possible, la urbanització podria avançar parcialment el moviment de
terres de parcel·les. En aquesta situació, caldrà pactar amb les propietats d’aquestes en quines
condicions, tant funcionals com econòmiques, es realitza.
• En cas que l’edificació generi excés de terres que no siguin utilitzables en una fase, es definiran
espais d’abassegament dins l’àmbit del Pla Director per fases posteriors.
• El present document identificarà de manera bàsica quines són les parcel·les on sembla possible
aconseguir un volum de terres major.
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En aquest sentit, s’han localitzat zones amb possibilitats de ser usades com a àrees d’aplec de materials.
Aquestes es distingeixen en funció dels materials a aplegar. Aquestes es situen prop de les zones d’ús i
en sòl públic (parcel·les d’ens públics o sistemes). Les zones d’aplec es classifiquen en tres grups:
• Aplecs de terres aptes per a terraplenar
• Aplecs d’argiles. Al Consorci aquestes terres li poden servir per a segellar antics abocadors i/o fer
restauracions paisatgístiques en cas de que se n’obtinguessin més de les necessàries per a segellar
abocadors.
• Aplecs d’argiles, terres aptes per a terraplenar, terres aptes per a restauracions paisatgístiques i
terres vegetals. Les terres vegetals es posen en aquest grup ja que les superfícies marcades en el
plànol son molt grans i les que caldrà per a la terra vegetal seran més petites.
També es defineixen zones de préstec. S’ha analitzat l’àmbit del projecte per tal de detectar les possibles
zones que puguin generar desmunts aprofitables per als reblerts estructurals del projecte. Es classifiquen
en funció de si el préstec pot ser immediat (no es deixen forats) o de si depèn de que s’hagi de construir
l’edifici i es faci el rebaix (préstec per a ser usat a futur). En aquest sentit cal realitzar les següents
consideracions:
• Bona part dels desmunts i sanejos que es generen entre els eixos B i C es troben en zona de
reblerts de terres amb parts de runa no seran reaprofitables per a terraplens.
• Al voltant dels eixos A22 i A3, es generen les zones amb majors desmunts.
• Les parcel·les PC4 01 i PC4 02 son les més grans dins l’àmbit. Segons el projecte de traçat, tot el
seu perímetre es troba en terraplè. Ara bé és possible que les seves necessitats d’aparcament
puguin acabar generant un excedent de terres que calgui gestionar conjuntament amb la
urbanització degut al gran volum que es preveu que pot arribar a generar i per tant, tot i que en
principi, per tactar-se d’un rebaix s’hauria de classificar com a préstec per a ser usat a futur, es
creu necessari planejar-lo com a préstec immediat. Altres zones com poden ser les basses de
laminació i altres obres previstes a l’Estudi d’Obres Bàsiques i que impliquin un gran moviment
de terres també s’haurien d’incloure en els grups de préstec immediat si es considera necessari en
el moment de realitzar el projecte constructiu de cada fase.

Hidrologia i hidràulica
Al mes de juliol de 2013 s’aprovava inicialment el Pla Director del Centre Direccional de Cerdanyola del
Vallès. Junt amb aquest document, es presentava l’Estudi d’Obres Bàsiques d’urbanització. Aquest
document feia tot un seguit de propostes d’actuació sobre el torrent de Magrans en base als estudis
hidrològics realitzats per als planejaments anteriors amb la voluntat que l’Agencia Catalana de l’Aigua
s’hi pronunciés i d’aquesta forma ser estudiats hidràulicament més endavant. Aquestes actuacions, de
forma resumida eren les següents:
1) Endegament a cel obert del tram entre la sortida del calaix dos ulls de 3x3 que hi ha sota el
terraplè de les vies d’ADIF i fins a l’eix-C, obrint la llera ja que es tracta d’una llera molt
encaixada.
2) OD-B.1- estructura que permet creuar l’eix-b per sobre el torrent.
3) OD-C.1- estructura que permet creuar l’eix-C per sobre el torrent.
4) Modificació de la zona inundable que hi ha entre l’eix-C fins als eixos 7 i 8 que son paral·lels i
limiten la reserva viària del Túnel d’Horta.
5) Endegament en calaix del torrent en creuar per sota els eixos 7 i 8 i la reserva viària i la seva
sortida de manera que es pugui frenar les aigües en aquest punt.
6) OD-E.1- estructura que permet creuar l’eix-E per sobre el torrent i endegament del torrent sota
aquesta estructura.

7) Rectificació de dues corbes consecutives a 90º que evitin erosions.
8) Eliminació d’un salt i substitució d’una estructura existent al carrer dels Boters que permetria
eliminar un punt a on el torrent pot inundar els carrers existents.
9) Entroncament del torrent de Magrans amb la riera de St. Cugat i la seva compatibilització amb
una possible bassa de laminació en aquell punt.
A aquestes propostes, l’ACA en el seu informe de data 15 de novembre de 2013 en resposta a la
sol·licitud de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona va respondre el
següent pel què fa a la qüestió de la inundabilitat: D’acord amb tots aquests motius i antecedents, el Pla
Director Urbanistic ha d’incorporar un estudi global de la riera de Can Magrans que inclogui una
revisió de l’estudi d’inundabilitat i les propostes d'actuació a la riera en base a les consideracions
indicades anteriorment, i de cara a l’aplicació als futurs projectes d'urbanització. Aquest estudi matriu
haurà d'incloure també la millora de la vegetació de ribera en tot el tram. Es recomana un termini per a
la presentació d'aquest estudi d'un any, i en tot cas sempre de manera prèvia a la presentació dels
projectes d'urbanització.
I en les conclusions:
“....Conclusions
De conformitat amb tot allò exposat, aquest informe conclou:
- Pel que fa a la inundabilitat, el Pla Director Urbanistic ha d'incorporar una revisió de l’estudi
d’inundabilitat i les propostes d'actuació a la riera de cara a la seva aplicació als futurs projectes
d'urbanització.
- En relació amb les afeccions mediambientals, s'informa favorablement.
- En relació amb l’abastament, s'informa favorablement.
- Respecte el sanejament del Pla Director Urbanistic, aquesta Agencia proposa la subscripció d'un
conveni de sanejament previst al PSARU 2005 pel sector de Can Costa, ja que és factible la connexió al
sistema públic de Montcada i Reixac, d'acord amb allò informat en aquest apartat. El càlcul aproximat
del conveni, a concretar en el projecte d'urbanització, s'adjunta com a annex en aquest informe
- Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials (dipòsits de
retenció i basses de laminació).”
Posteriorment, i ja en la proposta de planejament definitiva a ser aprovada, hi va haver un canvi
important pel què fa a la hidràulica del torrent. Aquesta proposta de planejament proposava alliberar tota
la parcel·la PC4-01 de qualsevol afecció. Per aquest motiu calia pensar en el desviament del torrent de
Magrans en el primer tram descrit abans en el punt número 1, de manera que va cldre preveure un calaix
des de l’inici fins a l’eix-b i des d’aquest punt, un endegament a cel obert fins l’eix-C tal i com ja es
preveia abans per aqueta zona.
A aquesta modificació, l’Agencia Catalana de l’Aigua va informar el següent:
“....
Consideracions
L’INCASOL, en el document de signat el 15 de febrer de 2014, segueix proposant mantenir la totalitat
de la parcel·la PC401 com a parcel·la privada d’ús comercial, per tal de garantir al màxim les
possibilitats de materialització de l’aprofitament urbanístic previst, malgrat és travessada per una llera
pública, la riera de Can Magrans.
Aquesta Agència, en l’informe emès el 15 de novembre de 2013, indicava que l’estudi d’inundabilitat del
PDU quedava “mancat d’una avaluació del Sistema Hídric del torrent, a partir del qual s’ordena tot
aquest àmbit del territori, tal com estableix el reglament de la Llei d’urbanisme, i que la riera Magrans
pot millorar significativament el seu estat ecològic respecte la situació actual, de manera que cal
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preservar el domini públic hidràulic i la seva zona de servitud del sistema hídric a l’àmbit de la
parcel·la PC4 01, enlloc de qualificar-lo tot com a zona a l’àmbit de la parcel·la PC4 01”.
Aquesta ordenació comporta, contràriament al que s’informava des d’aquesta Agència, prolongar la
canalització de la riera aigües avall de la línia de ferrocarril Mollet-Papiol, i desviar-la en un tram
important. L’INCASOL justifica la solució adoptada en els següents termes:
- La transposició de les prescripcions indicades a l’informe emès per l’ACA comportarien la pèrdua de
molta edificabilitat en un àmbit amb una edificabilitat ja molt inferior a la que permet el Pla general
Metropolità i amb unes cessions de sistemes molt elevades.
- No és possible ressituar l’edificabilitat prevista en el PDU de la parcel·la PC4 01 en un altre indret.
- Tampoc és possible la naturalització del torrent tenint en compte que el seu encaix és superior a 15
metres respecte la rasant prevista del vial (Eix 5), per la qual cosa cal soterrar-la. La canalització
s’efectuaria amb un calaix de 8 m x 3 m al llarg d’uns 516 m, prolongant l’existent des d’aigües avall de
la línia de ferrocarril Mollet-Papiol, i desviant-la ajustant la seva alineació en planta als límits nord
(Eix B) i oest (Eix 5) de la parcel·la. La traça de la canalització estaria qualificada com a domini públic
hidràulic i disposaria d’una servitud de 5 m d’amplada a banda i banda, d’acord amb el Reial Decret
849/1986 d’11 d’abril pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, amb una previsió de
canalització amb calaix de 8 m x 3 m.
Conclusions
No és objecte d’aquesta Agència analitzar les possibilitats de reordenar les parcel·les residencials i
comercials situades al voltant de la parcel·la PC4 01, permetent una orientació nord-sud d’aquesta,
enlloc de l’actual est-oest, a fi de preservar ambientalment el curs de la riera de Can Magrans, ja que
l’anàlisi correspon al l’òrgan urbanístic, atès la multiplicitat de factors que hi intervenen. Fetes
aquestes consideracions, s’admet la solució adoptada en el següents termes:
- La secció de la canalització prevista (calaix de 8 x 3) i reserva de 5 m banda i banda per a zona de
servitud, és suficient des del punt de vista hidràulic, d’acord amb els requeriments tècnics de l’ACA. En
tot cas, el dimensionament hidràulic definitiu s’haurà d’incloure en la revisió de l’estudi d’inundabilitat
que es requeria en l’informe de 15 de novembre de 2013 i que s’haurà de presentar de manera prèvia a
la tramitació dels projectes d’urbanització. Els projectes constructius hauran de tenir en compte els
accessos (rampes) a l’interior de la canalització per permetre les tasques de neteja i manteniment.
- El desviament del torrent comportarà de manera automàtica la desafecció de l’antic domini públic
hidràulic del torrent de Can Magrans i l’afecció del nou, que correspondrà a la
canalització. S’estarà a allò previst a l’art. 8 del Text Refós de la Llei d’Aigües. El desviament, d’acord
amb el plànol presentat, circula dessota de sistemes (vial) i zona verda.
- D’acord amb l’article 112 del Text refós de la Llei d’Aigües l’ens titular de l’obra estarà subjecte al
pagament del cànon d’ocupació corresponent al cobriment de la llera, que s’estima provisionalment en
12.000€/any segons la informació disponible. L’import definitiu es confirmarà en el projecte executiu de
l’obra, en base a les característiques geomètriques de l’endegament.
- El projecte constructiu haurà de ser autoritzat per l’Agència Catalana de l’Aigua.”
D’aquesta manera, era necessari realitzar l’estudi hidrològic i hidràulic del torrent de Magrans per tal de
donar conformitat al requeriment de l’ACA i per una altra banda, poder dimensionar adequadament les
estructures necessàries a construir en l’àmbit d’aquest torrent. En aquest sentit, el Consorci Urbanístic
del Centre Direccional de Cerdanyola va contractar a l’empresa HQA del grup Inclam la realització
d’aquest estudi, que pretén comprovar les hipòtesis i els càlculs de cabals realitzats per TYPSA
anteriorment i refer l’estudi hidràulic tant de la situació inicial com de la situació futura.

Els cabals d'avinguda per períodes de retorn de 10, 50,100 i 500 anys tenint en compte la situació actual i
futura (amb la conca urbanitzada). Aquests resultats no varien respecte dels estudis fets anteriorment per
TYPSA. Els resultats es mostren a la taula següent:
Cabal (m3/s)
Can Magrans Situació actual
Can Magrans situació futura
Increment
% Increment

T10
51
59
8
13.6%

T50
77
87
10
11.5%

T1OO
87
99
12
12.1%

T500
107
121.5
14,5
11.9%

En aquest treball s’ha precisat la secció dels endegaments tant a cel obert com els endegaments en calaix.
1) OD-PC4- secció de 8,40 metres en tres trams. L’entrada serà un calaix de 8,40m i 5m d’alçada,
un segon tram construït mitjançant pantalles separades 8m amb puntals permanents cada 5 metres
d¡alçada, i un tercer tram amb secció de calaix de dos ulls de 4m d’amplada i 5m d’alçada.
Aquesta estructura acaba aigües avall de l’eix-B
2) Endegament en terres i escullera des de la sortida del calaix anterior fins a l’estructura següent. A
la sortida s’ha calculat un vol esmorteïdor per frenar l’aigua provinent del calaix i a partir d’aquí
es preveu una llera d’aigües baixes amb una secció protegida per tal d’evitar incisions degut als
materals fins que hi ha aquest territori i que generen cursos fluvials de parets verticals i
profundes.
3) V-C.1- Pont que permet creuar l’eix-C per sobre el torrent amb una secció variable entre 27m i
30,50m.
4) Modificació de la zona inundable que hi ha entre l’eix-C fins als eixos 7 i 8 que son paral·lels i
limiten la reserva viària del Túnel d’Horta. En aquest sentit, es preveu mantenir la llera existent i
retocar lleugerament el marge esquerre. En aquest costat hi ha l’eix EP-6 el terraplè del qual esta
sobre zona inundable actualment. El què es pretén és construir un mur que limiti la zona
inundable i que no superi la alçada de la zona inundable més un cert resguard per mantenir la
màxima superfície de zona inundable amb el calat menor possible.
5) OD-7-8.- Endegament en calaix del torrent en creuar per sota els eixos 7 i 8 i la reserva viària i la
seva sortida de manera que es pugui frenar les aigües en aquest punt. La secció del calaix serà de
dos ulls de 6x5m.
6) V-E.1- estructura que permet creuar l’eix-E per sobre el torrent i endegament del torrent sota
aquesta estructura. Es tracta d’un pont de 31,60m de llum, que va ser dissenyat i calculat per
l’enginyeria EGI.SL. per al “Projecte d’Urbanització dels Vials a l’entorn del Torrent de Can
Magrans a l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Marge
esquerre” del 2009. Aquest eix no ha variat ni en traçat en planta ni en alçat, de manera que
aquesta estructura és construïble amb aquest nou planejament,
7) Rectificació de dues corbes consecutives a 90º que evitin erosions.
8) Eliminació d’un salt i substitució d’una estructura existent al carrer dels Boters que permetria
eliminar un punt a on el torrent pot inundar els carrers existents.
9) Entroncament del torrent de Magrans amb la riera de St. Cugat i la seva compatibilització amb
una possible bassa de laminació en aquell punt.
En l’Estudi d’Obres Bàsiques, i seguint les indicacions de l’informe de l’ACA, es preveia la realització
de dues basses de laminació sobre la riera de Sant Cugat. En l’Estudi d’Obres Bàsiques que
acompanyava al Pla Director en la seva aprovació inicial, n’hi havia una tercera en el torrent de Can
Domènec que es va treure en la versió definitiva perquè es trobava en terrenys de la Universitat
Autònoma de Barcelona i tot i que en converses mantingudes amb els seus serveis tècnics inicialment no
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s’hi oposaven (per això en la versió inicial es va posar), a l’hora de fer l’informe sobre el planejament ho
varen fer negativament. Tot i així, i a petició de l’ACA, en l’estudi realitzat s’ha estudiat aquest element,
Per altra banda, en aquest estudi s’han precisat més els càlculs respecte dels realitzats per TYPSA, en
dues línies diferents. La primera és que per cada estructura s’ha calculat la seva conca tributària, de
manera que els cabals de càlcul son els que els correspon realment. La segona millora és que el model
utilitzat ha estat un model bidimensional, més adequat a zones urbanes amb gran nombre d’obres de
drenatge. S’han estudiat els efectes laminadors d’obres de drenatge situades aigües amunt del sector en la
zona de la UAB, però finalment no s’han considerat perquè no es pot controlar el fet de que algun dia
algú decideixi eliminar aquests efectes. També s’ha estudiat la possibilitat construir una bassa de
laminació mitjançant una presa aigües amunt de l’autopista AP-7 sobre el torrent de Can Domènec (el
braç dret del torrent de Magrans), amb dues alternatives, una presa de 3 metres d’alçada i una presa de 5
metres d’alçada. En el primer cas el cabal laminat és de 4m3/s metre que pel segon és de 12,3m3/s. Els
percentatges de reducció del cabal son del 4,44% en la primera hipòtesi i del 13,60% en la segona a
l’entrada de l’endegament de la parcel·la PC4 (EN-PC4) i del 3,30% i 10,12% en l’entrada del calaix
sota la reserva viària del túnel d’Horta. En el cas de l’estructura EN-PC4 aquesta reducció de cabals té
poca influència a nivell de costos ja que es tracta d’una estructura que es construeix en bona part
mitjançant pantalles de fins a 17 metres d’alçada lliure i en el cas del calaix sota la reserva viària del
Túnel d’Horta, la reducció de costos esta segur per sota del 10%. En contrapartida, la presa a realitzar
(que de fer-se hauria de ser la de 5 metres per tal que es notés un cert efecte de reducció de cabal),
s’hauria de classificar coma gran presa no per les dimensions sinó pels possibles danys que causaria el
seu trencament. Per altra banda, a nivell econòmic no és favorable perquè caldria construir un
sobreeixidor de formigó per a un període de retorn molt superior als 500 anys.
Sobre les basses que proposa l’informe de l’ACA se’n contemplen dues tal i com ja s’ha dit. Aquestes
son les del meandre de “Distri-Vallès”, en la que es contempla la realització de moviments de terres per
tal de generar una zona de retenció d’aigües (o de reducció de la velocitat de l’aigua). La segona bassa es
preveu en la zona del Parc Tecnològic (en la desembocadura del torrent de Magrans a la riera de Sant
Cugat. De la mateixa marera que en l’anterior, es pretén conformar-la per tal que redueixi la velocitat de
l’agua en retingui una part.

b. Es laminaran, en la mesura del possible, els cabals que s’aboquen a la Riera de St. Cugat, que
excedeixin dels que s’aboquen en l’actualitat, pel fet d’artificialtzar el territori, s’eviten així danys
aigües avall.
Totes les obres que han afectat o afectin a lleres en un futur, el Consorci creu necessari que es van
seguint en la Comissió creada entre l’ACA i el Consorci.
El present document té per finalitat definir les característiques i particularitats de la xarxa de
clavegueram del sector Parc de l’Alba.
Xarxa de pluvials
La xarxa d’aigües pluvials es dimensiona per a un període de retorn de 10 anys. El criteri a tenir en
compte per determinar el sistema de desguàs, és el de donar pendents en el mateix sentit del terreny
natural i dels vials que es construeixen.
La xarxa s’estructura en base a conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble
capa, corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 500, 630, 800 i 1000
mm de diàmetre nominal per a les conduccions principals i 315 mm per a les escomeses, pous de registre
i embornals de 70×30 cm amb reixa tipus Ebro.
El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning i
imposant com a condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 6 m/s i que tots els
trams presentin un grau d’ompliment inferior al 95% de la seva capacitat.
Les diferents subconques considerades en els càlculs són les recollides a la figura número 2.
Figura 2. Subconques de càlcul

De les altres que proposa l’informe de l’ACA, no es proposen per dos motius diferents. El primer és que
el volum a laminar es pot aconseguir en els tres espais marcats i el segon, és que per tal de situar
aprofitaments i sistemes d’equipaments públics, son necessaris aquests espais. De fet, les bases que es
proposen permeten laminar com a molt, períodes de retorn a l’entorn de 50 anys, ja que les zones que
s’hi volen destinar son inundables a aquests períodes de retorn.
L’objectiu és laminar el màxim de volum per tal d’aconseguir la màxima reducció de cabal possible per
tal d’aconseguir aquest efecte sobretot per a períodes de retorn petits.
En aquest sentit, s’ha pogut veure que amb una única bassa situada al meandre de la Riera de Sant Cugat
n’hi ha prou per laminar el volum del període de retorn dels 50 anys.

Clavegueram
Les característiques essencials de la xarxa de recollida d’aigües que es proposa en la urbanització del Pla
Director son les mateixes que ja hi havia en el planejament vigent, i son les següents:
a. La xarxa de recollida d’aigües serà de les anomenades separatives, es a dir els aigües pluvials que
es recolliran no es barrejaran en cap cas amb la xarxa d’aigües brutes o residuals.
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En cadascuna d’elles es determina la superfície total i la corresponent a vialitat, parcel·la i zona verda.
Per al càlcul dels cabals aportat per cada conca s’empra el mètode Racional i la formulació de Témez per
al càlcul de la pluja neta i la intensitat de precipitació. El detall dels paràmetres de càlcul es recull a
l’annex 2.

3
4
5

Conca 5 174,503.89 100,917.30 59,482.48
Conca 6
91,389.55 69,582.06 19,889.10
Conca 25 109,385.34 40,792.68 27,868.80
Conca 23 291,014.16 32,310.00 34,921.68

119
40
56
70

595
199
279
349

746
303
340
398

522
212
238
278

746
643
398

Xarxa de residuals
Per limitar en la mida del possible la mobilització de la contaminació procedent del rentat de les
superfícies impermeables per les aigües de pluja i facilitar el seu tractament es determina la fracció
d’escorrentiu susceptible d’estar contaminat i es proposa el seu tractament mitjançant tres vies:
Conducció cap a cunetes verdes, de manera que el substrat vegetal de la cuneta retingui els
elements contaminants.
Incorporació a la xarxa d’aigües residuals. Quan no hi ha possibilitat d’implantació de
suficient longitud de cuneta verda per assegurar el tractament, el cabal contaminat excedent
es deriva cap a la xarxa d’aigües residuals.
Derivació cap a dipòsit de retenció i pretractament abans d’abocament a llera..
La determinació del volum de retenció d’aigües pluvials, es realitza mitjançant quatre estimacions
diferents:
i) Considerant una aportació de 20 m3/ha impermeable de calçada
ii) Considerant una aportació de 10 mm/m2 impermeable de calçada
iii) Considerant una aportació de 10 mm/m2 impermeable de calçada + 10 mm/m2 sobre el 15%
de la superfície de parcel·la
iv) Considerant una aportació de 70 m3/ha impermeable de calçada + 70 m3/ha sobre el 15% de la
superfície de parcel·la

Es considera com a volum de retenció el màxim obtingut segons els mètodes exposats.
Per a l’estimació de la longitud necessària de cuneta verda, es parteix de les experiències realitzades dins
del mateix sector Parc de l’Alba. Segons aquestes, és necessari un longitud de 1 m lineal de cuneta del
tipus indicat als plànols de detall, per a cada m3 de volum a tractar.
Per al càlcul del cabal punta a derivar cap a la xarxa d’aigües residuals, es considera que la distribució de
la precipitació segueix l’hietograma patró indicat a l’apèndix 3 de l’annex d’aigües pluvials. A partir
d’aquest hietograma, s’estima que el cabal màxim a derivar cap a la xarxa d’aigües residuals és el que
aconsegueix un volum de precipitació neta (mitjançant l’acumulació dels diferents blocs de precipitació
del patró) equivalent al volum de retenció. La màxima intensitat necessària per assolir aquest volum de
precipitació és la que es considera que genera el cabal punta d’aportació cap a la xarxa de residuals.
Finalment, es dimensionen 5 dipòsits de retenció dels volums de pluvials, situats a l’extrem aigües avall
de cadascuna de les conques que serveixen. Els volums d’aquests dipòsits, calculats segons els criteris
exposats anteriorment són els següents:
Dipòsit

Conca

1
2

Conca 3
Conca 4

Superfícies
Avaluació volum retenció
Volum diposit
Total
Parcel·la
Calçada Mètode 1 Mètode 2 Mètode 3 Mètode 4
(m2)
(m2)
(m2)
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
228,343.85 123,323.14 50,396.16
101
504
689
482
689
84,394.95 61,537.40 21,018.81
42
210
302
212
302

La xarxa es preveu amb conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa,
corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 400 mm de diàmetre
nominal per a les conduccions principals i 250 mm per a les escomeses.
El càlcul dels diferents cabals d’aigües residuals incorporats a la xarxa del sector Parc de l’Alba s’ha fet
considerant els següents paràmetres:
A. ÀMBITS RESIDENCIALS (clau R)
−
−
−
−
−

Ocupació promig dels habitatges:
3 persones/habitatge
Dotació d’aigua residual en habitatges: 250 l/persona/dia
Ocupació promig del sostre comercial: 1 persona / 50 m2 str comercial
Dotació d’aigua residual en ús comercial:
45 l/persona/dia
Coeficient punta:
2.5

B. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC1 – PC2 – PC3)
− Ocupació:
− Dotació d’aigua residual:
− Coeficient punta:

1 persona / 30 m2
95 l/persona/dia
2.5

C. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4)
− Ocupació:
− Dotació d’aigua residual:
− Coeficient punta:

1 persona / 30 m2
45 l/persona/dia
2.5

D. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4.H)
− Ocupació:
− Dotació d’aigua residual:
− Coeficient punta:

1 persona / 80 m2
250 l/persona/dia
2.5

E. ALTRES SECTORS
−
−
−
−
−
−
−

Usuaris
SE1.01:
185
SE1.04:
84
ST.07:
10
50.03:
70
SE3.01:
88
SE1.03:
319
Coeficient punta: 2.5

Dotació
95 l/ persona/dia
45 l/ persona/dia
45 l/ persona/dia
95 l/ persona/dia
45 l/ persona/dia
95 l/ persona/dia
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F. APORTACIONS EXTERIORS
Es consideren les aportacions dels volums de rentat de carrers per la primera fracció de les pluges, que es
calculen a l’annex 2. Els volums aportats, els cabals màxims d’aportació considerats i el punt
d’incorporació
Punt d’aportació

De P365 a R-11

133,30

33,26

De SB395 a R-1

57,85

10,12

De SB404 a R-1

61,27

10,71

Volum aportació

Q max

(m3)

(l/s)

A partir d’aquests paràmetres, es calcula l’assignació de cabals als trams de la xarxa de residuals, tal com
es recull a l’apèndix 1 de l’annex de residuals

De P66’ a R42

226,97

49,45

De P89 a R29

37,26

8,88

El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning i
imposant com a condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 3,5 m/s i superiors
a 0,50 m/s, així com que tots els trams presentin un grau d’ompliment inferior al 80% de la seva
capacitat.

De P99’ a R61

178,76

39,27

De P117 a R80

188,14

40,69

De P158’ a R122

420,05

93,45

D’altra banda, per al desguàs del sector nord – oest de l’àmbit, cal implementar un bombament entre els
pous R19 i R25. La canonada de bombament es preveu amb tub de polietilè d’alta densitat PE-100 de
225 mm de diàmetre nominal i 16 atmosferes de timbratge. La longitud de la conducció serà de 448 m i
el desnivell geomètric a salvar de 13,4 m. L’estació de bombament estarà equipada amb dues bombes
model FLYGT NP 3153 MT amb motor de 13,5 KW, funcionant amb un esquema 1+1R.

De P161 a R126

29,17

5,10

Finalment, es comprova la capacitat del col·lector – interceptor de la Riera de Can Magrans, amb les
noves aportacions d’aigües residuals realitzades. Es pot comprovar que és necessària la modificació de 2
trams per garantir la capacitat en règim permanent del col·lector. Aquests trams són:

De P165 a R130

29,02

5,08

De pou 26 a pou 25: Longitud: 53,30 m

Modificació de canonada FOR600 mm a PE1000 mm

De pou 4 a pou 3:

Modificació de canonada FOR600 mm a PE1000 mm

De P196’ a R160

223,67

54,18

De P381 a R298

68,08

16,23

De P384 a R301

21,52

7,65

D’altra banda, al col·lector existent que discorre per la Riera de Can Magrans li arriben les següents
aportacions:
Punt d’aportació

Volum aportació
3

Q max

(m )

(l/s)

De SB205 a R-4

94,93

19,56

De SB217 a R-1

119,37

21,04

De SB235 a R-26

276,51

22,64

Longitud: 52,54 m

Pel què fa a la xarxa de residuals prevista per al Centre Direccional es basa, com la xarxa de pluvials, en
l’estudi de rasants per tal de determinar-ne les conques. Es defineixen tres conques:
Conca 1.- És la conca més gran i es troba entre la rambla del Castell de Sant Marçal i les parcel·les de
l’entorn del torrent de Sant Marçal, tot i que n’hi ha alguna que es troba a la conca del torrent del Bosc.
Com que en aquest torrent no hi ha col·lectors de residuals que connectin amb el col·lector en alta de la
riera de Sant Cugat, es necessari situar aquí una estació de bombament que porti les aigües residuals a la
conca veïna.
Conca 2.- Es tracta de la conca que tributa a l’entorn del Torrent de Can Magrans. En aquest tram, es
preveu la substitució del al col·lector d’EMSSA que baixa paral·lel al torrent de Magrans degut al canvis
de traçat que s’han definit en aquest torrent, i per dotar-lo de la capacitat necessària per poder assumir el
cabal abocat pel Centre Direccional.
Per altra banda, aquest col·lector esdevé un servei afectat en el desviament i endegament del Torrent de
Magrans. Es proposa desviar aquest col·lector per dins de l’endegament, per facilitats de manteniment, ja
que de deixar-se tal i com està, algun pou quedaria dins la reserva viària del Túnel d’Horta i els altres
que estarien en els eixos 7 i 8, serien pous de més de 10 metes de fondària.
Conca 3.- Es una conca petita que es crea per tal respectar, mitjançant les rasants dels vials, el terreny, i
esta situada entre les dues anteriors, recollint les aigües residuals de les parcel·les de part de l’eix-G i
l’eix-J3.
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Ferms i Paviments
Ferms de Calçada
El dimensionament dels ferms de les calçades, es fa d’acord amb les directrius de la NORMA 6.1-IC,
SECCIONES DE FIRME, de la Instruccion de Carreteras, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28
de novembre.
Aquesta norma dimensiona els ferms a partir de les dades de trànsit i de les característiques del terreny
de suport del ferm, és a dir de la categoria de l’esplanada. Als apartats següents s’analitzen aquests
paràmetres.
Tenint en compte la categoria de trànsit que proposa l’Estudi d’obres bàsiques d’urbanització del Pla
Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès les categories de trànsit considerades son les
següents:
Fase

Carrer

Tipus trànsit

Fase 6
Fase 5
Fase 5
Fase 3
Fase 6
Fase 3
Fase 3
Fase 4
Fase 3
Fase 4
Fase 4
Fase 5
Fase 5
Fase 5
Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 3
Fase 3
Fase 4
Fase 4
Fase 3
Fase 3
Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 3
Fase 3
Fase 4

Eix-A1
Eix-A2
Eix-A23
Eix-A3
Eix-A4
Eix-B
Eix-C
Eix-C
Eix-E
Eix-E
Eix-G
Eix-1a1
Eix-1a2
Eix-2A1
Eix-3b
Eix-4a
Eix-4b
Eix-5
Eix-5
Eix-6
Eix-6
Eix-7
Eix-7
Eix-8
Ep-a
Ep-b
Ep-c
Ep-d
Ep-e
Ep-f
Ep-g
Ep-1

T1
T1
T3
T1
T1
T3
T3
T3
T3
T2
T1
T1
T2
T4
T3
T4
T3
T3
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
T1
T1
T1
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4

Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 4
Fase 5
Fase 3
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 4

Ep-2
Ep-3
Ep-4
Ep-5
Ep-6
Rot-1
Rot 2B
Camí 1
Camí 2
Camí 3
Camí 4
Camí 5
Camí 6
Camí 7
Camí 8

Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
Prioritat invertida T4
T1
T1
---------------------------------

Pel que fa i d’acord amb el l’Estudi Geotècnic els materials obtinguts de les excavacions seran sòls
superficials quaternaris de natura argilosa i marges argiloses terciàries, en ambdós casos amb
característiques de sòls tolerables segons la classificació prevista al PG-3. Per tant en els trams a cota o
en desmunt, el terreny natural donarà una esplanada de sòl tolerable, i no arribarà a les qualitats mínimes
requerides per col·locar el paquet de ferm.
És per això que es fa una millora de l’esplanada per a obtenir una esplanada E3 consistent en:
• 30cm de sòl seleccionat compactat al 98% del PM en la part inferior
• 30cm de sòl estabilitzat in-situ S-EST3
En aquest sentit, es seleccionen ferms per una esplanada E3 i per la categories del trànsit T1, T2, T3 i T4
segons la “ORDEN CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTÍCULOS:542-MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO Y 543-MEZCLAS
BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTÍNUAS
caracteritzades perquè totes tenen una subbase estabilitzada de 20cms de sòl-ciment i diferents gruixos
de paviments asfàltics col·locats en capes (tres pels trànsits T1, T2 i T3 i dues per als T4). Les seccions
escollides son:
• Trànsit T1:- secció T132:
• Trànsit T2:- secció T232:
• Trànsit T3:- secció T3232:
• Trànsit T41:- secció T4132:
• Trànsit T42:- secció T4232 en els trams de prioritat invertida.
Les mescles bituminoses seran les següents en funció de la capa:
• M.B.C tipus BBTM 11A (rodadura)
• M.B.C tipus AC 22bin S (intermitja)
• M.B.C. tipus AC 22G

(base)
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Paviments de voreres
A les voreres el paviment projectat és de panot de quatre pastilles, col·locat sobre 3 cm de morter en una
base de 15cm de formigó HM-20 que recolza sobre una subbase de 15cm de material seleccionat
artificial compactat al 98% del PM.
Les vorades i els guals projectats són de granit color gris quintana, mecanitzades i flamejades, de
dimensions 20 x 25 cm els primers i 120 x 40 cm els segons, col·locats sobre base de formigó HM-20 de
20 cm les vorades i 15 cm els guals. La rigola és del tipus de 30 x 30 x 8 cm col·locada sobre base de
formigó HM-20 de 20 cm de gruix. A més en els vials de prioritat invertida es col·locarà una vorada de
xapa galvanitzada de 8 mm. de gruix i 200 mm. d’alçada de separació entre vorera i carril de circulació.
El límit del paviment de panot a les parcel·les es rematarà amb una vorada-rigola prefabricada de
formigó de 20 x 20 col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm.
Els escocells seran rectangulars de 2 x 1 metres d’acer galvanitzat de 200 x 10 mm de secció col·locats
sobre base de formigó HM-20 de 20 cm.
Paviment de carril bici
El paviment del carril bici estarà format per una secció de 25cm de tot-u artificial i 20cm de formigó
HM-20 sobre el sol seleccionat si el carril bici està en calçada i si el carril bici està situat a vorera estarà
formada per de 20 cm de formigó HM-20 sobre l’esplanada de la vorera.
Paviment de carril aparcament
El paviment del carril bici estarà format per una secció de 20cm de formigó HM-20 amb malla
electrosolsada d’acer sobre 25cm de tot-u artificial i aquest tot-u sobre el sol seleccionat.
Paviment del camí
El paviment del camí estarà format per una secció de 35cm de tot-u artificial estabilitzat sobre el terreny
natural o material de terraplenat.

8. V-E.1. Viaducte sobre el torrent de Magrans.
9. Mur del marge esquerre de Magrans.
10. Mur carrer Córdova
Pel què fa a la geotècnia per al càlcul de les estructures, cal dir que no es disposa d’un estudi específic
per a cada estructura. Hi ha quatre estudis realitzats pel Consorci, el primer dels quals correspon a la
geotècnia general de l’àmbit i els altres a diverses estructures definides en altres projectes no executats i
que tenien estructures properes a les que aquí es defineixen. Per tant, la informació geotècnica s’ha tingut
en compte com a referència per conèixer el tipus de sòl existent a la zona, i estimar unes característiques
resistents que permetin pre-dissenyar les fonamentacions de la forma més idònia possible.
Tots els estudis coincideixen en la caracterització dels terrenys argilosos, i en tots els casos en què els
fonaments de tipus superficial es recolzin en les argiles fermes, proposen valors de tensió admissible
iguals o superiors a 2,00 kg / cm2. En aquest sentit, aquesta serà la tensió admissible adoptada en les
obres de fàbrica: V-A1.2, OD-ADIF.1, ODPC4 I OD-7-8.1
En el cas de fonamentacions profundes, pels viaductes A-1.1 I PAS-ADIF.2, es fa una estimació de les
resistències per fust i punta en funció de la resistència al tall sense drenar (Cu) que és el valor del qual es
disposa de l'estudi geotècnic general (En teoria, per proximitat de sondatges i sondejos, més apropiat per
a aquestes estructures).
Pel viaducte VC.2 s'estima a partir de les resistències proporcionades per "Estudi geotècnic per a un pont
al torrent de Can Magrans, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)" Ref. N °: B07-MCL-29, de maig de 2007,
realitzat per Geopayma.
D'acord amb les dades aportades pels estudis geotècnics considerats, per dissenyar les estructures que ens
competeixen hem adoptat els següents paràmetres:
Cimentacions directes (Soleres, sabates de murs, piles i estreps) sobre argiles competents:
Tensió admissible:

Estructures del sector del Parc de l’Alba
En aquest Projecte Bàsic s’han dissenyat a nivell d’avantprojecte les estructures que es troben en l’àmbit
del sector 1 del Pla Director del Centre Direccional, és a dir, el sector Parc de l’Alba. En l’apartat de
Connexions Exteriors, es defineixen les estructures relacionades amb els accessos al Parc des de l’AP7/B-30.
El present document descriu les estructures i els criteris de disseny considerats per a les mateixes del
projecte d'urbanització del Parc de l'Alba a Cerdanyola del Vallès.
Les esmentades Obres de Fàbrica son:
1. V-A1.1: Viaducte sobre el torrent de Can Fatjó corresponent a l'Eix "A1".
2. V-A1.2: Viaducte sobre un ramal del torrent de Can Fatjó corresponent a l'Eix "A1".
3. OD-ADIF.1: Canalització del torrent de Can Fatjó i pas de fauna sota la línia ferroviària d'ADIF.
4.-PAS ADIF.2: Pas de fauna i vianants sobre La línia ferroviària d'ADIF.
5. ODPC4: Part inicial de canalització soterrada de la riera de Magrans entre l'estació de FFCC i L'eix
"B".
6. VC.2: Viaducte sobre la riera de Magrans corresponent a l'eix "C".
7.-OD 7-8,1: Segon tram de canalització soterrat de la riera de Magrans Sota la calçada dels eixos "7" i
"8".

Tensió admissible en punta (1.20 x Tensió admissible):
Coeficient de fregament sòl-cimentació:
Coeficient de seguretat al lliscament:
Coeficient de seguretat al volcada:
Densitat natural del sòl:
Coeficient de balast:

σadm = 2,00 kg/cm2
σadm-punta = 2,50 kg/cm2
µ = 0,57
Fsd = 1,50
Fsv = 2,00
γs = 2,00 tn/m3
ks = 4,00 kg/cm²

Reblerts en tras-dós de murs y estreps:
Angle de fregament intern del reblert:

Ø = 30,00 grados

Angle de fregament mur-reblert:

Ø = 0,00 grados.

Cohesió:

C = 0,00 kg/cm²
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Densitat del reblert:

γR = 2,00 tn/m3

Cimentacions profundes (Pilars y estreps pilotats) en argiles competents:
Resistència por punta:
Resistència mitja por fust:

qp = 25,20 kg/cm² (252 tn/m²)
τf = 0,345 kg/cm² (3,45 tn/m²)

Densitat natural del sòl:

γs = 2,00 tn/m3

Factor de seguretat de la resistència por punta:

Fsp = 2,60

Factor de seguretat de la resistència por punta:

Fsf = 2,60

En relació als materials emprats en les estructures, s'han emprat els criteris establerts per la normativa
vigent, és a dir EHE-08 "Instrucció de formigó estructural" i EAE-11 "Instrucció d'acer estructural",
basant-nos dades climàtiques i en les dades disponibles per mitjà dels estudis geotècnics existents, en
relació a agressivitat del terreny, aigua del subsòl, etc
Els diferents tipus de formigons i acers es troben definits en els respectius quadres de materials dels
plànols d'estructures que acompanyen el present document.
V-A1.1: Viaducte sobre el torrent de Can Fatjó corresponent a eix "A1":.

torrent, i que el plànol de fonamentació es troba dins de les argiles margoses dures, per la qual cosa s'ha
optat per fonamentació directa.
Com l'estructura s'emplaça en una zona de bosc de ribera, a efectes de minimitzar l'impacte ambiental, se
suggereix que no es desbrossi i s'afecti només una franja no superior a l'ample del tauler més 7,50 metres
per cada costat del mateix i que les grues que col·loquin les bigues prefabricades es situïn per darrere
dels estreps i no pels costats del pont. Es recomana que en l'execució sempre es treballi per fases, des de
l'esplanada de la traça dels vials.
V-A1.2: Viaducte sobre un ramal del torrent de Can Fatjó corresponent a eix "A1":
Aquesta obra de fàbrica està destinada a permetre el pas de les calçades corresponents a l'eix "A1" del
traçat viari de la urbanització sobre un afluent del torrent de Can Fatjó a l'altura del PK 0 + 800.
L'estructura consisteix en un pont de bigues prefabricades pretesades d'1 un únic va isostàtic de llum
variable entre 34,00 i 36,00 metres. La obertura compta amb un total de 13 bigues prefabricades
pretensades doble "T" de 1,85 m. de cantell.
L'altura de tots dos estreps és variable a causa de la pendent transversal del tauler, oscil·lant entre un
mínim de 5,55 metres i un màxim de 6,90 metres inclosa l'alçada del muret de guarda de 2,24 metres.
S'ha considerat que aquest mur s'emplaçarà sobre terreny natural i no sobre reblerts, fora de la zona
d'avinguda del torrent, i que el plànol de fonamentació es troba dins de les argiles margoses dures, per la
qual cosa s'ha optat per fonamentació directa.

Aquesta obra de fàbrica està destinada a permetre el pas de les calçades corresponents a l'eix "A1" del
traçat viari de la urbanització sobre el torrent de Can Fatjó a l'altura del PK 0 + 500. L'estructura
consisteix en un pont de dos obertures realitzades amb un total de 13 bigues prefabricades pretensades
doble "T" de 1,45 m. de cantell, amb les dues obertures isostàtics de 30.00 metres de llum respectivament
amb un pilar al mig.

Com l'estructura s'emplaça en una zona de bosc de ribera, a efectes de minimitzar l'impacte ambiental, se
suggereix que no desbrossament i s'afecti una franja superior a l'ample del tauler més 7,50 metres per
cada costat del mateix i que les grues que col·loquin les bigues prefabricades es situïn per darrere dels
estreps i no pels costats del pont. Es recomana que en l'execució sempre es treballi per fases, des de
l'esplanada de la traça dels vials.

L’Estrep 1 està format per una biga carregador de 1,50 metres d'amplada i alçada variable entre 1,40 i
1,70 metres, suportada per 4 piles de 1,20 metres de diàmetre i separades una distància de 7,00 metres. A
causa de que l'emplaçament de l'estrep es troba en una zona de reblerts, s'opta perquè cada pila transmeti
les càrregues al terreny a través d'una fonamentació profunda, materialitzada mitjançant encepats de 5,00
x 5, 00 metres per 1,50 metres de cantell, sobre 4 pilotis de 1,00 metre de diàmetre i 21,00 metres de
longitud, perquè quedin encastats aproximadament 8 diàmetres en les argiles margoses dures.

OD-ADIF.1: Canalització del torrent de Can Fatjó i pas de fauna sota la línia ferroviària d’ADIF

La pila central: Està format per una estructura tipus pòrtic destinada a suportar les càrregues transmeses
per les bigues de dos obertures, i consistent en una llinda de 1,80 metres d'amplada i alçada variable entre
1,75 i 2,05 metres, suportada per 4 columnes de 1,20 metres de diàmetre i separades una distància de
7,00 metres. A causa de que l'emplaçament de la pila es troba a la zona de la llera d'aigües baixes del
torrent (Zona potencialment erosionable), es dissenya una fonamentació de tipus profunda. Per tant, cada
columna s'encasta en un encep de 5,00 x 5,00 metres per 1,50 metres de cantell, sobre 4 pilotis de 1,00
metre de diàmetre i 22,00 metres de longitud perquè quedin encastats aproximadament 8 diàmetres en les
argiles margoses dures.

L’estructura consisteix en un marc de formigó armat amb dimensions interiors de 15,00 d'ample per
10,10 metres d'alt i amb una longitud total 43,50 metres si s'inclouen les fulles d'atac del front
d'excavació.

L'alçada de l'estrep 2 és variable a causa de la pendent transversal del tauler, oscil·lant entre un mínim de
6,00 metres i un màxim de 6,25 metres inclòs el muret de guarda de 1,86 metres d'altura. S'ha considerat
que aquest mur s'emplaçarà sobre terreny natural i no sobre reblerts, fora de la zona d'avinguda del

Donades les condicions de servei ferroviari i l'emplaçament, la solució estructural que es considera més
idònia per resoldre el pas inferior consisteix en un calaix de formigó armat "in situ" clavat sota la
plataforma de vies.

Aquesta obra està destinada a ampliar el pas del torrent de Can Fatjó per sota de la línia de FFCC i alhora
permetre el pas de la fauna i vianants. L'amplada mínima ve fixada per requeriments ambientals
relacionats amb el pas de fauna i criteris hidràulics per circulació d'avingudes, estant fixat en un mínim
de 15,00 metres. L'alçada mínima podria ser de 4,50 metres, però per requeriments del procés constructiu
que s’exposen a l’annex corresponent s'estableix en 10,10 metres.

El condicionant fonamental d'aquesta estructura, és que s'ha de construir sense interrompre el trànsit
ferroviari, a excepció de talls puntuals durant la nit. A la zona d'emplaçament de l'obra, la línia de FFCC
discorre sobre un terraplè. El punt més baix, que ve definit per la riera, el que hi ha una diferència de
12m entre ambdós punts.
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El sistema consisteix a construir un marc de formigó armat amb unes característiques geomètriques
particulars situat adjacent al terraplè, sobre una solera de lliscament. S’empenta el mateix contra el
terraplè per sota de la plataforma de vies. L'estructura es va clavant al terraplè mentre llisca sobre la
solera i la maquinaria d'excavació va llevant el terreny des de dins del marc per facilitar el desplaçament.
Per la seva banda les vies es s’estintolen sobre uns perfils d'acer (bigues de maniobra) que es recolza en
l'estructura lliscant per una banda i en un recrescut del terraplè a l'altre costat de la plataforma de vies.
Aquest sistema permet no interrompre el trànsit ferroviari encara s'ha de reduir el límit de velocitat dels
trens a no més de 30 km / h. Un cop aconseguida la posició final del calaix, durant un tall nocturn, es
retiren les bigues de maniobra, es desmunten els paquets de vies i es restitueix el balast, les travesses i els
rails.
PAS-ADIF.2: Pas de fauna i vianants sobre la línia ferroviària d’ADIF
Aquesta obra de fàbrica consisteix en un pas de vianants i de fauna sobre la línia de FFCC als voltants de
la carretera. L'ample del pas ve definit per requeriments mediambientals i queda establert en un mínim de
10,00 metres. A la zona d'emplaçament de l'estructura la línia de ferrocarril discorre en trinxera amb
talussos que presenten un pendent important.
La filosofia per concebre la tipologia es basa en dissenyar una estructura que pugui executar-se sense
interferir amb el trànsit ferroviari. Per complir l'objectiu cal allunyar els estreps el màxim possible de la
plataforma de vies i situar-los en el la part més alta possible del talús, buscant un equilibri perquè la llum
entre suports i la profunditat d'excavació no resultin excessius. També cal limitar el cantell del tauler per
poder complir amb un gàlib mínim de 7,50 metres sobre els rails sense que la cara superior del primer
s'elevi per sobre del terreny natural.
La solució adoptada considera una estructura de tauler mixt de 36.00 metres de llum, constituït per 5
bigues d'acer tipus "Doble T" de 1,20 metres de cantell per 0,60 metres d'ample, separades una distància
de 2,50 metres entre eixos i una llosa de formigó armat de 0,20 metres de gruix i 10,60 metres d'ample,
comptabilitzant un cantell total de 1,40 metres
.
Sobre el tauler es disposarà una capa de terres amb un gruix màxim de 0,30 metres de manera que
existeixi continuïtat amb el material del terreny natural, a efectes de facilitar el pas de la fauna.
L'adopció d'una estructura prefabricada obeeix al sistema constructiu, que consisteix a muntar les bigues
del tauler sobre els estreps amb una grua emplaçada a la coronació del talús i des d'un costat de la
plataforma de vies, de manera que no afecti al ferrocarril. S'han dissenyat bigues d'acer (molt més
lleugeres que les de formigó per a una mateixa llum), precisament per facilitar l'hissat i la col · locació, ja
que la longitud de llançament serà com a mínim de 18,00 metres més la distància des del centre de
gravetat de la grua posicionada a l'eix de l'estrep (Probablement no inferior a 8,00 metres).
Un cop emplaçades les bigues es disposaran llosetes d'encofrat perdut i es procedirà a armat i abocament
del formigó. Depenent de les exigències de l'entitat explotadora del FFCC és molt probable que el
muntatge de bigues, i altres tasques d'execució de tauler s'hagin de fer durant la nit, quan no hi ha
circulació de trens o aquesta és molt reduïda.

OD-PC4: Part inicial de canalització soterrat del torrent de Magrans entre l'estació de FF.CC i el
eix-B.
Aquesta obra de fàbrica està destinada a la desviació i canalització soterrat de la riera de Magrans per
fora dels límits de la parcel·la PC4 01, i efectes de no interferir amb futurs aparcaments subterranis o
altres possibles edificacions.
La longitud de la llera original entre els punts de desviament és de 380 metres i un cop desviat passa a
aproximadament 525 metres. Aquest increment de longitud fa que el pendent mitjà del mateix se situï al
voltant del 1,00%. D'aquests 525 metres de longitud, 500 discorren soterrats amb diferents tipologies
estructurals en funció de la profunditat a la qual es troba el llit de la canalització respecte al terreny
natural o al terreny definitiu de la urbanització i el seu traçat viari. L'ample estructural lliure ve definit
per requeriments hidràulics i està fixat en 8,00 metres, així com un radi mínim entre alineacions de 25,00
en l'eix de traçat, encara que en casos on és factible s'adopta 50,00 metres segons les recomanacions dels
tècnics encarregats de l'estudi hidràulic.
Entre els PK 0+00 a PK 0+030 aquesta estructura es dissenya com a transició entre el calaix bi-cel·lular
de dos ulls de 3x3 que dóna pas a la riera sota el traçat de FFCC i la nova canalització. Si bé les
dimensions del calaix existent resulten bastant més reduïdes que les de la nova estructura, això es deu al
fet que aquesta última està prevista per a les avingudes corresponents segons l'estudi hidràulic realitzat.
També es preveu, que en el futur el calaix existent hagi de ser ampliat o reemplaçat per complir amb els
requeriments hidràulics de la conca.
L'estructura consisteix en un marc de formigó armat, les dimensions interiors són de 8,00 metres d'ample
per 5,00 metres d'altura. Per requeriments del disseny hidràulic, en aquest primer tram, la llum ha de ser
completament lliure i sense diafragmes intermedis, per a una altura màxima de terres sobre llindar de 6
metres. Sobre aquest tram s'emplaça el traçat viari corresponent a l'eix-A3.
Entre els PK 0+030 a PK 0+105 discorre íntegrament per sota de l'eix-A3. La cobertura de terres arriba a
un màxim de 10,00 metres sobre el llindar, de manera que el plantejament estructural consisteix en un
calaix bi-mòbil amb dues cel·les de 4,00 metres d'ample per 5,00 metres d'altura a efectes de reduir la
llum. No obstant això l'increment de càrregues, la disminució de la llum a la meitat, permet reduir els
gruixos de solera. Aquesta tipologia, igual que l'anterior es planteja amb excavació a cel obert.
Entre els PK 0+105 a PK 0+350 el plantejament estructural per a aquest tram, ve condicionat per una
distància entre el llit de la canalització de la riera i el terreny final que oscil·la entre un mínim de 13,00 i
un màxim de 19,35 metres. Aquest fet fa que amb un plantejament similar al tram anterior (marc de
formigó armat), sigui inviable, no només per les cobertures de terra sobre llindar variables entre 7,40 i
13,75 metres, sinó també perquè les excavacions resultarien desproporcionades en volum i afectarien
zones de talussos amb risc de lliscament, especialment a les zones properes a un Castell de Sant Marçal.
D'acord amb la problemàtica exposada es proposa l'execució mitjançant 2 alineacions de pantalles de
formigó armat de 0,80 metres de gruix per 2,50 metres de longitud de tram, separades els 8,00 metres
requerits, que actuessin com parets estructurals que permetran l'excavació del terreny interior fins arribar
a la cota del llit de la canalització on es construirà una solera, també de 0,80 metres de gruix que actua
alhora d'apuntalament inferior entre pantalles. Donades les grans profunditats assolides, es preveu durant
la construcció a mesura que s'excava, la col·locació d'apuntalaments intermedis situats a distàncies que
oscil·len entre 4,00 i 5,00 metres. Evidentment, no té sentit construir el llindar a 5,00 metres de la solera
per després omplir amb 7,40-13,75 metres de terra, per tant, la proposta és executar a la zona superior de
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les pantalles, preveient una cobertura màxima de terreny de 3.00 metres i mantenir els apuntalaments
intermedis com definitius.
Com l'altura entre la solera i la cara inferior del llindar pot arribar fins a 15,50 metres, i a més existeixen
els apuntalaments intermedis, no sembla raonable muntar un cindri i un encofrat per a la seva execució.
Sobre la base de l'exposat es preveu la construcció de lloses de formigó armat prefabricades en obra de
0,30 metres de gruix i 8,20 metres de longitud, que es recolzaran sobre les bigues de lligat de les
pantalles i actuaran com a encofrat perdut, col·laborant estructuralment amb la llosa de llindar de 0,80
metres de gruix total. El sistema constructiu per fases està totalment detallat a l’annex d’estructures i al
plànols.
Entre els PK 0+350 a PK 0+500 aquesta estructura té una longitud de 150,00 metres i en els últims 40,00
metres discorre per sota de l'eix-B. En aquesta zona la distància entre la superfície del terreny natural i el
llit de la canalització torna a ser raonable (inferior a 12,00 metres en el punt més desfavorable), i a més
no existeixen estructures importants assentades sobre sòls amb risc de lliscament, per la qual que es
planteja novament l'excavació a cel obert. La cobertura de terres sobre l'estructura oscil·laria entre 0,00 i
un màxim de 6 metres.
En relació a la tipologia, es torna al plantejament estructural de calaix bi-mòbil amb dues cel·les de 4,00
metres d'ample per 5,00 metres d'altura. La geometria estructural es mantindria constant al llarg de tot el
tram considerant només una variació en el armat que dependrà de la cobertura de terres sobre la llinda
del marc.

OD-7-8.1- Segon tram de canalització soterrat del torrent de Magrans sota la calçada dels eixos-7 i 8
Aquesta obra de fàbrica resol el pas del torrent de Magrans per sota dels eixos 7 i 8 al PK 0 + 740 i PK 0
+ 800 respectivament en una longitud de 98,40 metres.
Es planteja un calaix bi-cel·lular de dues cel·les de 6,00 metres d'ample per 5,00 metres d'alt segons
requeriments hidràulics amb solera. L'alçada màxima de terres sobre el llindar oscil·la entre 1,50 i 2,50
metres. L'excavació es preveu a cel obert i sense més complicacions.
La fonamentació seria directa sobre les argiles dures, i si en algun cas fos necessari (per quedar la solera
en zona de farciment o terreny inadequat), podria substituir-se el terreny amb la mateixa per sòl
seleccionat compactat o formigó ciclopi.
V-E.1: Viaducte sobre el torrent de Magrans corresponent a eix-E
Aquesta estructura va ser calculada en el projecte realitzat per l’empresa EGI.SL. l’any 2009 i es pot
traslladar a aquest projecte bàsic perquè el traçat del vial sobre el que es projecta no ha variat. Es tracta
d’un pont de 30.80 m de llum de càlcul i 20 m d’amplada.
El tauler consta de 4 bigues prefabricades de tipus artesa de 1.30 m de cantell, sobre les que s’executa
una llosa de formigó armat de 25 cm de gruix mitjà.

V-C.2: Viaducte sobre el torrent de Magrans corresponent a eix-C
Aquesta obra de fàbrica està destinada a permetre el pas de les calçades corresponents a l'eix "C" del
traçat viari de la urbanització sobre la riera de Can Magrans a l'altura del PK 0 + 900. L'estructura
consisteix en un pont de bigues prefabricades pretesades duna única obertura, isostàtic de llum variable
entre 27,00 i 30,50 metres.
La llosa és de formigó armat "in situ", té una longitud total variable entre 28,38 i 31,83 metres i una
amplada perpendicular a l'eix del mateix que varia entre 20,50 i 22,00 metres, amb un gruix de 0 , 25
metres inclòs l'encofrat perdut de llosetes prefabricades.
Està conformat per un total d'11 bigues prefabricades pretensades doble "T" de 1,45 m. de cantell. La
separació entre eixos de bigues és variable i oscil·la entre 1,85 i 2,15 metres.
Els estreps son de tipus tancat, consistents en un mur de formigó armat "in situ" tipus mènsula amb un
tancament lateral constituït pel mateix mur i unes aletes en vol a manera d'orelles, que permeten la
bolcada de terres pels costats.
A causa de que l'emplaçament dels estreps es troba a la zona d'influència de la riera i els plànols de
fonamentació se situen en una zona de terreny al·luvial (potencialment erosionable) s'opta per que tots
dos estreps es encastin en l'estrat de margues dures per mitjà d'una fonamentació profunda,
materialitzada mitjançant sengles enceps correguts de 5,00 metres d'ample per 1,50 metres de cantell,
sobre 9 parells de pilons de 1,00 metre de diàmetre, separats una distància de 3 metres i amb 21 metres
de longitud, considerant un encastament de 8 diàmetres en les arenes llimoses molt denses amb graves
recomanat per l'estudi geotècnic Nº2. O en el seu defecte les argiles margoses dures. Per altra banda,
s'hauran de protegir els marges dels terraplens amb escullera, a efectes d'evitar l'erosió, atenent les
recomanacions de l'estudi hidràulic realitzat per a la canalització de la riera.

Geometria del tauler. Secció Tipus.

L’esquema longitudinal és de biga birrecolzada, disposant-se junts de dilatació en ambdós estreps. Els
estreps són de tipus obert i es recolzen al terreny mitjançant fonamentació profunda amb pilons de 85 cm
de diàmetre.
Pel que respecta als paràmetres geotècnics, i seguint les recomanacions de l’estudi geotècnic de
referència (Jolsa 385-02-09 de juliol de 2009).
Pel que respecta a la fonamentació de l’estrep, s’opta per la fonamentació profunda mitjançant pilons insitu de 85 cm de diàmetre. Els pilons s’encasten un mínim de 8 diàmetres a la capa d’argiles margoses
per tal d’aprofitar tota la seva capacitat estructural (50 Kp/cm2).
M-Mag-1 :Mur del marge esquerre del torrent de Magrans
Es tracta d’un mur d’escullera d’entre 3 i 4 metres que fa de peu del terraplè de l’eix EP-6. Aquest mur té
una secció trapezoïdal i en el seu trasdós s’hi preveuen els corresponents geotèxtils per evitar la pèrdua
de fins en cas d’avingudes grans i el seu drenatge. La definició de la seva alçada prové de la consideració
de la làmina d’aigua produïda per una avinguda de període de retorn de 500 anys afegint-hi un resguard
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d’un metre. La longitud del mur és de 340 metres aproximadament i es podria considerar també com un
element de l’endegament del torrent de Magrans.
Mur carrer Córdova
Aquesta estructura també va ser calculada en el projecte realitzat per l’empresa EGI.SL. l’any 2009 i es
pot traslladar a aquest projecte bàsic perquè el traçat del vial sobre el que es projecta no ha variat.
L’encaix de l’eix C amb la vialitat existent al carrer Còrdova no es realitza respectant la rasant actual del
tram construït. En aquest tram es troben dues edificacions existents, una a la banda nord del carrer,
edificada segons la rasant futura, i una al sud, edificada seguint la rasant actual del tram de carrer. La
nova rasant futura del vial C es troba lleugerament més alta, i es va enfilant a mida que ens apartem de la
trama urbana actual. És per això que el projecte projecta la construcció d’un mur de 2 m d’altura que faci
de contenció de les terres que la rasant de l’eix C cap a les finques actuals. Cal dir que no hi ha cap accés
actual a l’edificació que es vegi perjudicat per la nova rasant, donat que la façana que dóna al carrer de la
finca és el mur de separació de la rampa de l’aparcament, i una tanta metàl·lica cap al pati del darrera de
l’edifici.

Tipus de via
Voreres i zones peatonals amb fluxe
de peatons elevat
Voreres amb fluxe de peatons
normal i/o carrils bici amb trànsit
elevat.
Carrils bici amb trànsit normal
Carrils bici en corredor verd

Il·luminància
mitja Em (lux)
15

Il·luminància
mínima Em (lux)
5

S2

10

3

S3
S4

7,5
5

1,5
1

Pel que fa als punts de llum, per motius d’optimitzar les activitats de manteniment, es preveuen només 3
tipologies a tot el Sector Parc de l’Alba, que a més a més coincideixen amb els ja instal·lats en les obres
d’urbanització executades:
• Columna de 9 m, amb lluminària tipus QSA-10V i làmpada VSAP de 150W, per enllumenat de
calçades.
•

Xarxa d’Enllumenat Públic

Classe
enllumenat
S1

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

Les noves instal·lacions d’enllumenat públic es dimensionen a partir de dos requeriments: d’una banda,
els nivells d’iluminació han d’adaptar-se a la normativa existent (RD 1890/2008: Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07) i, d’altra, han de ser coherents amb els nivells d’iluminació existents
als vials urbanitzats corresponents a la primera fase d’urbanització del Parc de l’Alba, previs a
l’aprovació de l’esmentat reglament, i amb valors superiors als que aquest indica. Per tant, quan es
possible escollir entre dos tipus d’enllumenat, s’opta pel més elevat, ja que els valors s’apropen més a
l’enllumenat existent.

La disposició d’aquests punts de llum es realitza en funció de les dimensions de les calçades, voreres,
carrils d’aparcament i carrils bici de cada tram de vial, per tal d’assolir les classes d’enllumenat descrites
a la taula de l’apartat 2, i tenint en compte la disposició d’altres elements del mobiliari urbà. A l’annex nº
10 s’indiquen les solucions individuals adoptades.

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

Excepcionalment, als parcs i places es podran adoptar solucions diferents, amb columnes i projectors de
mes alçada, que seran objecte d’un projecte específic.

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

Pel comandament d’aquestes instal·lacions, es preveuen diversos quadres d’enllumenat en armari
metàl·lic model “CITI” amb protecció mínima IP44, que disposaran d’un sistema de regulació de flux
(estabilitzador-reductor de tensió), així com d’un terminal de telegestió “Urbilux” i mòdul de
comunicacions, que es podrà integrar en el sistema de telegestió i control de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès.
Tanmateix, per optimitzar les despeses d’urbanització i de manteniment, quan sigui possible, les noves
instal·lacions d’enllumenat s’alimentaran dels quadres instal·lats en fases d’urbanització anteriors
propers a la zona d’actuació, la qual cosa requerirà ampliacions de potència.

Tipus de via

Vies principals amb trànsit
important (IMD > 7.000)
Vies principals amb trànsit
moderat (IMD < 7.000) i vies
secundàries i d’accés a
parcel·les.

Classe
enllumenat

ME3b
ME4b

Luminància de la superfície de la calçada
Lumin. mitja Uniformitat
Uniformitat
2
Lm (cd/m )
global Uo
longitudin.
UL
1
0,4
0,6
0,75

0,4

0,5

•

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

El conjunt de cables elèctrics, anirà canalitzat dins d’un prisma a una profunditat de 60 cm, formigonat i
a 80 cm en pas de calçada, de PE125 mm i estarà format per un cable d’alimentació de coure tetrapolar
RV 0,6/1 kV amb coberta PVC i aïllament de polietilè reticulat XPLE, de secció segons càlculs. El cable
per a la xarxa de connexió a terra de coure unipolar de 1x35 mm2 de secció se situarà exterior al prisma,
enterrat directament, a 40 cm de profunditat com a mínim, i a 60 cm en creuaments de carrer.

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

En concret, es preveuen modificacions en els següents serveis:

Com a serveis afectats en l’àmbit d’actuació, s’han considerat tant els serveis que a hores d’ara estan per
modificar com els que per l’execució d’obres prèvies ja es troben modificats.

a. Línia aèria de telefonia que dona servei al castell de Sant Marçal, que afecta a la
construcció del carrer 3B.

Serveis Afectats a modificar:

b. Prisma de telecomunicacions de 8 conductes de 110 mm de PVC, al carrer Serragalliners.

Aigua Potable.
Hi ha tres conduccions d’aigua potable afectades, que pertanyen una a la COMPANYIA D’AIGÜES DE
SABADELL, SA (CASSA), l’altra a la SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA, SA.
(AGBAR), i l’ultima es una escomesa privada que subministra aigua al Castell de San Marçal i Sugrañes.
Es tracten de canonades de transport de diàmetre 500 mm, 600 mm, i 2” respectivament.

c. Línia aèria de telefonia que afecta a la masia Can Planas.

Les solucions adoptades preveuen modificar les canonades i deixar els serveis en les mateixes condicions
que es troben actualment.
Línies Elèctriques.
Les línies elèctriques afectades pertanyen a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
SLU) i agrupades en blocs d’acord amb les seves característiques son les següents:
•
•
•

Dos dobles circuits de transport d’alta tensió a 110 kV.
Varies línies de distribució en mitja tensió a 25 kV.
Diverses línies de subministrament en baixa tensió i mitja tensió.

Les solucions finals a les afeccions es projecten d’acord amb els tècnics de la companyia afectada, per
deixar els serveis en les condicions reglamentàries i de seguretat necessàries en relació amb la nova
infraestructura viària i també amb el futur desenvolupament del sector.
S’ha de fer esment d’una línia de transport d’alta tensió aèria a 220 kV propietat de REE, que discorre
pel corredor verd i que no modifica el seu traçat. D’aquesta línia parteix una derivació soterrada que
alimenta a la subestació elèctrica “Codonyers” en servei des de 2010.
Conduccions de Gas.
Les conduccions de gas afectades pel traçat del planejament, pertanyen a la xarxa de distribució en mitja
i alta pressió de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, així com a la xarxa de transport d’ENAGAS.
En general, la modificació d’aquestes xarxes es fa d’acord amb les prescripcions de la Companya titular,
deixant el servei al menys en les mateixes condicions en que es troba inicialment.
D’altra banda, també es preveu el desplaçament de les canonades de Gas Natural Distibución APB de 6”
d’alimentació a l’ERM existent (C/ Serragalliners cantonada amb C/ Galícia) a l’eix E, així com la línia
de mitja pressió B d’acer de 8” al carrer de Serragalliners.
Tanmateix, es preveu el desviament del gasoducte III cinturó de Barcelona de 20”, propietat d’ENAGAS, per
la afecció del nou vial A2, en un tram de 126 m.

Telecomunicacions.
Les línies de telecomunicacions afectades per nova infrastructura viària pertanyen a la companyia
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. i afecten a les xarxes urbanes i interurbanes i també escomeses
rurals.

Les solucions previstes a les afeccions s’indiquen a l’annex corresponent. No obstant això, es
confirmaran desprès d’arribar a diferents acords amb els tècnics de la companyia propietària de les
instal·lacions existents.
Oleoducte.
Existeix un oleoducte format per canonada d’acer de 12” de la companyia C.L.H. (Compañia Logística
de Hidrocarburos, S.A.) que creua gran part del àmbit paral·lelament a l’autopista AP-7. Degut a la
urbanització de nous vials i l’aparició de noves parcel·les en aquesta zona es preveuen 2 trams de
desviament de l’oleoducte:
•

Afecció 1: interferència amb el nou vial A2.

•

Afecció 2: interferència amb el nou vial A3 i la futura estació intermodal.

Per tal de minimitzar despeses, es preveuen executar variants definitives que permetin executar la les
obres d’urbanització, tal com s’indica a la documentació gràfica. Els nous traçats s’han acordat amb
CLH, però s’hauran de concretar en un projecte específic.
Serveis Afectats Modificats:
Pel que respecta als serveis que es trobaven en condició d’afectats, però que per la construcció de les
obres d’urbanització executades dins de l’àmbit del Centre Direccional, han estat desplaçats, no
constitueixen l’objecte del present projecte. No obstant això, atès que han tingut una implicació
econòmica, s’indiquen al pressupost total de l’urbanització del sector.
A continuació es descriuen breument:
Línies Elèctriques desplaçades.
Les línies elèctriques modificades i/o eliminades com a conseqüència de les obres d’urbanització
executades dins de l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola són les següents.
1. Línia de mitja tensió de 25 kV que creuava les Autopistes AP-7 i B-30 afectada per la
construcció del pont de connexió amb la UAB.
2. Línia aèria de mitja tensió 25 kV viaducte BP-1413: s’ha eliminat la línia.
3. Línia aèria de mitja tensió 25 kV cap a BJ838, BJ721 i BJ722. S’ha eliminat en dues
etapes.
4. Línia aèria de mitja tensió 25 kV cap a BJ701 (Puigfel). S’ha eliminat.
5. Línies aèries de mitja tensió 25 kV “Castell 1” i “Castell 2”. S’han desplaçat.
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6. Línies aèries de mitja tensió 25 kV “Center 2.1” i “Marçal 2”. S’han desplaçat.
7. Línia aèria de mitja tensió 25 kV (rotonda pont B-30/AP-7). S’ha desplaçat.
8. Línia aèria de mitja tensió 25 kV d’alimentació als BJ740 i BJ741 (autopista).

Conduccions de Gas desplaçades.
Les canalitzacions de gas afectades pel traçat del projecte, van ser les següents:
•

Gasoducte d’ENAGAS 20”. Afecció produïda per l’execució un estrep del pont sobre la B-30. La
resolució adoptada va ser la d’incorporar una protecció mecànica al llarg del tram afectat.

•

Gasoducte APB 12” de Gas Natural SDG. Afecció produïda per l’ampliació de la carretera BP1413. Es va construir una variant paral·lela a la dita carretera, i es va desplaçar una posició de
vàlvules.

Telecomunicacions desplaçades.
Durant la primera fase d’urbanització, es va haver de construir una variant aèria provisional a la xarxa
d’interconnexió paral·lela a la carretera BP-1413, per permetre l’execució de les obres d’ampliació
d’aquesta. Posteriorment, es va reposar aquesta xarxa sota la vorera de la carretera.
Tanmateix, es van realitzar una sèrie de petites modificacions a les línies aèries per desafectar les
següents zones d’obres: Avinguda de la Ciència, carrer 2B i plaça A.
Variant oleoducte.
Degut tant a la construcció del pont sobre la AP-7 i la B-30, es va realitzar un desviament de 1.100 m
d’oleoducte de CLH.
Aquesta modificació del tram s’ha executat de forma que quedi una franja de serveis per on passen d’una
forma ordenada i paral·lela.

Sistema de Poligeneració Distribuïda.
El sistema de Poligeneració distribuïda consisteix en la producció simultània d’energia elèctrica, calor i
fred a partir d’un combustible, principalment gas natural, com a matèria primera. L’electricitat produïda
s’injecta a la xarxa de distribució elèctrica, mentre que la energia tèrmica es distribueix per tot el Parc de
la Ciència mitjançant una xarxa d’aigua de 4 tubs de calor i fred (District Heating and Cooling), que
servirà per cobrir les demandes de climatització i refrigeració d’equips de les parcel·les.
Es preveu l’explotació d’aquest servei per diverses empreses de serveis energètics, en virtut del “Contrato
de concesión de obra pública para la explotación de un servicio de interés general consistente en la
construcción de explotación de unas instalaciones de poligeneración de electricidad, frío y calor y de
unas redes de distribución de frío y calor dentro del ámbito territorial del Plan Parcial del Centro
Direccional” de 26/11/2007 entre el Consorci i la UTE Lonjas-Tecnocontrol.
La solució prevista és situar per tot el territori de forma estratègica tres plantes de poligeneració que
s’alimentaran de la xarxa de distribució de gas en APA 16 bar, i es connectaran mecànicament a la xarxa
de fred i calor, i elèctricament a la nova subestació “Codonyers” de 220/25 kV. En el cas particular de la
planta ST-4, posada en servei el 2010, hi ha un subministrament tant elèctric com de fred i calor directe i
dedicat al Sincrotró.
També es preveu el subministrament elèctric a altres grans consumidors d’energia crítics que necessitin
subministrament redundant.
Serveis Elèctrics.
Subestació 220 kV/25 kV.
Degut a la demanda elèctrica prevista al Centre Direccional s’ha construït una nova subestació elèctrica a
220kV/25kV situada a la parcel·la ST-01 i denominada “Codonyers”.
Aquesta subestació s’alimenta de la línia de transport de 220 kV Can Jardí – Canyet de RED
ELECTRICA DE ESPAÑA, ja que es l’única que garanteix unes condicions de subministrament
òptimes. Per tant, s’ha construït una derivació soterrada d’una longitud de 420 m fins a la nova
subestació.
A la subestació estava prevista l’instal·lació de 3 transformadors de 60 MVA per a la zona de distribució
i 2 transformadors de 20 MVA pel Sincrotró (1 d’ells només en carrils). Donada l’ aparició d’un gran
consumidor (2 Centres de Processament de Dades), es va instal·lar un quart transformador de 60 MVA.

Xarxes de Subministrament de Serveis

Xarxa de Distribució 25 kV.

Aspectes Generals del Planejament dels Serveis.

La xarxa d’alimentació elèctrica que donarà servei a tota la urbanització serà dissenyada en forma
d’anella per donar la màxima fiabilitat possible.

La sostenibilitat és el principal criteri que s’ha considerat en el projecte urbanístic del Centre
Direccional, i en aquest sentit es pretén minimitzar el consum d’energia primària derivat del
desenvolupament urbanístic i promoure l’ús de fonts d’energia renovables per el proveïment d’energia.

Hi ha previstes 2 classes de xarxes elèctriques en MT (25 kV):
•

Segons els consums energètics que s’esperen generar al Parc de l’Alba es va considerar necessari
realitzar un proveïment amb sistemes de producció d’alta eficiència, complementats amb energies
renovables, a explotar per empreses de serveis energètics.
Pel que fa a la implantació de les xarxes de serveis en cada sector, aquestes es posaran en servei al
mateix temps que la resta de les obres d’urbanització, és a dir, les diferents obres d’urbanització que es
rebin per part de l’autoritat municipal, ja siguin per fases completes o parcials, inclouran les xarxes de
serveis necessàries per posar en servei les parcel·les corresponents a aquella fase completa o parcial
d’urbanització. En aquest sentit, en els diferents projectes d’urbanització s’indicaran les parcel·les que
quedaran dotades de serveis.

Xarxa de distribució de companyia (Endesa Distribución Eléctrica). Es composa de línies
alimentadores, distribuïdores i centres de distribució necessaris per electrificar les
parcel·les del Centre Direccional. Inclou les connexions amb les xarxes exteriors al
Centre Direccional. Per contra, queden exclosos de la fase d’urbanització els següents
elements (que hauran de ser implementats pels promotors de les parcel·les):
Centres de Transformació de parcel·la, si aquesta s’alimenta en BT, amb la xarxa
BT associada.
Centres de mesura per connexions en MT

•

Xarxes privades: dins d’aquest grup, s’han previst les següents:
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Xarxa per al Sincrotró i la ST-4

Xarxa de Gas.

Xarxa per a les altres cogeneracions

Degut al pas de les xarxes actuals es pot garantir al centre Direccional un subministrament redundant.

Xarxa per un gran consumidor

Es disposa de:

Xarxa per un clúster de CPDs
Addicionalment, per al subministrament elèctric al clúster de CPDs, es preveu ampliar la xarxa de
distribució elèctrica, la qual cosa es pot fer mitjançant línies privades o be mitjançant un reforçament de
la xarxa de distribució de companyia, que és el que s’ha pressupostat.
En l’annex 12 es descriuen tant la xarxa de distribució de companyia com les privades.
Centres de Transformació i de Seccionament.
Els centres de transformació tenen la funció de transformar la mitja tensió en baixa tensió, d’aquesta
manera es permet a l’usuari final poder fer ús de l’energia per consum propi. A partir del Reglament de
Baixa Tensió (842/2002) i de la existència d’un sistema de climatització de districte, s’han previst una
sèrie de potències per parcel·la a partir dels diferents usos definits al planejament (segons sigui
residencial de renda lliure, residencial HPO, comercial, industrial i CPD) que s’han consensuat amb la
companyia distribuïdora (Endesa Distribución Eléctrica), de manera que la potència total dels dos sectors
no superi la disponible a la subestació.
En general, s’han considerat el següents criteris:
Al Parc de la Ciència, el subministrament elèctric es farà en Mitja Tensió, motiu pel qual no es preveuen
centres de transformació a les parcel·les en la fase d’urbanització. No obstant això, es deixarà una caseta
prefabricada a cada parcel·la que servirà com a Centre de Seccionament de companyia, que inclourà la
cel·la d’entrega al futur client. En aquest cas, la mesura i la transformació a BT tindrà lloc en un altre
centre (exclòs de la fase d’urbanització), propietat del client i que haurà de situar-se d’acord amb les
vigents Normes Tècniques Particulars de la companyia distribuïdora.
A les zones residencials i comercials, el subministrament es realitzarà en Baixa Tensió, per tant, s’hauran
d’instal·lar centres de transformació integrats als edificis, en el moment de la seva construcció, d’acord
amb les vigents Normes Tècniques Particulars de la companyia distribuïdora.
A més a més, el Consorci deixarà una sèrie de Centres de Transformació (CT) per tot el Centre
Direccional, per poder alimentar els serveis generals de l’urbanització, com l’enllumenat públic i la
senyalització, preferentment en zones verdes. Tots els CTs aniran soterrats o integrats als edificis. Els
projectes d’urbanització concretaran l’ubicació d’aquests CTs.
Xarxa de Distribució Baixa Tensió.
Dins dels projectes d’urbanització no es preveu la construcció de xarxa elèctrica en baixa tensió, amb
l’excepció dels serveis generals de la urbanització.
Això es degut a que, d’una banda, el Parc de la Ciència s’alimentarà en mitja tensió, i d’altra, a les zones
residencials es pretén flexibilitzar les solucions constructives i integrar els centres de transformació en
els edificis, motiu pel qual, l’electrificació en BT s’implementarà d’acord amb els projectes dels edificis,
per part dels promotors.
No obstant això, sí es preveu la instal·lació d’una xarxa de baixa tensió auxiliar que, partint dels centres
de transformació de companyia, interconnecti els diferents centres de seccionament, per tal de donar
servei en baixa tensió als elements auxiliars dels mateixos.

•
•

Xarxa de 36 bar de Gas Natural al Sud del CDC.
Xarxa de 72 bar d’Enagas al Nord del CDC.

Descripció de la Distribució.
La idea filosofia inicial de la xarxa de distribució de gas natural consistia en oferir a tot el sol Residencial
un subministrament de 4 bar (MPB) i a les plantes de Poligeneració un subministrament de 16 bar
(APA).
A la anterior modificació de planejament (2008) ja es va preveure la possibilitat d’extendre la xarxa a la
resta del Parc de la Ciència, de manera que els futurs usuaris puguin utilitzar aquest combustible per
produir calor, fonamentalment pels seus processos productius i/o industrials (la climatització d’aquestes
parcel·les ja està garantida pel sistema de poligeneració). Aquesta extensió de la xarxa es va pactar amb
la companyia distribuïdora (Gas Natural Distribución) mitjançant un conveni que va ser signat en data
28/03/08, i per tant s’incorpora ara a aquesta modificació de planejament.
Per donar una major garantia de subministrament, s’ha interconnectat la xarxa de 36 bar de Gas Natural
amb la de 72 bar a una ERM existent al altre costat de la AP-7.
A partir d’aquestes bases i amb la col·laboració de la companyia distribuïdora (Gas Natural) es dissenya
tota la xarxa de gas natural que es descriu amb més detall a l’annex 6.
Xarxa d’abastament d’aigua.
Per el correcte abastament d’aigua al Centre Direccional s’han de considerar tres pisos diferents degut al
gran desnivell entre la cota superior del sector i la inferior (160 i 95) i les grans alçades d’alguns edificis
(fins a 13 pisos). La xarxa es pot classificar en xarxa de transport i xarxa de distribució.
La xarxa de transport pertany a ATLL i inclou una canonada de transport que es situa a la carretera BP1413 i que arriba fins a Sant Cugat, i dos dipòsits, un situat a la cota 122 de 6.000 m3 i a on l’aigua hi
arribarà per gravetat situat al costat de la carretera BV-1414, i un volum d’emmagatzematge de 3.000m3
subministrat mitjançant bombament, situat fora del Pla Parcial, al costat Bellaterra respecte de l’AP-7,
que és creuada mitjançant una clava.
La xarxa de distribució surt del dipòsit de la cota 165 i del dipòsit situat a Bellaterra a la cota 197, i
s’anirà a connectar a la xarxa de Cerdanyola. Cal fer esment especial de la canonada que surt del dipòsit
de 3.000m3 i que servirà per subministrar al sector però també per abastar a la ciutat consolidada. La
xarxa que es projecta està consensuada amb la companyia concessionària del servei, AGBAR.
Telecomunicacions
S’ha dissenyat una xarxa de telecomunicacions, de forma que recorri tota la urbanització del Parc de l’Alba
oferint tot els serveis que actualment son tecnològicament necessaris.
La xarxa dissenyada està organitzada, tenint en compte els següents factors:
•

La infraestructura ha d’estar oberta a tots els operadors (actuals i futurs).

•

Qualsevol actuació no ha de generar cap distorsió actual ni futura en el mercat.
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•

Ha de garantir la prestació actual i futura de serveis.

•

La infraestructura ha de ser l’adequada respecte les necessitats de l’actuació.

En aquest sentit, el disseny de la xarxa de telecomunicacions ha estat elaborat a partir del “Projecte per a
la construcció d’infraestructures de Telecomunicacions a l’àmbit d’actuació del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès” redactat per Localret al gener del 2007, així com de les necessitats actuals dels
diferents operadors que han participat en les primeres fases d’urbanització.
D’aquesta manera, pre les futures fases d’urbanització es preveu la participació de l’operador incumbent
(Telefónica) en tot el sector, al qual es fa una reserva d’infraestructura municipal.
Tanmateix, al Parc de la Ciencia, es preveu la participació d’operadors de nínxol (Colt i Orange), mentre
que per les zones residencials, es preveu realitzar una reserva d’infraestructura addicional, oberta a futurs
operadors.
Aquesta xarxa, s’ha d’anar consensuant amb els diferents operadors de telecomunicacions interessats en
disposar de xarxa pròpia dins del Parc de l’Alba, en cada fase d’urbanització atès que les seves necessitats
han evolucionat i ho continuaran fent. Per tant, es concretarà en projectes específics per cada fase
d’urbanització.
Xarxes de Distribució d’aigua Calenta i Freda.
Per tal d’aprofitar l’energia tèrmica dels motogeneradors es preveu la construcció per etapes d’una xarxa
de distribució d’aigua calenta i freda per climatització de districte (District Heating and Cooling). Aquesta
xarxa consistent en 2 circuits tancats (4 tubs d’acer pre-aïllat) es dissenya per cobrir les demandes de
climatització de la zona de parc de la ciència i la tecnologia, zones comercials, equipaments i oficines. No
s’està considerant la possibilitat d’utilitzar-la per la zona residencial degut principalment a que la
demanda d’aquest sector es molt baixa i difícil de preveure, en comparació amb la del sector terciari.
Aquesta xarxa partirà de les centrals de Poligeneració i distribuirà l’aigua freda i calenta a les diferents
subestacions d’intercanvi tèrmic (bescanviadors de calor) situats a les parcel·les.
Aquesta xarxa no suposa una despesa d’urbanització, atès que la inversió realitzada anirà a càrrec de la
empresa explotadora del servei, en virtut del contracte de concessió amb la UTE Lonjas Tecnocontrol, de
data 26/11/2007.
S’ha de fer especial referència als avantatges que presenta aquest sistema de poligeneració amb DHC tant
a nivell medi ambiental com econòmic, degut a la seva elevada eficiència energètica, així com pel fet de
la generació distribuïda d’electricitat que, implícitament, suposa un estalvi de costos de transport
d’electricitat, així com de necessitats d’inversió en noves xarxes eléctriques.
Aportació de les Energies Renovables.
El sistema de poligeneració te la virtut de poder ser complementat amb fonts d’energia renovables. En
concret, es preveuen les següents:
•

Planta de gassificació de biomassa, que pot produir gas de síntesi per utilitzar, barrejat amb gas
natural, en un motogenerador estàndard adaptat.

•

Planta d’uns 475 m2 de col·lectors solars tèrmics, per a la producció de fred mitjançant màquina
d’absorció.

•

Sistema d’aprofitament energètic del biogàs produït a l’abocador Elena, per utilitzar barrejat amb
gas natural en una caldera convencional (amb doble cremador).

Xarxa de Reg
El Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès es va plantejar la definició de la
solució més avantatjosa des d’un punt de vista medioambiental, tècnic i econòmic, per a la gestió
integrada del cicle de l’aigua. Dins de les diferents topologies de solució que permet aquest problema
complex, existeix una primera, avalada per l’experiència de la seva aplicació a data d’avui, que és l’ús
d’aigua no potable per al reg de parcs i jardins i per a la neteja de carrers. Hi ha moltes experiències en el
mon que conclouen que aquesta és una alternativa viable i sostenible ja que es tracta, per tant, d’alliberar
recursos de primera qualitat (aigua potable) per al reg de parcs i jardins i neteja de carrers. Per altre
banda, es garanteix la continuïtat del reg fins i tot en moments puntuals de sequera, on aquestos usos
queden prohibits.
El Centre Direccional va plantejar d’una manera anàloga el reg de parcs i zones verds, així com la neteja
de carrers. Per aquest motiu, l’any 2007 va contractar a Sinco Medioambiente l’“Estudi d’alternatives i
viabilitat de la reutilització de les aigües en l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès”
per tal de quantificar la demanda, definir quin, o quins el recursos hi havia disponibles, la seva qualitat i
quin o quins son els més avantatjosos per a alimentar aquesta demanda: aigua freàtica, aigua de pluja,
aigües grises o aigua regenerada de l’EDAR de Sabadell (aquesta solució no és immediata a causa de la
falta de tractament terciari de la depuradora en el moment de redacció del present projecte).
Posteriorment es varen redactar dos projectes més basats en aquest estudi inicial, el Projecte Constructiu
de les Xarxes de Reg del Verd Públic i Neteja de Carrers del Centre Direccional de Cerdanyola del
Vallès, i el Projecte Constructiu del Dipòsit per al Reg del Verd Públic i Neteja de Carrers del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès. Aquests projectes han servit de base per al disseny d’aquesta
xarxa.
Aquest estudi calculava la demanda de reg en front de diversos recursos disponibles o possiblement
disponibles a futur. El resultat d’aquest càlcul donava que la demanda anual d’aigua per al reg del verd
públic és de 103.075 m3J. Els recursos disponibles estudiats eren els pous disponibles a la zona, pous
municipals i la possibilitat d’aprofitar per a reg l’efluent de la depuradora Sabadell Riu Sec, la
depuradora més propera amb un cabal significatiu.
L’avaluació dels recursos provinents dels pous dins de l’àmbit del Centre Direccional va ser realitzada
per l’empresa Nabla. De tots els pous estudiats es proposa finalment l’aprofitament de quatre: Vivers II,
Horts Meandre, Distri-Vallès i Horta Granja.
Per una altra banda, i donat que aquests valor no són suficients per a abastir tota la demanda futura en el
cas de que aquesta s’ incorpores en un mateix instant (situació bastant improbable degut a que conforme
apareixen nous usuaris desapareixeran uns altres: el reg de l’arbrat viari es mantindrà, com a molt, durant
5 anys) es varen avaluar altres recursos alternatius per tal de completar la demanda i per aquest motiu, es
varen estudiar tres alternatives en les que en qualsevol cas el recurs aigua freàtica de l’àmbit hi tenia el
paper principal. I és en aquest sentit que es va dissenyar aquesta xarxa primària de reg, que contempla
l’adequació de pous existents, construcció d’una xarxa de canonades d’impulsió, un dipòsit de reg i una
xarxa de distribució primària que alimentaria a la xarxa secundaria de reg (bateries de reg, goters, etc).
Pous
Dels pous inicialment estudiats, per raons diferents se’n varen haver de canviar 2 per altres 3, de manera
que les concessions fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua és sobre els següents pous: Vivers II, Vivers
Tennis, Sínia, Pujol i Horts Meandre. Part de la xarxa ja ha estat executada en la fase 1 fins al punt que
quan es va fer encara no s’havia descartat el pou Horta Granja que es situa al costat Collserola de la riera
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de Sant Cugat. El fet de que els terrenys situats en aquella zona es trobin en el sector 2 del Pla Director
del Centre Direccional dóna opcions de que en el futur aquest pou es pugui reincorporar al sistema.

dipòsit i la seva cota de solera. En qualsevol cas, ara com ara es defineix tal com es va fer en el citat
projecte.

Les obres projectades consisteixen en la substitució de els bombes actuals per equips que responguin a
les exigències de càlcul. En cada pou es projecta també una petita caseta de 3,5 m x 3,5 m, amb solera de
formigó de 25 cm de gruix, cubeta de formigó també, tancament de paret de blocs i coberta invertida.

Es tracta d'un dipòsit de planta circular amb diàmetre interior de 20,52 metres i panells laterals de 4,95
metres d'alçada, 2,10 metres d'ample i 17,5 centímetres d'espessor en la seva zona central. Per a una
alçària de 4,20 m de columna d'aigua (alçada útil) s'obté un volum de 1.394 m3.

Xarxa d’impulsió i distribució

En total el dipòsit està format per 30 panells estàndard i 1 panell de tesat horitzontal dels cables. Els
panells estan doblement tensats. D'una banda posseeixen una armadura pretesada vertical i per un altre
disposen d'uns cables horitzontals que es sotmetran a un postesat final al panell de tensat. El panell té un
junt mascle en un extrem i un junt femella en l'altre, per permetre el seu acoblament mitjançant un perfil
de cautxú.

D’aquests pous l’aigua puja fins al dipòsit mitjançant una xarxa d’uns 4.100 m de longitud, de polietilè,
de diàmetres creixents des de 50 mm fins a 160 mm. El polietilè serà de baixa densitat (PE-40) fins a 90
mm de diàmetre (inclòs) i d’alta densitat (PE-100) per a diàmetres superiors. Es projecten 6 ventoses,
coincidint amb els punts alts, i 6 pericons desguàs al punts baixos de la xarxa.
La xarxa de distribució té una longitud d’uns 22.000 m lineals: 13.418 m corresponen a trams que no
requereixen bombaments addicionals i 8.606 m funcionen gràcies a la pressió que li donaran els equips
de bombament situats al costat del dipòsit. Si el sistema funciona des del pericó de by-pass, com la
pressió de la companyia subministradora d’aigua potable és més gran, s’instal·laran reductores de
pressió. Aquesta xarxa, a banda de ser la subministradora de l’aigua a la xarxa secundaria de reg, es
disposarà sobre ella les boques de reg per a la realització de regs puntuals, tasques de manteniment, o el
baldeig de paviments. Per altra banda, en el cas de que sigui necessari usar aigua de boca per regar,
caldrà que en els punt de connexió d’aquesta a la de potable disposi d’un comptador.
La xarxa de distribució Nº1 funciona en gravetat. Té una longitud total de 13.418 m amb diàmetres
compresos entre 40 mm i 250mm. Es també de polietilè, baixa densitat fins a 90 mm i alta per a
diàmetres més grans. Es projecten 22 pericons per a ventoses, 27 pericons per a desguassos, 15 hidrants
per a reg de parcs i jardins i 243 hidrants per a connexió de la xarxa de reg en baixa de l’arbrat.
La xarxa de distribució Nº2 funciona en pressió (cota 155 m.s.n.m.). Té una longitud total de 4.346 m
amb diàmetres compresos entre 40 mm i 200mm. Es també de polietilè, baixa densitat fins a 90 mm i alta
per a diàmetres més grans. Es projecten 7 pericons per a ventoses, 6 pericons per a desguàs, 21 hidrants
per a reg de parcs i jardins i 73 hidrants per a connexió de la xarxa de reg en baixa de l’arbrat viari.
La xarxa de distribució Ramal A, costat Est, funciona en pressió (cota 160 m.s.n.m.). Té una longitud
total de 1.754 m amb diàmetres compresos entre 40 mm i 200 mm. Es també de polietilè, baixa densitat
fins a 90 mm i alta per a diàmetres més grans. Es projecten 3 pericons per a ventoses, 3 pericons per a
desguassos, 12 hidrants per a reg de parcs i jardins i 37 hidrants per a connexió de la xarxa de reg en
baixa de l’arbrat viari.
La xarxa de distribució Ramal A, costat Oest, funciona en pressió (cota 193 m.s.n.m.). Té una longitud
total de 2.506 m amb diàmetres compresos entre 40 mm i 110mm. Es també de polietilè, baixa densitat
fins a 90 mm i alta per a diàmetres més grans. Es projecten 4 pericons per a ventoses, 5 pericons per a
desguassos, 2 hidrants per a reg de parcs i jardins i 51 hidrants per a connexió de la xarxa de reg en baixa
de l’arbrat viari.
Dipòsit de reg
Les obres projectades es poden agrupar conceptualment en cinc apartats: dipòsit d’emmagatzematge,
edifici de control i serveis, xarxes d’aigua (4 xarxes de reg, 1 xarxa de proveïment i 1 xarxa de buidat del
dipòsit), xarxa elèctrica i telecontrol.
Dipòsit prefabricat
Hom ha projectat un dipòsit circular prefabricat amb coberta també prefabricada, a la parcel·la de serveis
tècnics ST-06. En aquesta parcel·la en principi caldria construir una central de poligeneració de la xarxa
de fred i calor centralitzada. Dependrà de com sigui aquesta central que es pugui mantenir la forma del

La coberta del dipòsit estarà formada per 31 panells de planta trapezoïdal amb biga central despenjada,
que es recolzaran en dos semicercles centrals de 2,40m de diàmetre. Aquestes bigues circulars es
recolzaran en les mènsules dels quatre pilars prefabricats de 40x40 cm de secció, que es fonamenten en
la sabata central de la solera.
Edifici de control i serveis
L'edifici de control i serveis annex al dipòsit té una planta quasi rectangular, degut a que una de les seves
façanes es projecta al costat del dipòsit de reg. Té una superfície en planta de 128 m2.
Per a facilitar l’entrada de material l’edifici disposa d’un polipaste elèctric de 1.000 kg. També s’ha
projectat una bomba de buidats per tal d’evacuar les aigües de fuites que pugui haver o les neteges de la
sala de màquines.
Xarxes d’aigua
Al present projecte apareixen una xarxa d’impulsió d’aigua freàtica, 4 xarxes de reg i una xarxa de buidat
i desguàs del dipòsit.
Tenint en compte que el present projecte haurà d’enllaçar amb el recollit al Projecte Base, es projecten
dues xarxes de distribució (Xarxa Nº1 i Xarxa Nº2) fins a la connexió de by-pass de la canonada d’aigua
potable de l’operador en alta, que feia les funcions de dipòsit provisional fins a la construcció del mateix.
Es mantindrà el pericó com by-pass de seguretat.
Tant la xarxa de reg del Ramal A-Oest com la xarxa d’impulsió es connectaran amb dos pericons situats
al costat del pericó de by-pass de distribució i que es van deixar preparats al Projecte Base. L’altra xarxa
de reg (Ramal A-Est) es troba condicionada a l'execució del vial 3A-Est, segons el pla parcial de la zona.
Per tant, es projecta el seu traçat des del dipòsit fins a la sortida de la parcel·la.
Per a les quatre línies de reg s'instal·laran equips de desinfecció de l'aigua mitjançant radiació
ultraviolada de la marca OXICOM o similar compostos per un reactor que conté els llums de radiació i
un quadre de control del procés.
A la sortida del dipòsit, i previ al pas pels equips d'ultraviolat, és necessari realitzar el bombament en tres
línies de reg; la quarta funciona per gravetat. Per a cada línia s'instal·larà una bomba centrífuga vertical
més una altra de reserva, situades ambdues en paral·lel. Aquests equips de bombament estaran dotats
d'un variador de freqüència doncs existeixen dues programacions de zones de reg diferenciades segons es
tracti de parcs o d’arbrat, que impliquen uns nivells de cabal i altures manomètriques diferents. Els
variadors son la millor de les solucions per a garantir rendiments òptims per a punts de funcionament
diferents.
La xarxa de distribució Nº1 funciona en gravetat. Es de polietilè alta densitat de 250 mm de diàmetre
PN10 (PE-100).

21

PROJECTE D’OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

La xarxa de distribució Nº2 funciona en pressió. Es de polietilè alta densitat de 200 mm de diàmetre PN6
(PE-100). La bomba instal·lada en aquesta línia ha de ser capaç d'elevar 35,48 l/s per a una altura
manomètrica de 41 m.c.a. i 8,88 l/s per a una altura de 48 m.c.a.
La xarxa de distribució Ramal A, costat Oest, funciona en pressió. És de diàmetre de 110 mm i de
polietilè alta densitat. La bomba instal·lada ha de ser capaç d'elevar 6,61 l/s per a una altura manomètrica
de 67 m.c.a. i 9,91 l/s per a una altura de 66 m.c.a.
La canonada d’alimentació del dipòsit es igualment de polietilè de alta densitat de 200 mm de diàmetre
PN10 (PE-100) i té una longitud de 150 m des del pericó de connexió deixat en el Projecte Base de les
xarxes de reg al costat de l'arqueta d'AGBAR fins a l'entrada a l'edifici. La canonada entra al dipòsit per
la seva part superior.
El buidatge del dipòsit s'efectuarà mitjançant una canonada de diàmetre 200 mm situada a la part més
baixa del dipòsit (pou de buidatge). Igualment se li connectarà una altra canonada que mitjançant un
sobreeixidor a la part superior del dipòsit impedeixi assolir un nivell superior d'aigua no desitjat. El
sobreeixidor i el buidatge es connecten en un mateix pericó, des d’on comença la xarxa de desguàs.

Per a la localització i possible reparació de les derivacions de la canonada principal de la xarxa de boques
de reg, es col·locaran arquetes de derivació, amb les mateixes característiques que les arquetes de capçal
de sector. La xarxa de boques estan connectades a una canonada de polietilè de Ø 50 mm , estan situades
amb una interdistància de 50 m.
Es basa en l’automatització de la instal·lació mitjançant programadors autònoms situats a l’interior de
cada pericó sectorial, regulant el reg de l’arbrat en escocell.
Els capçals dels sectors de reg (degoteig) es localitzaran en arquetes d’obra de 60x60cm d’espai útil, amb
fons de graves que permeti el seu drenatge i amb un espai lliure inferior de 15 cm d’alçada. Seran
arquetes amb tapa i marc de fundició i es localitzaran sobre terra, evitant els paviments durs.
A l’entrada de cada pericó sectorial es col·locarà un filtre d’anelles de 1-1/2” amb grau de filtració de
120 MEsh, juntament amb un regulador de pressió, una electrovàlvula i una vàlvula manual.
El reg de l’arbrat en escocell es regaran mitjançant un anell de canonada de tipus tech-line envoltant del
pa de terra (2 m aproximadament de canonada).

Xarxa elèctrica

A tots els ramals secundaris de reg (anell degoteig arbrat i parterres) s’instal·larà una vàlvula de neteja al
final del sector.

L’escomesa elèctrica es portarà a terme inicialment des d’un centre de distribució situat a la pròpia
parcel·la, separat del que caldria per a la subestació de poligenaració i suposarà la captació d’una
potència de 85 kw.

Jardineria

Des del quadre general de protecció i equips de mesura, es projecta la línia individual fins a l’edifici, que
consisteix en 30 m de (conductor RV 0,6/1 KV 3x240+1x120 mm2 de Cu dins de tub corrugat de 225
mm de diàmetre.

Les espècies seleccionades i la seva distribució segueixen bàsicament els criteris adoptats en la primera
fase d’execució del Centre Direccional, els quals han funcionat correctament i segons les expectatives
marcades. S’ha realitzant alguna modificació puntal en algun aspecte que no han donat el funcionament
esperat.

Telecontrol
Tot el procés hidràulic serà controlat mitjançant PLC des de l'edifici de bombes per a assolir una
automatització en tots els elements (obertura/tancament de vàlvules, marxa/atur de bombes, nivells, etc).
El control es realitzarà des de l'edifici mitjançant un sistema SCADA que es basarà en la mesura dels
principals paràmetres de control i mitjançant un procés de captació, anàlisi, treball i emmagatzematge de
les dades, i la utilització d'un programa informàtic per a governar el funcionament del procés. Es
controlaran els equips de la caseta de bombes i els dels pous de captació d'aigua mitjançant un protocol
de comunicació.
El conjunt de mòduls i EPC estan units entre sí i amb el sistema informàtic de supervisió mitjançant una
xarxa de comunicacions basada en protocols estàndard, de manera que puguin intercanviar ràpidament
qualsevol tipus d'informació entre tots els seus components. La comunicació interna entre els elements
de control serà de tipus Ethernet i la comunicació entre els quatre pous de captació d'aigua i l'edifici de
control serà igualment de tipus Ethernet damunt fibra òptica multimode i tindrà tots aquells emissors i
receptors necessaris per a la seva connexió.
Xarxa secundaria de reg.
La xarxa secundaria de reg és la xarxa que partint de la xarxa de distribució o primària arriba directament
a la planta. Aquesta xarxa consisteix en una bateria de reg (que regula el reg en un dels sectors en que es
divideix l’àrea a regar) en la qual hi ha una electrovàlvula, vàlvules manuals i un by-pass, unes
canonades de distribució i uns degoters que son els que subministren l’aigua a la planta i unes arquetes
de desguàs.
A la sortida de cada escomesa es col·locarà una arqueta de 60x60cm per a allotjar el bypass mestre, que
regularà el reg automatitzat de tot el sector. S’inclourà la instal·lació d’un pluviòmetre per tal de tancar
el reg en cas de pluja.

Les espècies utilitzades en la jardineria dels vials és pràcticament tota planta autòctona, amb algunes
excepcions puntuals com ara el Pittosporum tobira nana que ha tingut un funcionament fisiològic i
paisatgístic molt correcte a la mitjana de l’Avda. de la Ciència i ha estat adoptat també a la rambla del
Castell.
El tractament adoptat ha estat doncs el següent:
- Predomini de Celtis australis (lledoners) de 18/20 cm de perímetres en les voreres dels vials, amb
una distància de separació de 7,20 m.
- En aquelles voreres de sauló que donen al corredor verd Quercus ilex (alzines) de diàmetres
variables entre 16-20 cm. provinents de vivers expropiats del sector. En les voreres de les
estructures es planten també alzines, ja que l’escossell es de dimensions limitades. També en
aquests casos es manté la distància de separació de 7,20 m.
- Nerium oleander (baladre) entapissant totes les rotondes urbanes.
- Quercus pubescens (roure) en la part central de la rotonda del vial A1 al corredor verd.
- Pistacea lentiscus (llentiscle) a la mitjana del vial A1 en el tram que transcorre pel corredor,
seguint la secció adoptada a la BP-1413.
- Platanus hibrida (plataners) completant les marres de la rambla del Castell.
Totes les zones enjardinades tenen xarxa de reg, a excepció de les zones hidrosembrades, la qual haurà
de funcionar com a mínim durant els cinc primers anys, fins que la planta estigui instaurada.
Els espais que constitueixen reserves per a d’altres infraestructures futures han estat simplement
hidrosembrats.
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Mobiliari Urbà

Aquestes marques seran amb pintura acrílica reflectant amb microesferes de vidre.

El mobiliari urbà definit a les obres d’urbanització és el següent:

Senyalització vertical

•
•
•
•
•

bancs tipus Montseny
cadires tipus Montseny
papereres circulars tipus Belluga
aparca – bicicletes
font tipus Atlàntida en els parcs

També hi ha la previsió de col·locar pals de parades d’autobús i marquesines que correran a càrrec de la
partida de mobilitat i per això no es valoraran en el pressupost desglossat.

Senyalització, Semaforització i defenses

La senyalització vertical s'ha projectat seguint la Instrucció de Carreteres 8.1-I.C. i la publicació de la
Direcció General de Carreteres "Señales verticales de circulación", Toms I i II. Les dimensions dels
senyals de perill, prohibició i obligació seran les següents:
- Senyals triangulars:
- Senyals circulars:
-. Senyal octogonals:
- Senyals quadrades:
- Plaquetes rectangulars:

Senyalització horitzontal
Les marques vials s’han projectat segons la Instrucció de Carreteres 8.2-I.C.
Totes les marques són amb pintura reflectora amb microesferes de vidre i els seus colors, amples i
formes son els que s'indiquen a continuació.
Marques vials transversals
• Pas de vianants (M-4.4), segons plànols.
• Línia de parada (M-4.1) - Línia blanca reflexiva contínua de 0,40 m d'ample.
• Línia de cediu el pas (M-4.2) - Línia blanca reflexiva discontínua de traç 0,80 m, espai entre traços
0,40 m i ample 0,40 m.
• Fletxa d’indicació de sentits (M-5.2), segons plànols.
Aquestes marques seran amb pintura acrílica reflectant amb microesferes de vidre.
Marques vials longitudinals
• Separació carrils normals en vies amb VM<60 km/h (M-1.3) - Línia blanca reflexiva discontínua de
traç 2,00 m, espai entre traços 5,50 m i ample 0,10 m.
•

Separació carrils normals per pre-avís en vies amb VM<60 km/h (M-1.10) - Línia blanca reflexiva
discontínua de traç 2,00 m, espai entre traços 2,00 m i ample 0,10 m.

•

Separació de carrils (M-2.2) – Línia blanca reflexiva contínua de 0,10 m d'ample i separada 0,10 m

90 cm de costat
60 cm de costat
60 cm de costat
60 cm de costat
40 x 20 cm (base x alçada)
60 x 30 cm (base x alçada)

El suport de les plaques de senyalització serà amb suport d’alumini anoditzat, cilíndric i estirat, de
diàmetre de 60 mm i 5 mm de gruix. En qualsevol cas, sempre quedarà una alçada lliure de com a mínim
2.20 m.
Semaforització
Les semaforització s’ha projectat segons la Instrucció de Carreteres 8.2-I.C. Totes els semàfors són de
policarbonat amb òptica de LEDS model tipus COMPACTLED. A continuació s'indiquen altres
característiques.
Els semàfors es col·locaran tots sobre columna de poliester-fibra de vidre de 2,40m d'alçada útil i
100mm de diàmetre.
Semàfors per vianants:
Els semàfors per vianants i bicicletes tenen un sistema òptic rectangular bifocal de 210 mm de costat,
amb figurí vermell indicat alt i figurí verd indicant el pas.
Semàfors per vehicles:
Els semàfors per vehicles col·locats sobre columna tenen un sistema òptic de diàmetre 210 mm, amb una
cara i tres focus, verd, ambre i vermell. Es pot afegir un focus extra, també de 210 mm de diàmetre i
color ambre.

Aquestes marques seran amb pintura reflectant amb microesferes de vidre
Restants Marques
a) Zones excloses al trànsit:
Es marcarà un zebrat constituït per línies blanques, paral·leles, en angle o no, amb una relació 2/1
respecte als eixos respectius, de 40 cm d'ample i 100 cm d'espai entre línies tipus M-7.2. Aquest zebrat es
representa esquemàticament en els plànols de planta i el seu detall figura en el plànol de "Detalls de
Marques Vials".
b) Fletxes, signes i inscripcions:
Les fletxes, tant de "direcció" (M-5.2.1 i M-5.2.3) com de "retorn" (M-5.5), queden definides als plànols.
Les inscripcions de CEDIU EL PAS i STOP, seran del tipus M-6.4 M-6.5, i la seva ubicació i detalls
figuren en els plànols corresponents.
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Consorci per tal de que aquesta fos el millor possible. Per tal d’arribar a aquest resultat, el Consorci va
contractar els serveis de consultoria necessaris per poder estudiar la mobilitat de la zona, detectar quins
son els problemes actuals i a on es troben, estudiar-ne la possible solució i a partir d’aquí veure com el
Centre Direccional es pot connectar amb la xarxa sense que aquesta pateixi un empitjorament, tot tenint
en compte que part de la responsabilitat de que això passi no és del Centre Direccional, ja previst en els
planejaments anteriors i sobretot en el PGM de 1976 en el qual es definien unes infraestructures d’ordre
regional que contemplaven la construcció del Centre Direccional entre d’altres desenvolupaments
urbanístics com a potencials usuaris d’aquelles infraestructures proposades.
Aquest projecte, que es va contractar a la enginyeria BAC Engineering Consultancy Group, que te
característiques de projecte de traçat, té per objecte estudiar la connexió del Parc de l’Alba amb la xarxa
viària de l’entorn.

Altres
Semàfors acústics per a invidents: els semàfors acústics són uns equips que connectats al semàfor de
vianants permeten mitjançant l’emissió de senyals acústics, l’indicar el pas lliure de vianants. Polsadors:
en el cas de la rotonda, el dret de pas per al vianant s’aconsegueix mitjançant un polsador per al semàfor.

Concretament, tenint en compte que el Parc de l’Alba està situat al costat sud del corredor AP-7/B-30,
centrat en el p.k. 149 de l’AP-7, davant els terrenys de la Universitat Autònoma, i a l’oest de l’autopista
C-58, les actuacions previstes en aquest projecte consisteixen en definir les connexions amb aquests dos
corredors.
Cal posar de manifest que, al marge de les actuacions definides en aquest projecte, resulta necessari
millorar les actuals connexions AP-7/B-30/C-58, que hauran de ser a càrrec de les administracions
corresponents.

Defenses

Descripció de les actuacions projectades.

Les defenses que es preveuen son les que es disposen en vials de velocitat igual o superior a 50km/h i en
els seus viaductes. Les defenses que es situen en aquests vials son barreres de formigó tipus “New
Jersey”. En el cas dels eixos A3, 7 i 8, com que tenen mitjanes molt àmplies, no se’n disposen.

Les actuacions projectades corresponen bàsicament, d’una banda, a la connexió de la futura rotonda del
Parc de l’Alba, situada en el vial que uneix el nucli urbà de Cerdanyola amb la Universitat Autònoma
(Avda. de Serragalliners) amb la calçada de la B-30 en direcció a Girona, i de l’altra, la millora de les
connexions de la calçada de la B-30 en direcció a Tarragona i Lleida amb els vials de la Universitat.

En el cas de les defenses dels viaductes consisteixen en baranes d’acer galvanitzat normalitzades tipus
BP.ID-H3/02 que es situaran al límit de les voreres.

Actuacions sentit Girona.
• Es manté l’actual sortida de la via col·lectora de la B-30 amb la rotonda de la Avda. de la
Ciència.
• S’allarga el carril d’incorporació a la col·lectora del ramal que uneix la rotonda anterior amb
aquesta col·lectora.

Connexions exteriors i obres fora de l’àmbit
El Pla Director del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès va ser aprovat definitivament el mes de
març de 2014 amb informe favorable del Ministerio de Fomento, tot i que amb la prescripció de redactar
un Pla Especial d’Infraestructures que donés resposta a l’impacte que representaria la connexió del
Centre Direccional en la mobilitat viària i quines haurien de ser les actuacions que correspondria fer al

Figura 1 relativa als comentaris anteriors sobre el manteniment dels ramals d’accés a l’Avda. de la
Ciència.
• S’elimina l’actual ramal que uneix la via col·lectora amb el vial Cerdanyola – Universitat.
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• Abans del creuament sota el vial Cerdanyola – Universitat, la via col·lectora es bifurca en dos
ramals unidireccionals. El carril esquerre s’incorpora a la B-30 mitjançant l’ampliació a 3 carrils
de la B-30. El carril dret es connecta a la futura rotonda del Parc de l’Alba.
• El traçat en planta i alçat del ramal d’unió entre la via col·lectora de la B-30 i l’esmentada
rotonda està condicionat per nombrosos factors:
o En planta, l’ampliació de la B-30, juntament amb el paral·lelisme del nou ramal, obliga a
la construcció d’un mur davant l’estrep sud del pont actual .
o D’acord amb l’Estudi Informatiu del Ministerio de Fomento, s’ha de tenir en compte la
futura línia del tren d’alta velocitat que discorre paral·lela a la B-30, entre aquesta i
l’actual via de RENFE Mollet - El Papiol, la qual cosa obligarà –en el futur- a enderrocar
el vànol del pont actual i construir un nou vànol i estrep.
o Tenint en compte que en futures actuacions està previst el desdoblament de la via
Cerdanyola – Universitat mitjançant un nou pont sobre la B-30/AP-7/B-30, costat Girona
de l’actual, el perfil longitudinal del nou ramal ha de garantir el gàlib sota el nou pont, la
qual cosa obligarà a mantenir el cantell del tauler actual malgrat s’augmenti la llum.
o El perfil longitudinal del nou ramal també ha d’assegurar el gàlib sobre el futur tren i
sobre l’actual via de RENFE, en aquest cas, mitjançant un nou pont.

Figura 2. Supressió del ramal de sortida actual, bifurcació de carrils prèvia al pas sota el pont
actual, condicionants del nou ramal de sortida a la rotonda sud del Parc de l’Alba, i tercer
carril B-30 a Barcelona/Girona previ al pont actual.
• El ramal de sortida de la futura rotonda sud en direcció Girona creua superiorment la via fèrrea
actual amb una nova estructura d’ample suficient per preveure una futura ampliació. La
continuació d’aquest ramal es projecta entre la B-30 i la futura línia d’alta velocitat amb ample de
2 carrils. Del costat de la B-30 es projecta un mur de contenció, mentre que del costat del tren es
projecta un terraplè que haurà de ser substituït per un mur de contenció en el moment de projectar
el futur tren. Aquest mur es compatible amb la reserva que figura a l’E.I. del Ministeri. Abans del
creuament del riu Sec el ramal es bifurca en els dos carrils de que disposa.

Figura3. Condicionants del ramal de sortida de la futura rotonda sud del Parc de l’Alba.
• Pel que fa al carril dret de la bifurcació s’incorpora al ramal que procedent de la B-30 es dirigeix
cap a la C-58 en direcció Barcelona. El creuament del riu Sec es resolt amb un pont amb estreps en planta- continuació dels existents immediatament aigües amunt, però al menys a una cota 4 m
superior. Resulta evident que aquesta disposició no altera el funcionament hidràulic del riu.
• El carril esquerre de la bifurcació crea superiorment la calçada de la B-30 just sobre l’actual pont
d’aquesta calçada sobre el riu Sec, amb un disseny en forma de tisora mitjançant un pont que
manté en planta l’alineació dels estreps però a una cota molt superior.

Figura 4. Bifurcacions en B-30 Barcelona/Girona i cap a C-58 Barcelona, i creuaments sobre el riu Sec.
• Tal com s’ha indicat anteriorment la calçada actual de la B-30, a partir del creuament sota el vial
Cerdanyola – Universitat, s’amplia a 3 carrils per la incorporació d’un carril per la dreta
procedent de la via col·lectora (veure figura 2). Aquesta ampliació es manté fins després del
creuament del riu Sec, la qual cosa obliga a ampliar el pont existent de la B-30 sobre el riu Sec. A
continuació es bifurca el carril dret d’aquesta calçada per adossar-se al carril procedent de la
rotonda del Parc de l’Alba.
• La calçada actual de la B-30 en sentit Girona sota el viaducte de la C-58 s’amplia a 3 carrils,
essent això possible per que l’actual galeria té una amplada lliure d’uns 14 m. Tenint en compte
l’ample de les contencions de defenses s’han de reduir lleugerament l’ample dels vorals. Els
carrils que la formen són: el carril esquerre procedent de la C-58 que serveix al moviment
Sabadell – Girona, el carril central procedent del Parc de l’Alba que serveix als moviments Parc
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de l’Alba - Girona i Parc de l’Alba – Sabadell, i el carril dret que serveix als moviments B-30 a
Girona i B-30 a Sabadell.

capacitat i el nivell de servei, i elimina les freqüents retencions que es produeixen a la C.58 per la
dificultat d’accés a la B-30 dels vehicles procedents de Sabadell.

Figura 5. Bifurcacions i unions de calçades des del creuament del riu Sec i fins a les pèrgoles
existents en AP-7 i B-30 Girona.

Figura 7. Formació del tercer carril i trenat fins a la nova via col·lectora en sentit Tarragona i
Lleida.

• La calçada de la B-30 sentit Girona es projecta amb 3 carrils des de la connexió del ramal
procedent de la C-58. En els 2 carrils de la dreta es produeix el trenat dels moviments Parc de
l’Alba – Sabadell, i B-30 – Girona. Tenint en compte que aquest últim moviment està format
únicament pels vehicles que provenen de la via col·lectora, i atès que abans existeix una
incorporació a l’AP-7 des de la B-30, es tracta d’un trenat molt minso que no suposarà pèrdua de
nivell de servei. Cal posar de manifest que en el pas sota la línia de RENFE, Barcelona –
Manresa, l’ample lliure és d’uns 11 m, la qual cosa obliga a disminuir notablement el voral
exterior sota l’esmentada estructura en una longitud aproximada de entre 10 i 15 m.

• El ramal B-30 / Universitat s’amplia a 2 carrils i, a l’actual rotonda Avda. Eix Central / Carrer
Font del Carme, el carril dret del ramal es projecta com a sortida segregada de la rotonda per tal
de facilitar el moviment al Parc de l’Alba.
• A partir de la sortida anterior cap la Universitat es projecta una via col·lectora, de 2 carrils,
paral·lela a la B-30. Aquesta via recull el ramal de sortida de la rotonda abans esmentada que
serveix al trànsit procedent de la Universitat i del Parc de l’Alba en direcció Tarragona. També
utilitzarà aquesta via col·lectora el trànsit amb destinació a l’Avda. de la Ciència així com el
trànsit residual en direcció Tarragona que no s’hagi trenat en el tram anterior. En aquest tram de
via col·lectora, de 400 m de longitud, es produeixen els trenats a i des de la Universitat.

Tractament de zones verdes i reserves viàries
Parc del Castell

Figura 6. Pèrdua del carril dret a C-58 Sabadell i reducció voral dret sota estructura existent de
FF.CC. Barcelona - Manresa.
Actuacions sentit Tarragona.
• El carril procedent de la C-58, que actualment s’incorpora a la B-30 (moviment Sabadell –
Tarragona ) mitjançant un carril de canvi de velocitat i falca d’acceleració, es projecta com a
tercer carril de la B-30 fins la sortida a la Universitat, sota el pas superior del vial Cerdanyola –
Universitat, la qual cosa suposa la construcció d’un mur davant del pont actual. Això comporta
un trenat de 400 m per als moviments C-58 (Sabadell) – B-30 (Tarragona), i B-30 (Girona i
Barcelona) – Ramal de sortida (Universitat i Parc de l’Alba).Tan mateix el moviment C-58/B-30
no té la necessària obligació de trenar-se atès que, tal com s’indica més endavant, existeix la
possibilitat de seguir per la nova via col·lectora i incorporar-se posteriorment a la B-30. Resulta
evident que la construcció d’un tercer carril en aquest tram de la B-30 millora substancialment la

L’àmbit inclou l’àmbit del antic abocador de Can Planas, limita al sud-oest amb el vial 4B, al nord-oest
amb el vial C, al sud amb el cementiri, al est amb el vial Carrer dels Artesans dins el Parc tecnològic i al
nord amb la llera del Torrent de Magrans. L’àmbit del estudi està qualificat com espai lliure dins el Pla
Director Urbanístic per a la Delimitació i Ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i
com a projecte, abasta també una zona que correspon a l’antic Pla Parcial del Parc Tecnològic del Vallès
al qual ni manca per acabar la urbanització, precisament aquest parc. La superfície del àmbit de l’estudi
és de 27,40 ha, 19,40 incloses en el Centre Direccional i 8ha incloses en el Parc tecnològic.
El què s’inclou en aquest projecte és el resultat del Projecte Bàsic d’Ordenació del Parc del Castell al
Centre Direccional de Cerdanyola que forma part del contracte de serveis per a la redacció del projecte
general d’intervenció i definició d’elements comuns del sistema de parcs urbans del Centre Direccional
de Cerdanyola del Vallès adjudicat el 21 de desembre de 2009 a l’ Estudi d’arquitectura i paisatge de
l’arquitecte Isabel Bennasar Félix.
El projecte inclou la definició del Parc del Castell damunt l’abocador de Can Planas, un tram del passeig
de la banda sud del torrent de Magrans i la plaça urbana limitant amb el vial C al nord-oest.
Prèviament s’ha redactat el Projecte de Recuperació com a Espai Verd i d’Ús Públic de l’Espai del
Torrent Innominat 2, des de l’eix 4B (definit al Pla Parcial del Centre Direccional), fins a la Riera de
Sant Cugat, passant per sota del pont de l’eix viari J3.
Es proposa la definició del espai del Parc del Castell, situat a l’àmbit del antic abocador de Can Planas,
dins el sistema d’espais lliures del sector. L’objectiu principal de la proposta d’ordenació general és el de
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refer el paisatge d’aquests espais a partir de les característiques del paisatge original i aconseguir un parc
que conformi una xarxa alternativa de la xarxa construïda, que permeti millorar i reforçar els itineraris
per a vianants del sector i lligar-lo als àmbits naturals veïns, i a l’hora crear unes zones d’estar on es
puguin desenvolupar activitats de lleure al aire lliure lligades al espai verd, zones de jocs infantils, petites
zones esportives, zones d’estar, zones de picnic, etc.
L’espai edificat està presidit pel turó del Castell de Sant Marçal que es manté com a verd privat i que
visualment forma part d’aquesta xarxa d’espais lliures.
El sistema d’espais lliures de tot el sector es caracteritza per la presencia de dos cursos d’aigua existents:
Torrent de Sant Marçal al oest i Torrent de Magrans al est, i una insinuació al sud del Parc del castell,
que connecta amb el Torrent Innominat II, que es pot potenciar com eix estructurador. Els torrents
apareixen com a elements vertebradors de la xarxa d’espais lliures.
L’espai definit com a Parc del Castell objecte del present estudi, situat entre les dos línies de torrents,
incorpora part de la suau línia de carena definida entre el Castell de Sant Marçal i l’Església Vella al
cementiri, amb àrees de conreu de secà, i zones amb erms de prats i arbustives en els espais abandonats.
El seu àmbit ha estat afectat per un abocador controlat de residus i d’altres rebliments on s’han de dur a
terme actuacions de remediació prèviament a qualsevol actuació. Aquesta remediació condiciona el
present projecte ja que caldrà partir de les cotes que aquesta deixi per situar-hi a sobre el parc.
La carena, com a element central enlairat, és un element a mantenir dins l’estructura del sistema de parcs.
L’espai central queda connectat est-oest per una franja d’espai lliure que relliga transversalment torrents i
carena, i que baixa fins a cadascun dels torrents.
Descripció de la proposta
El parc es caracteritza per la presència del turó i la carena del Castell tallada a banda i banda pels torrents
existents, Torrent de Sant Marçal i Torrent de Magrans. Els espais verds del Centre Direccional de
Cerdanyola s’han organitzat partint de la voluntat de mantenir l’estructura pròpia d’aquest paisatge
vallesà que fou, i que està en transformació, de forma compatible amb l’ús ciutadà. La nova urbanització
vol ser modèlica i fa la seva reserva d’espais lliures preservant aquests espais. La proposta d’ordenació
del Parc del Castell pren aquesta voluntat i la emfatitza, preservant els elements més valuosos d’aquest
mosaic agroforestal solcat per petits torrents, mantenint els torrents i en aquest cas concret, la carena més
important de l’àmbit com a espais “intocables”, pel seu valor com a memòria del paisatge.
D’altra banda, l’estructura general de la proposta d’espais lliures treballa el que seria el límit entre els
espais urbanitzats i la “carena” a preservar, amb els espais a utilitzar i ocupar amb els usos i activitats
pròpies dels parcs. Aquest treball del límit que dibuixa la “resta natural” és el generador del espai lliure.
Aquesta estratègia permet, a més, redibuixar i treballar aquests límits, que alhora és on es concentren les
dificultats, principalment de topografia i de relació amb els diferents tipus d’edificació i usos previstos:
El parc “urbà” es transforma en el límit entre l’urbà i el natural. En el Parc del castell, l’element natural
que es preserva és la carena elevada, espai buit característic en el paisatge vallesà. A la banda sud-oest,
es proposa un gran parc terrassat reforçat amb una pineda retallant la carena buida, on es situen les zones
d’estada i els usos més col·lectius, àrees de picnic, zones de joc etc. El límit nord-est, queda reforçat amb
un passeig elevat, separat del vial i de les parcel·les d’equipament per un talús vegetat, que ressegueix el
peu de la carena preservada.
El Parc del Castell es connecta amb el Torrent de Magrans al nord. S’inclou a la proposta del passeigterrassa a la banda sud, que recull el límit superior del torrent.
Actuacions a realitzar

• Manteniment de la carena del Turó del Castell com element central enlairat i net.- L’espai definit com
a Parc del Castell incorpora part de la suau línia de carena definida entre el Castell de Sant Marçal i
l’Església Vella al cementiri, entre els dos torrents principals. La proposta recull tot l’àmbit actual de
l’abocador. Aquesta carena actual és en realitat una morfologia recuperada d’un abocador clausurat.
La proposta recupera la topografia a partir de la capa de segellat prevista per recuperar la morfologia
de la carena. Així, es preserva aquesta carena de l’ús intensiu, i es col·loquen els parcs i els usos
principals en els límits del mateix. El turó resta net, sembrat amb cereals extensius, de manera que
s’evidenciï perfectament la carena.
La proposta ofereix, en relació a les circulacions alternatives a la xarxa viària del pla, el pas a través del
espais lliures a banda i banda i en totes direccions garantint una bona connexió amb tots els punts
rellevants, amb tots els accessos i amb la resta d’espais del seu voltant: corredor verd i riera de Sant
Cugat.
• Actuacions als límits dels espais preservats. Construcció del sistema de parcs.-Els límits es consideren
els generadors dels espais lliures de l’àmbit: Retallant els espais preservats es col·loquen en relació
amb ells, en els límits, els diferents espais per acollir els usos i així apareixen:
o La pineda i jardins del gran parc del castell.- El límit amb el nord-est es dibuixa amb un
passeig elevat que ressegueix el peu de la carena preservada i es separa del vial per un
talús reforçat amb arbrat i arbustiva.
El límit sud-oest, més ample, és el parc més important de l’àmbit, es treballa com una
pineda que dibuixa la carena per contrast, i que esdevé un gran àmbit per acollir usos, amb
les zones d’estar situades en esplanades esgraonades. Al nord, en el vial C, en el punt més
alt del àmbit, es crea una plaça mirador, limitant amb la zona de conreu.
o Terrassa sobre el torrent.- El projecte inclou també al límit amb el torrent de Magrans un
passeig lineal continu definit amb murs de gabions i pavimentades amb sorra
estabilitzada, creant un parc lineal que permet el passeig i l’estada tranquil·la, amb petits
eixamplaments on es poden situar grups de jocs infantils o altres complements, així com
les connexions amb l’entorn i la zona urbanitzada. Són espais d’estada i recorregut que
permeten gaudir de l’atmosfera del torrent.
o Plaça urbana vial C.- S’inclou la proposta d’ordenació del espai lliure situat al nord del
vial C. La plaça s’estructura en dos nivells definits per grades prefabricades de formigó
que permeten reduir el pendent general Es proposa una plaça pavimentada amb formigó in
situ i àmbits de via verda, amb creació de grans zones enjardinades i àmbits de sorra, on
situar les diferents zones d’estada, jocs infantils, pistes de petanca etc.
Justificació de la solució – aspectes tècnics
• Límits.- El límit de la terrassa elevada al torrent es resol amb murs de gabions que es van adaptant a la
topografia. La plataforma es situa a una cota més baixa que el parc–carena i queda oberta cap al
torrent. En el mur de gabions s’hi instal·laran línies de bancs, situant un seient de fusta amb perfils
metàl·lics sobre el mur. S’incorporen escales i rampes que baixen puntualment a la llera.
• Connexions transversals.- Les connexions transversals entre banda i banda de l’espai preservat, es
reforcen mitjançant passos transversals, resolts amb elements de formigó colorejat:
o A la zona del torrent es preveuen passos de vianants.
o En el cas de la carena, el pas és “a través” de la carena mitjançant una mena de “trinxeres”
clavades al perfil de la carena, sempre mantenint la capa de segellat.
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• Paviments.-Es proposa treballar amb el color , combinant els marrons, amb els vermellosos, i els ocres
i grocs, per contrast amb el verd dels prats o els ocres de la terra i el prat sec o cereals. Plataformes de
sorra, de diferents colors. Colors foscos com el basalt contrastats amb sorres ceràmiques provinents de
reaprofitament del rebuig de les bòbiles de la zona o de matxucat de reciclatge de residus de la
construcció, amb l’aparició del color de l’argila , tornant un altre cop al territori. Es preveu un
contrapunt de color a la plataforma central del parc del Castell.
Aquest espai de parc urbà plantat d’oliveres i ametllers, es preveu amb sorra de color groc tipus albero,
per contrastar amb el color més fosc de la pineda que l’envolta. Els paviments aniran pautats de amb
línies de travesses, que ens van marcant la geometria dels espais. La densitat dels junts permetrà
resoldre els punts de major pendent i també es podrà estudiar la utilització puntual de paviments de
sorra amb barreja de pols de vidre compactat, tipus arip paq o similar o altres paviments tous
estabilitzats.
Paviments de formigó de colors ocres i marrons que combinarien amb el color de les sorres, en els
llocs més urbans, o petites places en el recorregut. Es preveu utilitzar aquests paviments durs a zones
puntuals, per evitar la pèrdua de permeabilitat del parc. Es proposa marcar el dibuix del paviment
obrint els junts entre peces, permeten l’aparició puntual del verd, el que ajuda a la seva integració en el
parc.
• Mobiliari urbà.- Es proposa utilitzar bancs de volums nets, poc urbans, bancades llargues de formigó
i/o de fusta, que es vagin dipositant en el terreny. El mobiliari urbà compren les bancades de fusta
lineals situats sobre els murs de gabions a les terrasses, mitjançant perfils T40 d’acer galvanitzat i
tubulars de 30mm. Les bancades estaran formades per llistons laminat de fusta europea tipus Robinia
de 60x43 mm acabat lasur, de 50cm d’ampla. Es preveu disposar bancs prefabricats de formigó a les
zones de prat. S’inclouen també papereres circulars de ferro 3mm, amb imprimació antioxidant i
pintura color negre.
Es preveuen taules i bancs de picnic a les plataformes arbrades de la banda sud-oest, al eix 4B, i a
petites zones de la terrassa del torrent. Es preveuen zones de jocs infantils distribuïdes al llarg les
terrasses, a la plataforma de les oliveres al parc del Castell i a la plaça urbana al nord del vial C. Es
preveuen petits punts d’aigua, fonts amb recollida d’aigua que pugui funcionar com a abeurador per
ocells distribuïts al llarg del parc. Es preveu pilones de fosa de ferro tipus Barcelona o similar, per
impedir el pas de vehicles als camins d’accés al parc.
• Enllumenat.- Es preveu un enllumenat simple, amb línies de columnes amb projectors que
ressegueixen el dibuix dels camins, puntuades amb columnes altes als punts estratègics. Es preveuen
també línies de balises per il·luminar diversos recorreguts interiors dels parcs. No es preveu
enllumenat a les zones preservades, ni a l’espai interior del torrent ni a la carena.
• Tractament de la vegetació.- La vegetació es disposarà segons els àmbits:
o Recuperació del cultiu extensiu a la carena.- El primer que cal dir és que el present
projecte no inclou els treballs necessaris per al cultiu de la zona prevista a tal efecte ja que
això correrà a càrrec de pagesos de la zona. La gestió dels camps la portarà directament el
Centre Direccional, Parc de l'Alba. Es proposa una rotació de diferents cereals d’hivern i
colza, que garanteixen un treball mínim sobre el sòl, una temporada de cobriment del
mateix llarga i una variabilitat cromàtica important al llarg de l’any.
El manteniment de prats de gramínies i cultius de cereals d’hivern, que es seguen tard, pot
acomplir una funcionalitat complementària per la fauna de secà, en especial pel grup dels
ocells. Tot i que els dimensionats d’aquestes àrees i la seva ubicació en un entorn urbà fan

molt difícil l’establiment de colònies de cria, poden esdevenir una petita xarxa
complementària d’alimentació i dispersió entre àrees de cria properes a l’àmbit.
o Vegetació en els límits de la carena: En el límit nord-est, arbres que acompanyen els
recorreguts i ombregen el camí ,principalment alzines (Quercus ilex), també pins (Pinus
pinea) i de forma saltejada espècies de fruiters del secà com figueres (Ficus carica),
ametllers (Prunus dulcis) i garrofers (Ceratonia siliqua) que juntament amb el cirerer de
bosc (Prunus avium) donen una mica de variabilitat cromàtica i al llarg de l’any al
conjunt. Els lledoners (Celtis australis) es situen prop de les zones més urbanes. Prop del
cementiri alguns xipressos (Cupressus sempervirens) i en la plaça urbana a l'altra banda
del carrer nord lledoners amb arbres de l'amor (Cercis siliquastrum) i cirerers de bosc.
Igualment acompanyant els recorreguts, a banda i banda dels camins i en els talussos es
proposen zones recobertes d’arbustives que ajuden a mantenir la diversitat de l’espai i que
son a més refugi i font d’aliment indispensable per la fauna. Els arbusts proposats en
aquestes zones són propis del sotabosc de l’alzinar, de baixos requeriments hídrics i bon
desenvolupament, i es combinen tenint en compte el seu port més arrodonit o més dret per
tal de tancar o obrir una mica més la secció i l’acompanyament de camí principal i dels
passos d’accés des del vial, així com per la seva alçada en relació a la proximitat al pas.
En el límit sud-oest, en la gran zona que correspon al parc del castell i on es concentraran
la majoria dels usos cal distingir una gran pineda de pi pinyer (Pinus pinea) que a més de
configurar un magnífic lloc d’estada, retalla la carena propiciant-ne el seu contrast. A sud,
i bastant exposat, s’organitza un jardí terrassat i estructurat amb fileres d’oliveres (Olea
europaea) i ametllers (Prunus dulcis), fruiters del secà sovint associats. L’arbustiva que
acompanya la pineda son principalment rosers silvestres, marfull i galzeran i en els
talussos entre terrasses es proposen principalment aromàtiques com la murtra, el llorer,
lavandes, romaní i inclús de port ben petit com la camamilla, la orenga o la farigola.
o Vegetació a la terrassa sobre el torrent.- Les terrasses sobre el torrent es treballen amb
alineacions d’arbres de port més petit, relacionats amb els fruiters de regadiu i que
contrasta amb el gran desenvolupament de les espècies de ribera. Es proposen fruiters
ornamentals valorats també per la seva floració: pomera de flor (Malus floribunda), perera
de flor (Pyrus calleryana), cirerer de flor (Prunus serrulata). De la banda de la carena
grups d’alzines (Quercus ilex) i pins pinyers (Pinus pinea) saltejats amb acer de
Montpeller (Acer monspessulanum), ginjolers (Ziziphus jujuba) i algun cirerer de bosc
(Prunus avium), que donaran ombra més densa als punts d’estada. En els eixos que venen
dels carrers s’acompanya amb arbre petit tipus el cirerer de bosc (Prunus avium) i l’auró
negre (Acer monspessulanum). En les zones d’estada s’utilitza com a recobriment dels
parterres el lligabosc, la vinca o l’heura.
o Vegetació del torrent.- La vegetació a les terrasses descrita al punt anterior es treballa per
contrast amb la restauració de la vegetació natural del torrent objecte d’un altre estudi,
que potencia la recreació de un bosc en galeria que ressegueixi els torrents, reproduint la
vegetació natural dels cursos fluvials de cabal temporal del sector sud del Vallès
Occidental. Tot i amb això es contemplen plantacions al vessant sud del torrent d’àlbers
(Populus alba), pollancres (Populus nigra) i freixes (Fraxinus angustifolia) i d’arbustives
pròpies dels cursos d’aigua i de situacions més frescals com el saüc, l’arç blanc o
l’aranyoner. Per cobrir els murs de gabions s’utilitzaran enfiladisses com la vinya verge o
el lligabosc japonés.
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o Recobriment herbaci.- La resta de superfície que no queda recoberta per cap tipus de
plantació arbustiva i que no es dediqui a cultiu, per tal de protegir el sòl a processos
erosius serà recoberta mitjançant hidrosembra a partir de diverses composicions, tal i com
reflexen els plànols de vegetació i en l’annex corresponent.

Una vegada se surt del vol, s’entra en un endegament format per una secció de 6 metres d’aigües
baixes protegida totalment per escullera i una secció de mínim 10 metres més a banda i banda amb
escullera protegint els laterals per a avingudes de períodes de retorn grans. Aquesta és la secció teòrica
de l’estudi, ja que el model he estudiat el cas més desfavorable en que la llera d’aigües baixes té un
recorregut en línia recta. Però aquesta forma és poc natural i es pot, dins la franja de 26 metres, situar
la llera d’aigües baixes allí a un vagi millor a nivell paisatgístic i de moviment de terres. Pel què fa a
les proteccions d’escullera en la zona del canal (no en el vol esmorteïdor), poden ser canviades per
altres solucions de bioenginyeria que es demostrin útils i substitutives de l’escullera.

• Manteniment de la jardineria.- El projecte preveu el manteniment de la jardineria durant els dos anys
següents a l’entrega de l’obra. A banda de la reposició de tots els elements vegetals morts durant el
període de manteniment, que seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
• Xarxa de reg.- El projecte preveurà, independentment de la xarxa contra incendis, la xarxa per al reg
de la vegetació. Tot i que la idea i la proposta de projecte és que la planta proposada sigui autòctona i
el més ben adaptada possible a la zona, inclús als microclimes que les petites diferències topogràfiques
puguin donar, es necessitarà subministrar aigua per als regs d'implantació de la mateixa almenys
durant els dos primers anys. A aquest efecte l'àmbit de projecte disposarà d'una xarxa de boques de reg
disposades a la vora dels camins i cada 40-50m, el que ha de permetre regar amb mànegues de 20-25m
de llargada l'arbrat.
Paral·lelament i per tal que es puguin regar les zones d'arbustiva durant el període d’establiment,
s’instal·larà una xarxa de reg per degoteig. Per tal d’estalviar canonada s’instal·laran els sectors amb
una electrovàlvula amb programador a piles que permet gestionar individualment els sectors sense
corrent elèctric i per tant, no haver de passar cable elèctric.
El segellat de l’abocador
La major part del parc del castell està en els límits afectats per l’abocador. La morfologia final respecta
l’abocador en el seu estat actual i no implica el moviment de residus ja que s’aprofita per col·locar les
plataformes d’ús en les zones actualment més baixes i més adaptades al carrer, amb marge suficient per
realitzar adequadament la capa de segellament.
El fet de preservar la carena i dedicar-la a cultiu cerealístic o a un recobriment herbaci en una extensió
important, simplifica el segellament del mateix i redueix els gruixos de terra necessaris per garantir el
recobriment vegetal necessari.
Per contra, en la zona de la pineda, s’haurà de dissenyar aquest recobriment amb més cura, donant
gruixos suficients no només pel desenvolupament dels pins (que no són molt exigents) sinó per garantir
que no afectin a la capa de segellat. Per aquesta zona es poden buscar solucions a base de barreres
antiarrels o “trampes d’arrels”. El fet de tenir la massa arbòria concentrada, farà més viables les
solucions que es puguin trobar. Les espècies seleccionades poden viure bé amb un sistema radicular
desenvolupat superficialment, com fan sovint de forma natural.

• Tram entre els eixos C i 7-8.- en aquest tram, la llera d’aigües baixes anterior, es connecta amb la llera
actual de manera que en aquest tram es manté la llera tal i com està amb la voluntat de preservar els
plataners monumentals que hi ha. Com que part de la zona d’aprofitaments residencials i el vial EP-6
es situen en zona actualment inundable, cal establir una zona que actuï com a canal. En aquest sentit,
caldrà protegir el peu del talús de l’eix EP-6 amb un mur d’escullera d’una alçada igual a la làmina
d’aigua per un període de retorn de 500 anys més un resguard d’un metre.
• Tram aigües avall de l’endegament sota els eixos 7 i 8.- en aquesta zona caldrà construir un nou vol
d’esmorteïment de les aigües a la sortida de l’endegament, punt a partir del qual caldrà establir la
mateixa secció d’endegament a cel obert que en el tram entre els eixos B i C.
Aquestes configuracions cal fer-les-hi un encaix paisatgístic per tal d’aconseguir una millor integració al
seu entorn, tenint en compte els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el què s’hi pot fer i sobre
el què no, ja que es troba en zona de Domini Públic Hidràulic. En aquest sentit, aquest Projecte d’Obres
Bàsiques preveu per aquesta zona verda les obres hidràuliques necessàries i una quantitat de diners per
tal de poder fer aquesta integració que es desenvoluparà en projectes Complementaris posteriors.
Parc del Torrent de Sant Marçal
Aquest parc esta clarament condicionat pel torrent del que agafa el nom i pels camins principals definits
en parlar de traçat. Aquest camins s’han dissenyat amb dos objectius:
• Facilitar la relació entre les parcel·les i les zones verdes i definir d’aquesta forma la parcel·la en
relació a la zona verda.
• Permetre el pas de serveis (en general clavegueram).
Com que aquest torrent es troba molt encaixat entre les parcel·les, amb una llera que ha incidit molt i
amb els camins abans citats que l’emmarquen totalment, queden pocs espais per dissenyar.

Parc del Torrent de Magrans

Corredor Verd

Aquest àmbit és un àmbit bàsicament destinat al pas de l’aigua. En el procés de planificació del Centre
Direccional i per motius d’espai la urbanització ha anat ocupant espai a la llera l’aquest torrent fins al
punt que hi ha zones guanyades a espais inicialment inundables. Aquestes zones s’han guanyat a base de
definir seccions d’endegament del torrent en funció de la zona. En aquest sentit, en aquest parc hi haurà
tres zones diferenciades:

El tractament donat al corredor verd recull bàsicament la proposta realitzada per l’ equip liderat per Anna
Zahonero, que a l’any 2009 va guanyar el concurs d’idees per al disseny del corredor verd del Centre
Direccional de Cerdanyola. Aquesta proposta ha estat adaptada a la nova ordenació definida pel PDU, i
traslladant les basses de laminació a la llera de la riera de Sant Cugat, tal i com preveu l’estudi hidràulic i
hidrològic de l’annex 9.

• Tram entre els eixos B i C.- En aquest tram, el torrent de Magrans surt de l’endegament en formigó
previst per salvar la parcel·la PC4 01. Tal i com s’ha explicat en l’apartat d’hidrologia, cal a la sortida
d’aquest torrent construir un vol esmorteïdor per tal de frenar l’aigua a la sortida del calaix. Aquest
element es construeix ampliant molt la secció del torrent i posant escullera al fons per tal de que
l’aigua es freni.

La seva definició detallada vindrà definida pels projectes d’obres complementàries d’urbanització
posteriors que es redactin, però els criteris bàsics són els que defineix l’avantprojecte del corredor verd
del centre direccional de Cerdanyola del Vallès redactat a l’octubre de 2010:
-

S’estableix com a prioritat la millora de l’hàbitat i la restauració de la connectivitat a partir d’un
canvi radical de la relació de les infraestructures amb el suport, per tal de permetre fluxos de fauna

29

PROJECTE D’OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

-

-

-

-

-

des de la innovació paisatgística, conceptual i tècnica, construint un espai ecològic i social
funcionalment eficient, morfològicament integrat en els patrons existents i amb un baix cost de
gestió.
Es plantegen dos sectors diferenciats per intensitats d’ús: l’espai de natura per la natura a on s’ha de
produir una molt baixa intensitat d’ús de lleure i on es prioritzen les funcions ecològiques
relacionades amb els torrents, els boscos –àrees de refugi- i els camps agrícoles -àrees bàsicament
tròfiques-, i els espais de la natura per la gent, en els extrems sud i est, respectivament: el Parc del
Sincrotró i el Parc de la Riera de Sant Cugat, on el projecte compatibilitza els valors ecològics i
productius d’aquestes localitzacions amb el reconeixem del veïnatge residencial en el cas del parc del
Sincrotró, i l’activitat d’horta recreativa que es proposa en les bases del concurs i el tractament que
actualment té la riera de Sant Cugat en els sector del terme municipal de Cerdanyola.
Es projecten nous hàbitats i es reforcen-restauran els existents, prioritzant les línies “naturals” de
connectivitat, les rieres com la estructura base del corredor ecològic.
Es preserva l’àmbit central del mosaic de secà, tot mantenint una relació directa amb la pagesia que,
com a peça de identitat que resisteix amb valor ambiental, visual i social.
Es reconeixen els elements i estructures naturals i paisatgístics morfològicament interessants com a
patrimoni històric, arbres grans, morfologia del relleu.
S’incrementen les situacions d’ ecotonia, amb el reforçament de marges en el espai rural i la
plantació de comunitats vegetals en diferents estadis de la successió ecològica, en un procés
d’augment de límits entre ambients.
Es recuperen les connexions urbanes essencials, orientant i conduint l’accés, a partir d’un sistema de
camins jerarquitzat, evitant àrees fràgils i de valor
Es converteix la gestió de l’aigua com un dels elements estructurants del parc-corredor. Es valoritza
la importància funcional de les rieres com a conductes principals del corredor i de l’estructura de
drenatge superficial i, per això visible, en les parts de restauració integrada, augmentant la presència
d’espais de potencial acumulació i distribució de les aigües pluvials.
Es reforça el caràcter social, de lleure i pedagògic del parc amb l’estructuració dels límits sud i est de
l’àmbit com a espais col·lectius, introduint elements de petita escala que faciliten la estància i
conviden a desenvolupar diferents activitats
Es procura el reciclatge reutilitzant el material vegetal existent no apte per la millora dels hàbitats
naturals i reciclant els materials industrials reutilitzant-los per bases o paviments.

Reserva viària del Túnel d’Horta
El tractament donat a aquest espai, que te una certa provisionalitat, te la voluntat de fer el mínim de
moviments de terres partint de les rasants dels carrers adjacents.
Es preveu un paviment central planer i sinuós de sauló estabilitzat, envoltat de zones verdes
hidrosembrades en les quals els elements de vegetació i arbrat es distribueixen ajudant a definir els
diferents racons de zones d’estada i oci com ara petanques, ping pong i parcs infantils. Els talussos que
conformen aquest espai tindran un pendents variables (màxim de 3H:1V).

Dipòsits Controlats, Abocadors, Sòls Contaminats i antigues Activitats Extractives
De l’Estudi que s’adjunta com Annex núm. 2, es conclou que estem en un àrea que per la seva utilització
com a pedreres s’han fet grans reblerts, no sempre d’una manera acurada. En alguns casos abans de la
construcció dels vials seran necessari procedir a fer “precarregues”.

L’espessor mitja del sol vegetal és de 25 cm, i la resta dels materials naturals poden ser classificats com
a “sols tolerables”i utilitzables com a material per a base de terraplens. En el desmunts es preveu que la
explanada sigui del tipus E-0, per tant caldrà millorar-la.
Els fonaments podran ser superficials en el terreny natural, encara que son necessaris els estudis detallats
admetent-se carregues de 2-3 kg/m2. En les zones de reblerts les condicions pels fonaments son
clarament desfavorables.
Pel què fa a la ubicació dels diferents abocadors i zones de reblerts i terres remogudes es poden situar en
els plànols de l’annex número 20 del present projecte, on s’especifiquen els tractaments de restauració o
descontaminació previstos per a cada cas, o ja executats, com es el cas del confinament de fibres
d’amiant realitzat a d’Àrids Cataluña o la descontaminació de sòls a l’antiga planta d’aglomerat
PAVIBAR .
Anteriorment s’han descrit els estudis realitzats sobre els abocadors de Can Planas i Montserrat II ja que
aquests han influït decisivament en la conformació del planejament.
Sobre Can Planas només cal afegir a tall de resum de conclusions, que les actuacions a emprendre son les
següents:
• Segellar superficialment l’abocador amb una secció de segellat d’abocador Classe III o equivalent,
per tal d’evitar l’entrada d’aigua per a la seva superfície.
• Realització d’una pantalla de pous que eviti l’entrada de l’aigua a l’abocador, provinent del nord
(zona del Castell de Sant Marçal).
• Tractament de consolidació de l’abocador per tal d’evitar danys a la capa impermeable.
• Continuar monitoritzant-lo.
Pel què fa Montserrat II, l’Avantprojecte preveu el segellat de l’abocador com a Classe II, l’extracció
dels lixiviats i dels gasos i un control post clausura de 10 anys. Juntament amb això, aquest
Avantprojecte acaba de resoldre la zona de Pavibar (àmbit situat a la cruïlla de la carretera de Bellaterra
(BV-1414) usat anteriorment i durant 30 anys com a planta de fabricació d’asfalts), usant les piles de
material rebutjat de la producció com a material per a conformar la topografia de Montserrat II sota la
capa de segellat. Com ja s’ha dit abans, amb els nous estudis el què es pretén es obtenir dades suficients
com per poder optimitzar la part de l’extracció de lixiviats i de gasos, en base a la nova proposta de
planejament.
Elena es un dipòsit controlat de bales d’ecoparc realitzat segons les normatives actuals per l’actual AMB.
En aquest cas, els efectes ambientals han estat avaluats i corregits per l’ARC, i per tant, s’està portant a
terme en les condicions de seguretat i garanties ambientals que aquest organisme creu convenient.
L’antic acopi d’àrids de l’empresa Àrids Catalunya ja ha estat restaurat. Es tracta d’una parcel·la que
havia estat explotada com a pedrera d’argiles, i que es va reblir amb terres i restes d’obra
fonamentalment, tot i que en zones més o menys superficials es van abocar residus inerts amb asbestos.
Al febrer de 2007 el Consorci ho posa en coneixement de l’ARC, amb el compromís de posar en marxa
estudis de caracterització i diagnosi de l’emplaçament. Al juliol de 2007 el Consorci lliura l’informe de
“Caracterització d’antics abocaments en una zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la
anomenada Àrids Catalunya”. Arran d’aquest estudi, l’ARC demana al Consorci fer una actuació
provisional d’emergència per minimitzar el risc de dispersió de les fibres d’amiant.
Al febrer de 2009, es lliura a l’ARC l’informe “Anàlisi ambiental de tres antigues argileres reblertes i
estudi hidrogeològic de conjunt. Àmbit 1”, que es un estudi de diagnosi mediambiental i hidrogeològic
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de conjunt que engloba les diferents cubetes de la zona (Àmbit 1), entre elles, la d’Àrids Catalunya, i que
fa que el projecte abans citat s’hagi de modificar, contemplant una àrea de segellat superficial lleuger que
s’incorpora al “Projecte constructiu per a la remediació i restauració paisatgística de l’àmbit anomenat
Àrids Catalunya” que en la seva versió definitiva, s’acaba lliurant a la ARC el juliol de 2010.
El febrer de 2011 s’adjudica la realització de les obres de restauració d’Àrids Catalunya i les obres
finalitzen al mes de gener de 2012. Posteriorment, es realitza l’As built i es lliura a l’ARC el mes d’agost
de 2012, informant-lo l’ARC l’octubre de 2012, i tancant així l’expedient.
Pel què fa a Pavibar i a banda del què es pretén fer amb les piles, lligat amb Montserrat II, hi ha hagut
altres actuacions. Al 2008 l’INCASOL va elaborar l’informe “Estudi de la qualitat del subsòl a les
antigues instal·lacions de “Pavibar” a Cerdanyola del Vallès” i l’informe “Avaluació de risc químic i
valors de neteja a les antigues instal·lacions de ‘Pavibar’ a Cerdanyola del Vallès” el qual va ser tramitat
a l’ARC. Posteriorment, al mes de maig de 2010 i dins del marc de les obres del projecte de
“Deconstrucció de les edificacions i instal·lacions afectades pel desenvolupament del Pla Parcial del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès”, es varen enderrocar la major part de les instal·lacions de
la planta.
A l’octubre de 2010, el Consorci rep la declaració de sòl contaminat de la finca de Pavibar per part de
l’ARC, en la qual insta al Consorci a realitzar dues actuacions: en primer lloc, la retirada dels aplecs
d’aglomerat asfàltic i terres existents a Pavibar; i en segon lloc, la redacció d’un projecte de sanejament
del sòl afectat. Al desembre de 2010, el Consorci redacta la “Proposta de gestió dels materials aplegats a
Pavibar” en la que es caracteritzen les diferents zones d’aplec i el seu risc potencial.
Posteriorment, el Consorci incorpora, amb el vist i plau de l’ARC, la gestió d’aquestes piles a l’
”Addenda a l’avantprojecte de recuperació de sòls a l’antic abocador de Montserrat 2”, en la que aquests
materials es col·loquen sota el segellat d’aquest abocador ja que són materials que no lixivien i poden ser
usats com materials de reblert per conformar la topografia definitiva.
Per altra banda, el Consorci redacta al juliol de 2011 el “Projecte de sanejament del sòl a les antigues
instal·lacions de Pavibar” i al setembre del mateix mes, l’ARC l’aprova. Al juny de 2012, s’adjudiquen
les obres que conclouen a l’octubre del mateix any. Immediatament es lliura l’As built a l’ARC.
L’anomenat Àmbit 1 es un conjunt de varies cubetes provinents d’antigues extraccions d’argiles, que es
varen reblir amb materials més o menys inerts. L’anàlisi de les cubetes anomenades ‘Montserrat 1’ i ‘Avi
Nord’ es van iniciar al novembre de 2006 amb l’estudi “Investigació del sòl en l’àmbit del Pla Parcial del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Fase II”, en el que es va realitzar una investigació i
caracterització del subsòl d’aquestes dues cubetes.
Per complementar l’estudi, al febrer de 2009 es va elaborar l’informe “Anàlisi ambiental de tres antigues
argileres reblertes i estudi hidrogeològic de conjunt. Àmbit 1”, un estudi de diagnosi mediambiental i
hidrogeològic de conjunt que engloba les diferents cubetes de la zona i que és lliurat a les
Administracions competents (ARC i ACA). Al juliol de 2009 les Administracions competents, a
proposta del Consorci, recomanen realitzar una investigació complementària i un Pla de Vigilància
Ambiental per un període d’uns 3 anys per tal de verificar la diagnosi realitzada. Aquest seguiment
s’inicia al juny de 2010 i a finals de cadascun d’aquests anys es realitza el corresponent informe de
seguiment en el que es dóna compte de l’estat dels lixiviats, aigües subterrànies i gasos per trimestres.
Una altra d’aquestes cubetes es l’anomenada ‘Avi Sud’.

Dins l’estudi ja citat abans d’ “Investigació del sòl en l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès. Fase II” es va realitzar una investigació i una caracterització del subsòl d’aquesta
cubeta. En aquest estudi, l’anàlisi de risc va donar com a resultat que els rebliments inerts que hi ha no
donen risc a l’edificació. Malgrat això, i per comprendre millor el sistema hidrològic de la zona, aquesta
cubeta també s’inclou en l’estudi hidrogeològic citat abans, així com en el Pla de Vigilància Ambiental
elaborat per al conjunt de cubetes d’Àmbit 1.

Pla d’etapes.
El Pla d’etapes està perfectament definit a la Memòria del Pla Director aprovat el març de 2014. El què
es diu en ep capítol titulat “4.2. Pla d’etapes: Planejament derivat i projectes d’urbanització” és el
següent:
“El PDU, tal i com s’ha s’exposa en la “Memòria”, comprèn l’ordenació detallada dels dos sectors que
delimita i ordena aquest Pla, amb el grau de precisió d’un Pla parcial urbanístic (PPU), propi de la
classificació de sòl urbanitzable delimitat que tenen aquests sòls. El Pla no precisa el traçat ni les
característiques de les obres d’urbanització bàsiques, atès que de conformitat amb el que preveu
l’article 56.6.c) s’efectuarà en el corresponent projecte d’urbanització d’obres bàsiques, i els diferents
projectes complementaris a tramitar amb posterioritat. L’aprovació definitiva del Pla director urbanístic
comporta l’aprovació de l’ordenació detallada dels sector delimitats.
El desenvolupament del sector Parc de l’Alba constituirà un únic polígon d’actuació, les condicions dels
quals queden establertes en la Normativa del PDU, si bé es preveu la possibilitat de divisió poligonal si
així es considera convenient per l’Administració actuant.
Pel que fa a l’execució del sector de Can Costa, es preveu que es desenvolupi en un polígon, si bé, es
podria desenvolupar en dos polígons d’actuació, que es delimitarien i concretarien mitjançant la
tramitació de l’instrument de divisió poligonal de conformitat amb el que disposa l’art 119.1.a) del Text
refós de la Llei d’urbanisme. Un d’aquests polígons correspondria a l’àmbit est del sector on se situa
l’aprofitament residencial i els sistemes de la zona dels Gorgs, i els sistemes situats al sud de Can
Xercavins.
L’altre dels polígons comprendria l’àmbit oest on se situen les zones d’aprofitament d’activitat
econòmica i d’espai lliure privat protegit, 50) del sector, i comptaria amb els sistemes que hi confronten,
incloent el sistema d’Espai lliure en parc natural/en règim privat transitori a espai lliure en
transformació (SV2/RPT).
Pels diferents usos ordenats i per l’activitat existent en el sector Can Costa situada al sud de la riera de
Sant Cugat, en cas que es dugui a terme la possible delimitació poligonal exposada, es considera que el
primer dels polígons es podria executar en un pla d’etapes aproximat de 8 anys, sense perjudici que
l’Ajuntament com a administració actuant adapti l’execució per fases a les necessitats d’habitatge. La
previsió d’execució del segon dels polígons seria posterior, i com a màxim equivaldria al mateix període
previst per a l’extinció de l’activitat en transformació, que consta a la normativa que regula la subclau
SV1/RPT.
Els projectes de reparcel·lació dels polígons d’actuació urbanística que es delimitin i del sector Parc de
l’Alba, podran tramitar-se amb independència uns dels altres. Els projectes d’obres d’urbanització
bàsiques i complementàries, es tramitaran prèvia o simultàniament a la reparcel·lació de cadascun dels
àmbits, i seran aprovats per l‘Administració competent de conformitat amb el que disposen els articles
157bis, 157.4 i 23 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme.
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En el plànol següent, es grafien les fases d’execució previstes d’ambdós sectors, que seguidament, es
resumiran i explicitaran per cadascun:

L’Estudi d’obres bàsiques preveu a títol indicatiu, una despesa d’urbanització de 183.762.000 € (IVA
exclòs), incloses les obres ja executades en el sector. La urbanització del sector comprèn, les obres
d’urbanització que es detallen en l’Estudi d’obres bàsiques del PDU i en els projectes d’urbanització
que posteriorment es redactin i tramitin. Les Fases, encara que estiguin numerades, poden ser
consecutives o simultànies en el temps. Pel que fa la fase que es correspon amb el corredor verd, la Fase
7, cal dir, que ja s’han desenvolupat projectes i actuacions de diversa naturalesa per al foment del seu
paper connector i per a la conservació i potenciació del mosaic agrícola forestal, alhora que cal
assenyalar, que l’execució de les obres d’aquesta fase serà, en part, simultània, a la resta de fases que
es
preveuen. La periodicitat i obres a executar de les diferents fases proposades es relacionen a
continuació:
Fase 2:
• Obres: Urbanització dels eixos 2A1 des de l’eix B fins al PK final, el 2A2, i el 2C, implantació de
serveis, zones verdes / espais lliures (parcs intersticials) i equipaments.
• Previsió d’execució: desembre 2015.
• Inici: Febrer 2014
Aquesta obra s’executa en terrenys corresponents a sistemes ja de titularitat pública i les obres a
executar s’ajusten al planejament del PDU.
Fase 3:
• Obres: Urbanització de la zona PC4 front a l’estació, i l’Eix B des de l’Eix de la Ciència
fins al nucli urbà de Cerdanyola. Urbanització de l’Eix 8. Eliminació de dues línies 110kVA i dues de
25kVA. Endegament o canalització de part del torrent de Can Magrans, implantació de serveis, zones
verdes / espais lliures i equipaments.

En aquest sector es preveu tramitar el Projecte de reparcel·lació una vegada aprovat definitivament el
Pla director urbanístic. Es preveu l’aprovació definitiva del projecte al llarg del primer semestre del
2015.
Per raons tècniques i econòmiques, així com per les dimensions del sector, de 340,56 Ha, es preveu
l’execució de la urbanització en set fases a desenvolupar en una període de 12-14 anys, i es preveu
l’acabament de les obres per al 2028. Cal assenyalar que part de l’obra d’urbanització del sector ja ha
estat executada en base a planejaments anteriors. Aquesta obra executada s’assenyala com Fase 1, i es
correspon a les obres que es detallen en l’apartat 2.4.2 de la Memòria “Projectes d’urbanització i obres
executades”.
Pel que fa a la resta d’obres del sector, aquestes es preveuen per àmbits d’execució que s’anomenen
fases d’urbanització destinades a definir quines àrees i quins elements de la urbanització serà necessari
urbanitzar en cada moment, per tal de considerar les àrees incloses en les diferents fases com a zones
urbanes en el moment que cada fase es doni per conclosa. En l’àmbit de l’abocador de Can Planes, de
conformitat amb les Directrius del Planejament Urbanístic que figuren a les Fitxes incorporades a
l’articulat de les NNUU del PDU, les obres de
remediació i altres actuacions recomanades en aquests sòls, s’executaran, prèviament a l’obra
urbanitzadora de l’entorn.

• Previsió d’execució: 4 anys.
• Inici: Primer semestre 2015
Fase 4:
• Obres: Urbanització dels eixos viaris C (des de l’Eix de la Ciència fins al nucli urbà de Cerdanyola),
4A, 4B i 7, així com de la vialitat secundària d’aquesta fase. Execució de les basses de laminació
“Distri-Vallès” i “Magrans”. Alhora urbanització dels elements de tractament de la resta del marge
esquerre del torrent de Magrans. Urbanització del Parc de Can Planes, prèvia remediació dels sòls
ocupats per l’abocador. Implantació de serveis i urbanització de la resta d’espais lliures i equipaments.
En qualsevol cas les obres d’urbanització d’aquesta fase situades a l’entorn de l’abocador de Can
Planes, requeriran la prèvia remediació d’aquest.
• Previsió d’execució: 10 anys.
• Inici: Segon semestre 2015
Fase 5:
• Obres: Urbanització de la vialitat a la zona nord de l’àmbit, entre la carretera BV-1414 i l’eix de la
ciència, eixos A21, A22, A23, A24 i tram nord del vial 2A1. Implantació de serveis, urbanització d’espais
lliures i equipaments.
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• Previsió d’execució: 3 anys.
• Inici: Primer semestre 2017
Fase 6:

pavimentació, el mobiliari urbà, les obres de canalització de la riera desviada, l’arbrat, el reg i
l’enjardinament. Aquestes obres requereixen d’un control de qualitat que tindrà sentit estudiar en el
moment que es desenvolupin els projectes constructius i complementaris del present projecte. En el
present projecte es suposa un percentatge d’un 1,5% del total de les obres d’urbanització a contractar.

• Obres: Urbanització dels eixos A1 i A4 paral·lels a l’Autopista AP-7
• Previsió d’execució: 3 anys.

Annex Ambiental

• Inici: Primer semestre 2026

El PDU del Centre Direccional de Cerdanyola va ser sotmès al tràmit d’avaluació ambiental de
plans i programes, d’ acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, el Text refós de la Llei d’ Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova la Llei d’ Urbanisme.

Fase 7:
Com ja s’ha esmentat, les actuacions del corredor natural (mantenint el mosaic agroforestal actual
basat en el conreu), s’executaran a mesura que es desenvolupin les altres fases, de forma simultània i
transversal. Cal recordar que, amb l’ànim de potenciar el seu paper connector, des de la seva concepció
com a via verda per a la connexió faunística, s’han anat desenvolupat projectes i actuacions en els
terrenys agrícoles i forestals.

Estudi de Seguretat i Salut
L’estudi de Seguretat i Salut present a l’annex nº17 té com a objectiu establir les bases tècniques, per
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució
de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Obres Bàsiques d’urbanització del sector Parc de l’Alba de
Cerdanyola del Vallès, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n
preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la
seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i
Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació
a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant
l’Autoritat Laboral.
Les obres a realitzar dins la urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès seran totes
les unitats d’obra precises per a la total urbanització del sector; és a dir de les demolicions de tot l’àmbit
del projecte, el desviament dels serveis afectats per la definició del nou planejament, el moviment de
terres, les estructures, els serveis de clavegueram, distribució d’aigua potable, subministrament d’energia
elèctrica, de gas, de telecomunicacions, d’aigua potable, de recollida pneumàtica de residus i
d’enllumenat públic, la pavimentació, el mobiliari urbà, les obres de canalització de la riera desviada,
l’arbrat, el reg i l’enjardinament.

Pla de Control de Qualitat
L’obra corresponent al Projecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització del Sector Parc de l’Alba te per objecte
la definició de totes les unitats d’obra precises per tal de poder executar els elements inclosos en el
concepte d’”obres bàsiques”, és a dir de les demolicions de tot l’àmbit del projecte, el desviament dels
serveis afectats per la definició del nou planejament, el moviment de terres, les estructures, els serveis de
clavegueram, distribució d’aigua potable, subministrament d’energia elèctrica, de gas, de
telecomunicacions, d’aigua potable, de recollida pneumàtica de residus i d’enllumenat públic, la

La Memòria Ambiental del Pla Director Urbanístic estableix les mesures correctores i
compensatòries i les directrius aplicables als instruments de desenvolupament del Pla i dels
projectes específics que se’n derivin. Les mesures i prescripcions que no han quedat recollides
directament en la pròpia ordenació, estan incloses en la normativa del PDU o hauran de ser
incorporades a la gestió dels projectes i obres necessaris per al desenvolupament del Pla.
La Memòria Ambiental del PDU preveu la implementació d’un programa de seguiment ambiental
per al desenvolupament del mateix, l’objectiu del qual es verificar l’aplicació i l’eficàcia de les
determinacions ambientals del Pla.
A tal efecte, s’ estableix la constitució d’una comissió mixta de seguiment entre la Subdirecció
General d’Avaluació Ambiental i el promotor, d’acord amb allò previst a l’‘article 29.2 de la Llei
6/2009, la qual haurà de vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental i
l’aplicació de les mesures establertes en la memòria ambiental i en la Resolució a la memòria.
Aquesta comissió es va constituir en data 30 de setembre de 2014, abans de l’inici dels
instruments de desenvolupament i execució previstos pel Pla.
L’objectiu de l’annex ambiental es establir el marc de treball i les prescripcions específiques que
s’hauran d’aplicar i controlar durant el desenvolupament dels projectes i les obres d’urbanització
del PDU de Cerdanyola del Vallès, en el sector del Parc del Alba, per tal de donar compliment a
la normativa i prescripcions legals que són d’aplicació.
Per l’assoliment d’ aquests objectius, l’annex ambiental del projecte d’urbanització d’obres
bàsiques del PDU consta dels següents capítols bàsics:
- Avaluació del compliment de les determinacions ambientals del PDU per part del projecte
d’obres bàsiques d’urbanització del sector Par de l’Alba.
- Procediments de vigilància ambiental i Pla d’indicadors de seguiment.
- Pla de Vigilància Ambiental tipus per a l’execució de les obres que se’n derivin.
Així, els objectius concrets del present document són els següents:
1. Verificar el compliment de les determinacions ambientals del PDU per part del projecte
d’obres bàsiques d’urbanització del sector Parc de l’Alba.
2. Establir els mecanismes de monitorització i control de la correcta execució de les mesures
correctores i compensatòries previstes en el PDU en les fases posteriors de
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desenvolupament o execució del projecte d’obres bàsiques d’urbanització mitjançant els
corresponents projectes d’obres d’urbanització complementàries que se’n derivin. Aquests
mecanismes hauran de permetre:
a. Comprovar l’eficàcia de les mesures protectores i correctores establertes i
executades; i quan no es consideri satisfactòria, determinar les causes i establir les
solucions adequades.
b. Detectar, en el seu cas, impactes no previstos en l’Informe Ambiental del PDU i
preveure les mesures adequades per reduir-los o eliminar-los.
c. Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terra, plantes, aigua, etc.) i els
mitjans emprats en els projectes per a la integració ambiental de les actuacions a
realitzar.
3. Descriure el tipus d’informes i la freqüència i període d’emissió, amb que cal enviar-los a
la comissió mixta de seguiment ambiental del PDU.

Pressupost per al Coneixement de L’administració

URBANITZACIÓ
Fase 1

73.543.534,91 €

Fase 2

5.346.721,26 €

Fase 3

51.404.042,53 €

Fase 4

26.215.440,84 €

Fase 5

10.789.808,97 €

Fase 6

4.070.091,10 €

Fase 7

3.713.143,95 €
TOTAL PEC URBANITZACIÓ

175.082.783,57 €

Agregant la quantitat destinada a transport públic proporcionalment a les fases, el resultat és el següent:
TOTAL FASE 2 (SENSE IVA)
TOTAL FASE 3 (SENSE IVA)
TOTAL FASE 4 (SENSE IVA)
TOTAL FASE 5 (SENSE IVA)
TOTAL FASE 6 (SENSE IVA)
TOTAL FASE 6 (SENSE IVA)

5.617.506,88 €
54.007.409,14 €
27.543.126,37 €
11.336.260,71 €
4.276.221,57 €
3.713.143,95 €

TOTAL SENSE IVA SECTOR DEL PARC DE L'ALBA

183.761.828,57 €

D’acord amb la valoració econòmica que s’adjunta en l’Estudi d’Obres Bàsiques present, l’import total
de les obres s’estima en:

Finalment, tenint en consideració tot allò que és necessari per desenvolupar el sector del Parc de l’Alba
(amb inversions pròpies i externes), els costos queden de la següent forma:

Pressupost d’execució material de la urbanització
109.835.702,34 €.
Pressupost d’execució material dels elements especials 37.292.687,22 €.
Pressupost d’Execució Material puja a
147.128.389,55 €.

1) INVERSIONS A CÀRREC DE QUOTES D'URBANITZACIÓ

Si a aquestes quantitats se’ls afegeix un 13% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial s’obté
un Cost Total d’Obra 175.082.783,57 €.

2) DESPESES DE GESTIÓ

Cal afegir, el què es dedueix del què es diu l’Article 19.2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada en aquest apartat, i segons l’EMAG del Pla
Director en la seva versió de màxims, el cost del transport públic és de 8.679.045,00 €.
Per tant, la suma total d’inversió és de 183.761.828,57 €.
Amb tot això, el rati que surt per unitat d’aprofitament es de aproximadament 165 €/U.A. i respecte del
sostre es de 96 €/m2 St. Fins ara, en el planejament vigent aquests son de 205€/U.A i 119€/m2 St., cosa
que representa una reducció del cost d’un 19,50% sobre les U.A. i del 19,33% sobre el sostre.
Per fases, el repartiment del pressupost, agregant les zones verdes que els corresponen en cadascuna
d’elles, és el següent:

TOTAL SENSE IVA SECTOR DEL PARC DE L'ALBA

a) Projectes i altres consultories, Direcció de les obres i control de qualitat
b) Altres tasques (planejament i gestió urbanística, direcció integrada i seguiment
econòmic i financer del procés de transformació urbanística de sector, constitució i
funcionament del Consorci que inclou tasques administratives, jurídiques, tècniques,
de contractació, cobrament de quotes, etc)

183.761.828,57 €

16.538.580,00 €

16.136.420,00 €

32.675.000,00 €

COST TOTAL SECTOR DEL PARC DE L'ALBA (SENSE IVA)

216.436.828,57 €

3) INVERSIONS A CÀRREC D'ALTRES ADMINISTRACIONS I PARTICULARS

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
REMEDIACIÓ DE TERRENYS

94.526.445,29 €
17.999.343,92 €

TOTAL INVERSIÓ

112.525.789,22 €

TOTAL INVERSIÓ

328.962.617,78 €
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RESUM
Els futurs desenvolupaments urbanístics previstos en el centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
obliguen a realitzar una anàlisi hidràulica del diferents cursos fluvials susceptibles de quedar afectats
per les ocupacions previstes.

PART 1: ESTUDI D’INUNDABILITAT DE LA RIERA DE MAGRANS EN EL CENTRE DIRECCIONAL
DE CERDANUOLA DEL VALLÈS INCLOUENT FUTURS DESENVOUPAMENTS
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futur endegament del torrent de de Can Domènec i Magrans, entre aigua amunt de l’Autopista A-7 i la
confluència del torrent de Magrans amb la Riera de Sant Cugat.
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escenaris analitzats, prendre les decisions oportunes per tal de minimitzar-lo i fer-lo compatible amb
les ocupacions actuals i futures.
6
A més, es realitza un estudi del drenatge general del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès per
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1 Introducció
Donada les afeccions en els cursos fluvials que transcorren a través del sector del Centre Direccional
de Cerdanyola del Vallès, i davant la necessitat de plantejar un desenvolupament urbanístic
municipal, ha sorgit l’encàrrec del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
de realitzar un estudi complert i detallat d’inundabilitat a l’àmbit i que satisfaci els requisits impostat
per l’Agència Catalana de l’Aigua, en endavant l’ACA.
Aquest estudi es realitza a partir dels informes d’inundabilitat ja realitzats en el Torrent de Magrans,
els quals s’han pres com a informació antecedent, s’ha procedit a revisar-los, millorar-los i actualitzarlos a partir d’un estudi hidràulic de detall.
Al present document es revisa l’estudi hidrològic i hidràulic antecedent, així com, es presenten les
diverses propostes d’actuació de la riera de Magrans de cara a la seva aplicació als futurs projectes
d’urbanització.
Finalment s’analitza el drenatge general del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès per tal de
proposar mesures compensatòries que aconsegueixin atenuar els efectes de l’increment del cabal
punta en la riera de Sant Cugat, degut a la modificació urbanística.
PART 1: ESTUDI D’INUNDABILITAT DE LA RIERA DE MAGRANS EN EL CENTRE DIRECCIONAL
DE CERDANUOLA DEL VALLÈS INCLOUENT FUTURS DESENVOUPAMENTS

2 Objectius
Els principals objectius del present estudi són els següents:
x
x
x
x
x
x
x

x

Revisar l’estudi antecedent de la hidrologia i hidràulica de la riera de Magrans.
Determinar els cabals corresponents als períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys de la
riera de Magrans.
Delimitar els contorns de l’estudi hidràulic de la riera de Magrans.
Modelitzar la riera de Magrans amb un model numèric bidimensional per la situació actual i
situació futura.
Diagnosticar la situació actual de la riera en la zona d’estudi per determinar els punts crítics,
que poden ser agreujats per l’increment de cabals causat per la futura urbanització.
Mitjançant la revisió de l’estudi hidrològic es determinaran els nous cabals de disseny, degut
al canvi d’ús de sòl provocat pel planejament previst en el Centre Direccional.
Establir una proposta d’endegament amb les mínimes afectacions possibles de llera, que
sigui compatible amb la urbanització projectada i amb la previsió del túnel d’Horta segons el
Pla General Metropolità.
Estudiar exhaustivament les obres de pas, els endegaments i les principals alteracions
efectuades a la llera del Torrent de Magrans, que han estat projectades en el futur
planejament urbanístic del Centre Direccional, a partir de models bidimensionals,
unidimensionals i altres programes específics.

3 Àmbit d’estudi
L’estudi es desenvolupa a la zona del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Parc de l’Alba) i al
sector de Can Costa, veure figura 1, entre el vial existent de la Universitat Autònoma de Barcelona
paral·lel a l’autopista A7, fins a la confluència del Torrent de Magrans amb la Riera de Sant Cugat.
La modelització hidràulica s’ha realitzat sobre l’eix principal del Torrent de Magrans i el seu principal
tributari (el Torrent de Can Domènec).
En aquest àmbit, existeixen un gran nombre d’infraestructures de vital importància per a les
comunicacions terrestres que poden ser afectades per una possible inundació i que s’han de tenir en
consideració en el moment de realitzar les simulacions, entre les quals es destaquen l’autopista A-7,
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la línia de la Renfe, la carretera de l’Autònoma, entre d’altres.

x

marc global per a la implantació del Centre Direccional, redefinició que afectava a aspectes
claus del planejament aprovat prèviament, com ara la densitat edificatòria i les dimensions del
corredor verd.
El 4 de març de 2004 es va signar un segon conveni urbanístic entre l’Incasol, l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès i el Consorci per a la construcció, equipament i explotació del
Laboratori de Llum Sincrotró, determinant una parcel·la de 6 ha i fixant provisionalment
20.000 m2 així com una reserva de 15.000 m2 per a futures ampliacions.

A més de l’estudi citat anteriorment, s’han tingut en consideració els següents expedients informatius
elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua:
x

x

x

x

Figura 1 Àmbit d’estudi.

x

El principal antecedent analitzat per a la redacció del present estudi ha estat l’Estudi hidrològic i
hidràulic de la riera de Magrans al terme municipal Cerdanyola del Vallès”, elaborat per TYPSA el
febrer de 2007, en aquest informe es recull un resum de les principals fites que s’han succeït al llarg
del temps. A continuació es fa un recull d’aquestes fites:

x

4 Antecedents

x

x
x

x
x

Per acord de Govern de la Generalitat de 2 de maig de 2001, es va constituir el Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, format a parts iguals entre
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Institut Català del Sòl.
En data 11 de juny de 2001 es va formalitzar un conveni urbanístic entre l’Ajuntament i
l’Incasol per tal d’impulsar el planejament, gestió i urbanització del Centre Direccional.
El 21 de novembre de 2001, l’Agència Catalana de l’Aigua, dintre de l’expedient
02200100543, instat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, va emetre un informe sobre
la modificació del PGM àrees I, II i II, Centre Direccional Sant Cugat – Cerdanyola, en el sentit
de requerir a l’Ajuntament que completés la documentació tècnica presentada sobre
l’abastament d’aigua, sanejament i hidrologia. Aquest requeriment fou reiterat el 13 de febrer
de 2002.
El 9 de juliol de 2002, el Govern de la Generalitat va aprovar definitivament la Modificació
Puntual del PGM a l’àmbit del Centre Direccional.
El 29 d’octubre de 2003, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i
l’Ajuntament de Cerdanyola van formalitzar un conveni de col·laboració on es redefinia el
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Comunicat sobre l’expedient del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola de març de
2005 en el que a més d’altres qüestions de caràcter general es requereix la justificació
hidràulica de l’endegament i soterrament del Torrent de Can Magrans
Informe emès en relació al Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola, d’octubre de
2005, en el que s’informa sobre els estudis hidrològics i hidràulics realitzats, on entre altres
qüestions es posa de manifest un conjunt de zones urbanitzables quedarien inundades i es
consideren que les propostes seleccionades no s’ajusten als criteris ambientals de l’Agència, i
es demana que es tingui aquesta qüestió en els futurs projectes d’urbanització.
Expedient UPDH2007006060, ACA, Maig 2008: A causa de la modificació puntual del pla
parcial del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès, l’Agència Catalan de l’Aigua informa
que el sector situat al marge esquerra de la confluència entre el torrent de Sant Marçal i la
riera de Sant Cugat haurà de ser compatible amb tot lo que estableix l’article 6 del Reglament
d’Urbanisme.
Informe sobre el Pla director urbanístic per a la delimitació del Centre direccional de
Cerdanyola del Vallès, ACA, Novembre 2013: L’Informe elaborat per l’Agència Catalana de
l’Aigua, entre altres consideracions, conclou que s’haurà de revisar l’estudi d’inundabilitat i les
propostes d’actuació de la riera de Magrans de cara a la seva aplicació als futurs projectes
d’urbanització.
Informe sobre la delimitació de la parcel·la comercial PC401 del Pla director urbanístic per a la
delimitació i ordenació del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès. Del 10 de març de
2014, en el que l’Agència Catalana de l’aigua admet la solució plantejada de canvi
d’orientació de la riera de Magrans plantejada de desviament de la riera de Magrans en la
parcel·la PC401, supeditada aquesta aprovació a la revisió de l’estudi hidràulic.

5 Estudi hidrològic
Per a poder realitzar l’estudi hidràulic, tant de la situació actual com de la situació futura, és necessari
determinar els cabals que poden arribar a discorre per la llera en cas d’avinguda. Per a realitzar
aquest definició s’ha realitat una comprovació de la vigència dels cabals definits per TYPSA en
l’Estudi hidrològic i hidràulic de la riera de Magrans al terme municipal Cerdanyola del Vallès”.
En aquest estudi es van determinar els cabals d’avinguda per a 10, 50, 100 i 500 anys de període de
retorn, considerant la conca de la riera de Magrans. Aquesta determinació es va realitzar seguint la
documentació editada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) “Recomanacions tècniques per als
estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editat l’any de 2003.
Les subconques es van obtenir amb el programa GEO-HMS versió 1.0. La precipitació per als
diferents períodes de retorn es va extreure del “Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de la Entitat
Metropolitana i Serveis Hidràulics i Tractament de Residus”. Els hietogrames de disseny es van
generar a partir de la pluja observada a l’Observatori Fabra, i utilitzant la tècnica dels blocs alternats.
Concretament, s’aplica la pluja CLBSA-tipus B, d’una durada de 6 hores i distribuïda cada 5 minuts.
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Figura 2 Hietogrames utilitzats a l’Estudi hidrològic i hidràulic de la riera de Magrans al terme municipal
Cerdanyola del Vallès.

El model hidrològic utilitzar per a realitzar la determinació de cabals va ser el HEC_HMS, versió 3.0 i
es van emprar els paràmetres següents:
x
x

x
x

x
x

x

Per obtenir la pluja neta es va fer servir el mètode de SCS, que assumeix l’existència d’un
llindar d’escorrentiu (Po), per sota del qual les precipitacions no provoquen escorrentiu.
Per a l’obtenció de l’hidrograma d’escorrentiu superficial es va fer servir l’hidrograma unitari
sintètic del SCS, en el qual s’expressa la relació del cabal Q respecte al cabal punta Qp en
front de la relació entre el temps t i el temps de pic Tp.
Pel que fa a la propagació d’una avinguda al llarg d’una llera, s’ha fet servir el model de
Muskingum-Cunge.
En la caracterització de les diferents subconques, als efectes de la seva resposta davant
precipitacions d’una gran intensitat, s’ha considerat dos tipus de paràmetres: morfològics i
hidrològics.
Entre els primers s’ha analitzat la Superfície, el Pendent, la Geologia i els Usos del Sòl.
Pel que fa als paràmetres estrictament hidrològics, que permeten establir la relació entre
precipitació total i precipitació eficaç, s’ha fet servir la metodologia desenvolupada pel Soil
Conservation Service del Departament d’Agricultura dels Estats Units. Aquest caracteritza el
comportament hidrològic d’un terreny assignant-li un nombre de corba determinat (anomenat
nombre de corba del SCS). Així, en funció de les característiques geològiques, edafològiques,
de coberta vegetal i d’ús del sòl, s’han obtingut plànols generals de l’evolució espacial del
nombre de corba del SCS al llarg de tot el territori que comprèn la zona d’estudi. A partir d’ells
s’ha determinat el valor mitjà d’aquest paràmetre per a cadascuna de les subconques
considerades.
D’altra banda, en funció de la longitud de les lleres i del seu pendent mitjà s’ha establert el
temps de concentració (Tc) de cada subconca.

Taula 1 Resum dels paràmetres del model HEC-HMS emprats per Typsa.

Figura 3 Conca d’estudi.

Els resultats obtinguts a la conca de Magrans es resumeixen a la següent taula, que recull els cabals
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corresponents als períodes de retorn considerats.

cadascun dels períodes de retorn considerats en el present estudi.
3

subconques

T=10 anys

T=50 anys

T=100 anys

Cabals (m /s)
Torrent de Magrans

T=500 anys

Q10
24

Q50
35

Q100
40

Q500
49

Taula 3 Cabals punta per a cada període de recurrència.

Conca 1

24

35

40

49

5.1.2 Torrent de Can Domènec
Conca 2

21

30

34

42
Pel que fa a l’hidrograma del Torrent de Can Domènec per a un període de retorn de 500 anys es pot
3
observar a figura 5, assoleix un cabal punta de 42 m /s.

Confluència
conca 1 i conca
2
Conca Magrans

44

66

74

90

51 (59)

77 (87)

87 (99)

107 (121,5)

Taula 2 Cabals avinguda a la conca de Magrans en la situació actual i situació futura (en vermell) per a diferents
períodes de retorn.

És important destacar que el model hidràulic realitzat per TYPSA comença a la confluència entre la
conca 1 i conca 2 (veure Taula 2) on per 500 anys de període de retorn circula un cabal màxim de 90
m3/s.
Després de realitzar una anàlisi exhaustiva d’aquesta hidrologia, que es pot consultar a l’annex 3 del
present document, els cabals definits en aquest estudi es consideren adequats per a realitzar l’estudi
hidràulic següent en el que es realitza una diagnosi de la situació actual i una comprovació de les
futures estructures d’endegament en el torrent de Magrans. A continuació es mostren els cabals
màxims per als diferents períodes de reton tant del torrent de Magrans i el Torrent de Can Domènec,
així com l’hidrograma d’avinguda per a 500 anys de període de retorn dels dos torrents mencionats.

Figura 5 Hidrograma d’avinguda del Torrent de Can Domènec.

A continuació es mostren els diferents cabals punta que assoleix el Torrent de Magrans per a
cadascun dels períodes de retorn considerats en el present estudi.

5.1.1 Torrent de Magrans

3

Cabals (m /s)
Torrent de Can Domènec

Tal i com es mostra a la taula 2, el cabal punta que assoleix l’avinguda del Torrent de Magrans
3
(Conca 1) per a un període de retorn de 500 anys és de 49 m /s i a la figura 4 es pot observar
l’hidrograma corresponent.

Q10
21

Q50
30

Q100
34

Q500
42

Taula 4 Cabals punta per a cada període de recurrència.

6 Diagnosi de les zones inundables en situació actual
6.1 Metodologia
Per a estudiar la inundabilitat s’ha utilitzat un programa bidimensional que permet analitzar amb molta
major precisió els nivells i velocitats que aconsegueix el flux d’aigua en les marges d’inundació, i
sobretot conèixer amb major precisió la possible laminació que poden produir algunes de les
principals estructures.
Els estudis antecedents havien emprat models unidimensionals. La simplificació que representa
emprar un model de flux unidimensional, que considera una única direcció de l’aigua en la llera, unit al
fet que aquests models suposen distribucions homogènies de la velocitat en la secció, cosa que no
succeeix en totes les seccions del model, pot produir errors significatius en els càlculs hidràulics.
Aquests són més evidents en el moment en què la inundació entra en una zona urbana amb gran
nombre d’obres de drenatge, ponts, viaris de grans terraplens, pas de carrers i carreteres sota els
mateixos, etc., ja que l’avanç de l’ona d’avinguda es converteix clarament en bidireccional.

Figura 4 Hidrograma d’avinguda del Torrent de Magrans.

A continuació es mostren els diferents cabals punta que assoleix el Torrent de Magrans per a

El programa bidimensional amb el qual s’ha construït el model és el GUAD-2D, desenvolupat pel
Departament de Mecànica de Fluïts del C.P.S. de la Universitat Saragossa, en col·laboració amb
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INCLAM, S.A. En l’annex 1 (El model GUAD-2D), es presenta una descripció del model, equacions i
hipòtesi sota les quals s’efectua el càlcul de forma detallada. En aquesta memòria únicament
s’especifiquen les dades d’entrada i els resultats obtinguts. Les dades necessàries per a completar el
model són els següents:

de les dades.

 Terreny (MDT)
 Grid de rugositats, emprant el paràmetre de Manning per a definir les diferents zones
 Establiment de les condicions de contorn

Un cop es tenen aquests problemes resolts es realitza una inspecció visual de la llera per a
comprovar que la geometria es correspon a la realitat, aquesta inspecció es realitza amb un contrast
amb l’ortofotomapa més actual de la zona i visita de camp. D’aquesta inspecció es detecten les
següents qüestions.
 L’MDT no presenta una bona definició de la llera en el tram dels camps de Can Planes.
 L’MDT no representa la el mur de la Masia situada aigua avall de la sortida de l’obra de drenatge

 Definició de les condicions inicials de simulació
 Introducció dels hidrogrames amb els cabals de càlcul
 Establiment dels paràmetres de càlcul (temps de modelització, temps d’enregistrament de
resultats) i punts o seccions d'on s’obtenen els resultats
Es construeixen diferents models per als escenaris plantejats en aquest estudi. Com resultats s’obté
la zona inundable per a cadascun. Els resultats del programa es processen per a l’obtenció d’una
sèrie de grids d’aigua (cobertures GIS) amb informació del calat, cota d’aigua i velocitat en cada píxel,
que caracteritzen l’avinguda simulada.
A causa del gran nombre d’estructures que presenta la situació futura de l’àmbit d’estudi, i per tal de
comprovar el resultats obtinguts amb el model bidimensional, s’ha construït una segona modelització,
però aquesta a partir del modelo hidràulic unidimensional HEC RAS. Aquest programa de càlcul de
flux hidràulic, el desenvolupa el Centre d’Enginyeria Hidrològica del Cos d’enginyers de l’exèrcit dels
Estats Units i dissenyat especialment per a calcular avingudes hidrològiques en rius.

6.2 Geometria utilitzada en l’anàlisi de les zones inundables
Com ja s’ha comentat anteriorment, la construcció del model digital del terreny, en endavant MDT,
s’ha realitzat en base a la cartografia proporcionada pel Consorci del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès, concretament es tracta d’una cartografia 1:500, amb una precisió 1 X 1 metres
de pas de malla.
Posteriorment i per tal de complementar la cartografia, s’ha emprat una cartografia 1:1.000, també
cedida pel Consorci, amb l’objectiu d’obtenir els sectors propers al recinte universitari de l’UAB i la
zona de la confluència del Torrent de Magrans amb la Riera de Sant Cugat.

de la RENFE.
 L’MDT presenta una mala definició del tram del Torrent de Can Domènec entre l’A7 i la RENFE.
 El MDT no incorpora els edificis inclosos en l’àmbit d’estudi.
 Particularitats en el MDT de la situació futura.

6.2.2 Resolució dels problemes topogràfics
Per tal de poder simular amb les condicions més reals possibles s’han refet totes aquelles zones de
l’MDT que presentaven anomalies importants, a continuació s’exposa quin ha estat la forma de
resolució de cada zona en concret.

6.2.2.1 Masia de Can Planes
Al sector de la masia de Can Planes s’ha definit un mur perimetral que no quedava reflectit en la
cartografia.

6.2.2.2 Paratge de Can Planes
Com ja s’ha comentat anteriorment, el tram del Torrent de Magrans pel seu pas del paratge de Can
Planes, aigua avall de la Masia, presenta una mala definició en ambdues cartografies disponibles. Per
solucionar aquest problema ha estat necessari realitzar una visita al camp per tal de retocar l’MDT fins
que la geometria respongués a la realitat existent.

Figura 6 Cartografia 1:500 corresponent al sector del Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola del
Vallès (imatge de l’esquerra) i cartografia 1:1.000 també cedida pel Consorci.

6.2.1 Problemes detectats en la topografia de base
De forma rutinària s’han realitzat una sèrie de comprovacions de l’MDT per tal de contrastar la bondat
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Figura 7 Seccions tipus del tram del Torrent de Magrans pel sector de Can Planes. La secció a correspon als
primers metres del tram (a l’alçada del límit entre els camps i la masia) , la secció B a la part intermèdia i la
secció C al final del tram de Can Planes.

Figura 8 Esquema de treball del software GUAD 2D extret del manual d’usuari.

6.2.2.3 Torrent de Can Domènec entre les obres de drenatge de l’A7 i Renfe
6.3.1 Terreny base per la generació de la malla de càlcul
La cartografia disponible no presenta una bona resolució pel tram corresponen al Torrent de Can
Domènec entre les infraestructures de l’A7 i Renfe. Es modifica la geometria de l’MDT per tal que
aquest presenti una geometria el màxim de real possible a la visitada durant la campanya de camp. A
causa de les dificultats d’accés del tram en qüestió, s’ha reperfilat l’MDT a partir d’ortofotomapes i
cartografia de menor resolució extretes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

A la figura 9 es pot observar la el terreny base emprat per la simulació hidràulica en l’escenari actual,
aquest model digital del terreny (MDT) inclou totes aquelles modificacions que han fet falta per
resoldre els problemes topogràfics detectats.

6.3 Procés de construcció del model bidimensional de
simulació hidràulica
Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, el procés de construcció de qualsevol model de simulació
requereix una sèrie de passos a realitzar. D’una forma resumida aquests queden reflectits en
l’esquema de la figura 8, extret directament del manual d’usuari del propi software GUAD 2D. En els
següents apartats es descriuen les particularitats del model confeccionat.
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Figura 10 Coeficients de Manning emprats en els diferents models hidràulics.

6.3.3 Condicions de contorn

Figura 9 MDT actual amb el que es realitza la diagnosi de la situació actual.

6.3.2 Rugositat
La rugositat s’ha estimat examinant l’ortofotomapa, interpretant i definint diferents horitzons de
rugositat en funció del les seves característiques singulars. En aquest sentit es realitza la proposta de
rugositat exposada a la taula 5.
Cal mencionar que s’han pres de referència els números de Manning emprats en el model de l’”Estudi
hidrològic i hidràulic de la riera de Magrans al terme municipal de Cerdanyola del Vallès”.

Cal recordar que el software GUAD 2D inicia el càlcul aigua amunt en règim subcrític –lent–, adoptant
el règim oportú un cop transcorreguda la distància necessària per a que el model s’acomodi. Tal i com
es recomana des de l’Agència Catalana de l’Aigua aquest comença aigua amunt de les
infraestructures de l’A-7 i Renfe, per tal d’observar el possible efecte laminador de les diferents
estructures de pas existents.
Els hidrogrames d’entrada del model, tal i com s’ha comentat a l’apartat de l’estudi hidrològic s’han
extret de l’estudi realitzat per TYPSA, ja que van ser validats per l’Agència Catalana de l’Aigua i en
aquest estudi s’ha confirmat la seva vigència.

Les àrees o franges se l’assignen els valors de rugositat exposats a la taula següent.
FRANJA D’APLICACIÓ

Simulació

Llera fluvial dels torrents de
Magrans i Can Domènec

tots

Plana d’inundació dels
torrents de Magrans i Can
Domènec

tots

Valor per defecte

tots

Torrent de Magrans

RUGOSITAT
0,035

Riera Sant Cugat

Període de
retorn (T)

Cabal
punta
3
(m /s)

Temps del pic
(s)

Cabal en el
temps del pic
3
(m /s)

Període de
retorn (T)

T500

121,5

8760

279,7

T100

T100

98,6

8820

203,3

T050

T050

87,5

8820

159,0

T010

T010

58,7

9000

91,3

TMCO

0,06

0,1

Taula 5 Coeficients de Manning utilitzats per als diferents períodes de retorn modelitzats.
Taula 6 Concomitància entre els períodes de retorn del Torrent de Magrans i la riera de Sant Cugat.

El resultat d’aquest treball, tant pel que fa al Torrents de Magrans i de Can Domènec, es pot consultar
a la figura 10 on s’aprecien els diferents valors de rugositat emprats en la modelització hidràulica.
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La sortida del model se situa aigua avall de la confluència del Torrent de Magrans amb la riera de
Sant Cugat. Com a condició de contorn, es proposa un nivell fix per a cada un dels període de retorn
estudiats, tenint en compte la concomitància entre ambdues rieres. És a dir, s’analitza el període de
retorn de la riera de Sant Cugat que correspon a l’arribada de la punta del cabal de la conca del
Torrent de Magrans. A la taula 6, es mostra la concomitància entre la conca d’estudi i la conca de la
riera de Sant Cugat. A partir d’aquesta relació, es descarrega de les dades d’espais fluvials
publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua, concretament de la Planificació de l’Espai Fluvial de la
conca del Besòs, la cota absoluta del tram d’interès de la riera de Sant Cugat.

T100

72,3

70,2

T050

71,2

69,5

T010

70,3

68,7

Taula 7 Cotes absolutes emprades com a condicions de contorn aigua avall pels diferents escenaris

A partir del cabal de la riera de Sant Cugat, en el temps del pic de l’hidrograma del Torrent de
Magrans, es busca el període de retorn al que es correspon (Figura 11).

modelitzats (msnm).

6.3.4 Triangularització
Tot i que les dades introduïdes al model i els resultats obtinguts es presenten en un ràster de malla
quadrada, el model GUAD 2D realitza els seus càlculs a través d’una malla triangular. Aquest procés
és crític donat que és realment aquesta malla la que serà modelitzada, per tant la bondat d’aquesta
és la que proporcionarà una major qualitat dels resultats. A la figura 12 es mostra a través d’un perfil
les diferències existents entre el model original utilitzat i el resultants de la triangularització, com es
pot observar aquestes es poden considerar negligibles.

50

MCO

500

Figura 11 Relació entre el cabal punta i el període de retorn de la riera de Sant Cugat.

Finalment, a partir de les cotes absolutes de la riera de Sant Cugat obtingudes de la PEF del Besòs,
es plantegen les condicions de contorn de sortida, com el nivell fix corresponent al període de retorn
analitzat.
Figura 12 Comparació de perfils corresponents a malla quadrada (negre) i malla triangular (blau). Imatge

Tal i com es pot observar a la taula 7, la cota absoluta del model unidimensional no coincideix amb la
del model bidimensional, ja que els contorns entre els models no són exactament iguals, ja que el
model unidimensional finalitza pràcticament a la confluència entre el torrent de Magrans i la riera de
Sant Cugat, mentre que el model bidimensional ho fa l’estructura de la carretera BV-1415 (aigua avall
de la confluència).

T500
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6.3.5 Condicions inicials
Existeixen diferents possibilitats per a adoptar com a condició de partida, en el cas que ens ocupa
s’ha adoptat per considerar que el flux transcorre per un terreny inicialment mullat, concretament
s’imposa com a nivell inicial la cota absoluta utilitzada com a condició de contorn de sortida, i en
funció del període de retorn modelitzat.

Condició de contorn aigua avall (Riera Sant Cugat)

Període de
retorn (T)

extreta directament del software GUAD 2D.

6.3.6 Paràmetres de simulació
El temps d’inici del càlcul, referit als hidrogrames, en els casos que ens ocupa sempre és 0 segons,
tot i que es podria començar un punt posterior. Quant a la generació de resultats, s’han gravat els
resultats hidràulics cada 10 minuts, 600 segons, sempre referits al temps dels hidrogrames.
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6.4 Resultats de la diagnosi en situació actual

Magrans i la Riera de Sant Cugat, concretament, al Parc del Gorgs, ubicat al marge dret del
Torrent de Magrans. En aquesta zona les velocitats disminueixen considerablement i els calats són
inferiors al metre.

Els resultats obtinguts per a l’escenari actual no disten gaire de la simulació que es va obtenir en
l’estudi de TYPSA tal i com es pot observar a la figura 13. Les principals diferències són degudes a
les condicions de contorn, ja que el model de l’Estudi hidrològic i hidràulic de la riera de Magrans al
terme municipal Cerdanyola del Vallès, es va utilitzar un flux unidimensional i règim permanent,
mentre que la simulació corresponent a l’escenari actual del present estudi és un model bidimensional
en règim variable (hidrogrames).

7 Situació Futura: Endegament del torrent de Magrans
considerant actuacions urbanístiques previstes
En aquesta capítol es realitza l’anàlisi hidràulica de totes aquelles infraestructures i actuacions
descrites a l’Estudi d’Obres Bàsiques del Pla Director del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
en l’àmbit del torrent de Magrans. En primer lloc es realitza una descripció de les actuacions previstes
distribuïdes per trams, es justifiquen els cabals de disseny per a cada un dels trams descrits i es
realitzen les comprovacions hidràuliques mitjançant la utilització d’un model unidimensional,
comprovant els resultats amb un model bidimensional en règim variable.

7.1 Descripció del trams endegats
D’entre totes les obres que s’inclouen en el present projecte, es destaquen les següents actuacions
del Torrent de Magrans:
x
x
x
x

TramenU(EixA3ͲEixB)
EndegamentOͲE(EixB–Eix7)
Túneld’Horta(Eix7i8)
EndegamentNͲS(EixE–RieradeSantCugat)

7.1.1 Tram en U (OD-PC4)
A causa de la projecció de la nova urbanització, es requereix un desviament de l’actual llera de la
riera de Magrans. Aquesta desviació es pretén entre l’Eix A32 i l’Eix B, i està previst realitzar un
endegament cobert d’uns 450 m d’aproximadament 8 mestres d’amplada i 5m d’alt.
Per ser més exactes l’estructura plantejada es compon d’un primer tram de 30m, just aigües avall de
la Renfe, format per un calaix monocel·lular de 8,40 X 5,00 m. Seguidament es proposa un calaix
bicel·lular (format per dos calaixos de 4 X 5) al llarg de 105 m. Posteriorment l’estructura està prevista
que es realitzi a partir de pantalles al llarg de 245m, amb una amplada de 8 m i una alçada variable
(de 5 a 15 m). Finalment l’últim tram de 100m es dissenya a partir d’un calaix bicel·lular amb les
mateixes dimensions que l’emprat en el tram 2.

Figura 13 Zona inundable en situació actual per un període de retorn de 500 anys.

Un cop examinats els resultats per a la situació actual, es pot apreciar que el desbordament del
Torrent de Magrans es produeix, principalment, al sector de Can Planes, a l’entorn del carrer del
Boters (est de l’Església vell de Sant Martí) i la zona del Parc dels Gorgs (sector de la
confluència del torrent amb la riera de Sant Cugat), a partir de l’avinguda corresponent a 10 anys
de període de retorn
Tal i com queda reflectit a la figura 13, els límits de la zona inundable del Torrent de Magrans
provoquen afeccions greus al sector de Can Planes, amb calats que algunes zones superen 1,5
metres.
Pel que fa a la inundabilitat al sector del carrer del Boters, està provocada pel possible rabeig aigua
amunt de l’estructura existent en aquest carrer. En algunes zones del marge esquerra els calats
superen el 1,25 metres. També cal destacar, que puntualment s’assoleixen velocitats superiors al
1 m/s.
Finalment, el tercer desbordament a destacar s’ubica a la confluència entre el Torrent de
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No cal dir que es tracta d’una estructura complexa que haurà de complir tots els requeriments que
imposa l’Agència Catalana de l’Aigua, com és un pou de registre de dimensions no inferiors a 4 X 4
2
m.
Per tal de reduir l’energia a la sortida d’aquesta estructura es proposa la projecció d’un bol
esmorteïdor, veure apartat 8 Proposta d’elements de dissipació energia.

7.1.2 Endegament O-E (Oest – Est)
L’endegament O-E se situa des del final de la zona de transició del bol 1 fins al túnel d’Horta (OD-78.1). Aquest tram es pot subdividir en dos, sent l’estructura V-C.2 (eix C) la divisòria. El primer
subtram destaca la constricció de la secció tipus pels vials Ep-8 i Ep-5, situats al marge esquerra i
dret respectivament .Per altra banda, entre l’estructura V-C.2 i el Túnel d’Horta (Eix 7), la secció tipus
proposada per aquest tram, es troba restringida en el seu marge esquerra a causa del talús
corresponents al vial de l’Eix Ep-6 (Línia de color taronja de la figura 18).

Estructura
V-C.2

Figura 14 Endegament cobert en forma d’U (OD-PC4) situat aigua avall del pas inferior per la RENFE. Es pot
observar la geometria en planta i les diverses seccions tipus plantejades. Imatge extreta directament del CAD
realitzat pel projectista.

A continuació, figura 15, es mostra el perfil longitudinal de l’estructura OD-PC4, on es pot observar
amb claredat la zona intermèdia projectada a partir de pantalles

Figura 16 Situació de l’endegament O-E i els vials projectats en aquest sector del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès.

Tal i com s’ha comentat, l’estructura V-C.2 ubicada a l’eix-C, divideix aquest endegament en dos. A la
figura 17 es pot observar en detall l’estructura projectada.

Figura 15 Endegament cobert en forma d’U (OD-PC4) situat aigua avall del pas inferior per la RENFE. Es pot
observar el perfil longitudinal. Imatge extreta directament del CAD realitzat pel projectista.
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7.1.2.2 Aigua avall V-C.2
A partir de la l’estructura V-C.2 fins a l’endegament del túnel d’Horta (OD-7-8.1) es manté la llera
natural del torrent. La construcció del vial Ep-6 pel marge esquerre condiciona la plana d’inundació
per aquest marge, variant les condicions naturals; la secció en aquest tram presenta una plana
d’inundació de 10 metres d’amplada a cada marge i el mur del marge esquerre es protegirà amb
escullera per tal d’evitar l’erosió i el seu possible esllavissament.
L’entroncament d’aquest endegament amb el túnel d’Horta (OD-7-8.1) es realitza a partir d’una suau
transició entre la secció d’aigües baixes d’aquest tram i l’obra de drenatge, tal i com es mostra a la
figura següent.

Figura 19 Solució proposada per l’entroncament entre la llera d’aigües baixes i l’endegament cobert dels eixos
7 i 8 (OD-7-8.1).
Figura 17 Estructura V-C.2 ubicada a l’eix-C, a la zona intermèdia de l’endegament O-E. Imatge extreta
directament del CAD realitzat pel projectista.

7.1.3 Túnel d’Horta (OD-7-8.1)

7.1.2.1 Aigua amunt V-C.2
Entre la sortida del tram en forma d’U (OD-PC4) i l’estructura V-C.2 es contempla la possibilitat de
realitzar un endegament a cel obert compost per una secció d’aigües baixes i una zona inundable a
banda i banda d’aquest. Per tal de minimitzar el desmunt que es produiria en el talús del marge dret,
s’ha modificat l’eix de la llera natural del Torrent. Les seccions projectades per a la millora de les
infraestructures hidràuliques del Torrent de Magrans en aquest tram, seran excavades en terres, de
forma trapezoïdal amb talussos inclinats 3H:2V amb una protecció a la base i als marges formada per
una capa d’escullera i en els marges s’estendrà terra vegetal revegetada amb una hidrosembra i
plantació de plantes arbustives adaptades agroclimàticament a la zona.

En el tram que el Torrent de Magrans circula per sota dels Eixos 7 i 8, es projecta un endegament
2
cobert a partir d’un calaix bicel·lular definit per dos calaixos de 6 X 5 m i amb una longitud total de
pràcticament 150 m.

Com s’ha comentat anteriorment, aquest sub-tram es troba constrenyit pels talussos dels vials Ep-5 i
Ep-8.

Figura 20 Endegament cobert situat sota els Eixos 7 i 8 (OD-7-8.1). Es pot observar la geometria en planta i les
Figura 18 Secció tipus de l’endegament obert d’aigües baixes situat entre les estructures OD-PC4 i V-C.2.
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Per tal de reduir l’energia a la sortida d’aquesta estructura es proposa la projecció d’un bol
esmorteïdor, veure apartat 8 Proposta d’elements de dissipació energia.

7.1.4 Endegament N-S
El darrer endegament de l’àmbit d’estudi se situa aigua avall de l’eix 8, concretament, des del final de
la zona de transició del bol 2, al voltant de l’Eix E, fins aigua avall de l’estructura del Carrer dels
Boters.
Els principal objectiu d’aquest endegament és suavitzar la doble corba del Torrent de Magrans
situada a l’entorn de la zona esportiva de la Bòbila i evitar el desnivell hidràulic que es produeix al
voltant de l’estructura del carrer dels Boters. Així com, protegir la corba situada entre l’eix 8 i l’eix E.
Es contempla de possibilitat de realitzar un tram endegat continu amb una secció trapezoïdal de base
10 m, amb talussos inclinats 3H:2V, i una protecció a la base i als marges formada per una capa
d’escullera i en els marges s’estendrà terra vegetal revegetada amb una hidrosembra i plantació de
plantes arbustives adaptades agroclimàticament a la zona.

Figura 22 Fotografia de l’actual salt d’aigua a l’entorn de l’estructura del Carrer dels Boters.

A causa de la modificació del perfil longitudinal a l’entorn de l’estructura del Carrer dels Boters s’haurà
d’analitzar en detall la fonamentació i contracció que es pugui produir. En el cas que es mantingui
aquesta estructura s’haurà de protegir la llera per evitar problemes locals d’erosió.

Figura 21 Secció tipus de l’endegament obert en el tram final del Torrent de Magrans.

Com s’ha mencionat, en el darrer tram d’aquest endegament es localitza un salt d’aigua (veure Figura
22) provocat pel gran poder erosiu d’aquest torrent. Per tal d’evitar aquesta forta discontinuïtat, es
proposa modificar el perfil longitudinal de la llera, per imposar un pendent constant i emprar la
mateixa secció tipus de base trapezoïdal de base 10 amb talussos inclinats 3H:2V descrita
anteriorment, és a dir, es proposa allargar l’endegament descrit fins 10 metres aproximadament aigua
avall de l’estructura del Carrer dels Boters.
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Cal comentar, que degut a les modificacions que es projecten en aquest endegament, les velocitats
del flux d’aigua es veuran augmentades. És per aquet motiu, que es recomana la col·locació d’alguna
travessa entre les estructures de l’eix-E i del Carrer dels Boters, per tal de reduir les velocitats que
podria assolir el flux d’aigua en endegament, i evitant problemes d’incisió i erosió a l’entorn de les
estructures esmentades.
Finalment, a la confluència entre el Torrent de Magrans i la riera de Sant Cugat, al marge dret,
s’estudia la possibilitat d’ubicar una bassa de laminació, (veure Figura 23).L’estudi d’aquesta
possibilitat conjuntament amb la resta d’opcions es pot consultar al capítol 11 d’aquest informe.
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bassa de laminació en el torrent de Can Domènec, la seu disseny s’estudia en el capítol següent.

7.2.1 Presa de laminació en el torrent de Can Domènec
Es contempla la possibilitat de generar una zona de laminació de l’avinguda en el torrent de Can
Domènech, entre la Font del Carme i l’AP7; amb l’objectiu de disminuir el cabal punta d’aquest curs i
d’aquesta forma assegurar el funcionament hidràulic del futur endegament del torrent de Magrans.
Es realitza una anàlisi teòrica per tal de laminar l’hidrograma resultant de l’avinguda de 500 anys de
1
període retorn mitjançant una presa amb un sobreeixidor de paret prima amb contracció lateral.
Per a la determinació del cabal de sortida s’ha aplicat la fórmula de Kindsvater i Carter (1957),
adoptada per la ISO2:

ଷȀଶ

ܳ ൌ ߤඥʹ݈݃ ݄
On, le és l’amplada efectiva ihe és la càrrega efectiva

Figura 23 Ubicació de la bassa de laminació proposada a la confluència entre el Torrent de Magrans i la riera
de Sant Cugat, al sector del Parc dels Gorgs.

7.2 Criteris de disseny
Els cabals de disseny considerats són els determinats a l’Estudi hidrològic i hidràulic de la riera de
Magrans al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, realitzat al febrer de 2007 i validat per l’Agència
Catalana de l’Aigua on es defineixen els cabals punta d’avinguda associats a tempestes de 10, 50,
100 i 500 anys de període de retorn del tram del curs objecte d’estudi.
subconques

3

Q10 (m /s)

3

Q50 (m /s)

3

Q100 (m /s)

3

Q500 (m /s)
Figura 24 Esquema del sobreeixidor rectangular amb contracció lateral. Font: (KINDSVATER, 1957).

Confluència conca 1 i conca 2
Eix C (pK 1809,12)
Eix E (pK 936,01)

44

66

74

90

53.2

79

88.7

109.1

59

87

99

121.5

Cal tenir en compte que la determinació d’aquest cabal no té en consideració al possible efecte
laminador que poden exercir les estructures de drenatge existents actualment a la riera de Magrans,
vial de la UAB, l’autopista A7 i la Renfe. Aquestes estructures no van ser dissenyades amb aquesta
finalitat, i una possible remodelació futura de les mateixes, podria posar en crisi el disseny de les
futures estructures, és per aquest motiu que es planteja com a alternativa estudiar la realització d’una
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A partir d’aquesta fórmula i el volum calculat en funció de l’altura, veure taula 8 es determina la corba
emmagatzematge -cabal de sortida, veure Figura 25, que serà utilitzada en el càlcul de la laminació
de l’hidrograma d’entrada.
L’ocupació de l’embassament es pot observar a la figura 26 on s’observa, a partir d’una hipotètica
localització de la presa, els contorns del volum emmagatzemat en funció de l’elevació i l’interval de
temps considerat (en aquest cas concret, l’interval és 2 minuts).

1

Durant el disseny de l’estructura de retenció d’aigua, s’han de definir els elements de desguàs
necessaris per a poder evacuar els cabals ordinaris que discorren pel torrent de Can Domènech.
2
Association Française de Normalisation: Mesure de Débit de l'Eau dans les Chenaux au Moyen de
Déversoir en Mince Paroi.
Memoria_v4.docx

Pàg. 35 de 68

31/10/2014

Memòria. Estudi d’inundabilitat de la riera de Magrans incloent futurs desenvolupaments i anàlisi del drenatge general
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

Elevació
H
(m)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.4
0.7
1.0
1.3
1.6
1.9
2.2
2.5
2.8
3.1
3.4

Cabal
Q
3
(m s)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.9
2.0
3.5
5.1
7.0
9.0
11.3
13.6
16.1
18.8
21.5
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Emmagatzematge (2S/ǻt)*+Q
S
3
3
(m )
(m /s)
0.0
0.0
916.8
15.3
1860.2
31.0
3099.7
51.7
4576.1
76.4
6335.6
106.5
8374.6
141.6
10689.5
181.6
13259.9
226.1
16018.8
274.0
18956.9
325.0
22080.6
379.3
25403.2
437.0
29605.5
509.6
34064.0
586.5
38772.3
667.8

Taula 8 Desenvolupament de la funció emmagatzematge-cabal de sortida.
*Interval de temps ǻt = 2 min.

Figura 26 Situació de la ubicació de la presa i dels diferents emmagatzematges que es van produint en funció de
l’elevació de la làmina d’aigua.

A partir de l’hidrograma d’entrada es calcula el volum per a cada increment de temps, el qual a partir
de la corba anterior, figura 25, es determina el cabal de sortida.
S’ha analitzat els resultats de sortida a partir de dos dimensionaments diferents de l’estructura, una
primera alternativa que considera una presa de 3 m d’altura i una segona de 5 m.
La primera alternativa considera una sobreeixidor rectangular de paret prima amb contracció lateral,
de 3,3 m d’alçada, 7 m d’amplada efectiva i 2,6 m de càrrega efectiva. Com s’observa a la figura
següent es produeix una lleugera disminució del cabal punta que assoleix el Torrent de Can
3
Domènech, passant de 41,8 a 37,8 m /s.

Figura 25 Funció emmagatzematge-cabal de sortida per un embassament de detenció.
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Figura 28 Hidrograma del Torrent de Can Domènech (color blau) i hidrograma hipotètic de la sortida de la
col·locació de la presa de 3m (color verd).

La possible execució de la presa ha de tenir en consideració la seva classificació segons el seu risc
potencial. Tot i que per les seves dimensions no es consideraria una gran presa, el seu possible
trencament podria arribar a afectar a un servei essencial, com és el cas de l’autopista A7. Per aquest
motiu seria obligatori realitzar la seva classificació estudiant les zones inundables provocades per un
trencament de l’estructura.
En conclusió, de les anàlisis realitzades es considera que les opcions plantejades per reduir el cabal
punta no són viables degut a l’escàs benefici que s’aconsegueix en relació a la reducció de la punta
de l’hidrograma –primera alternativa-, o per l’increment dels riscos associats en el cas que es produís
un trencament de la presa en el moment en el què l’embassament estigués ple –segona alternativa-.

7.3 Càlculs hidràulics
Figura 27 Hidrograma del Torrent de Can Domènech (color blau) i hidrograma hipotètic de la sortida de la

Per a simular hidràulicament l’escenari futur previst en el centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
s’ha cregut convenient realitzar dos models hidràulics.

col·locació de la presa de 3m (color vermell).

El primer model construït s’ha realitzat mitjançant el model hidràulic unidimensional Hec-Ras, per tal
d’estudiar el comportament del flux d’aigua als Torrents de Magrans i Can Domènec, prenent especial
interès els trams endegats del model i els sectors més propers a les estructures introduïdes.
La segona alternativa, considera la mateixa tipologia de sobreeixidor, amb 5,4 metres d’alçada, 4m
d’amplada efectiva i 3,4m de càrrega efectiva. Com s’observa a la figura següent es produeix una
pronunciada disminució del cabal punta que assoleix el Torrent de Can Domènech, passant de 41,8 a
3
29,5 m /s.

El segon model, correspon a un model hidràulic bidimensional generat a partir del programa GUAD
2D, en aquest cas, la simulació, a més d’analitzar el comportament hidràulic dels principal torrents, ha
servit per analitzar amb un major detall el comportament del flux d’aigua en les planes d’inundació.

7.3.1 Modelització hidràulica unidimensional
Per a construir el model hidràulic unidimensional s’ha partit de les mateixes dades bàsiques que les
utilitzades en la construcció del model hidràulic bidimensional emprat per a la simulació de l’escenari
actual. Tot i que per aquest segon escenari, i tal com s’ha especificat a l’apartat anterior, s’ha hagut
de retocar la geometria del terreny per tal de reproduir l’escenari futur previst en el Centre Direccional.

7.3.1.1 Hipòtesi del programa:
͌
͌
͌
͌

Flux estacionari: és a dir, no hi ha variació de calat o velocitat amb el temps.
Flux gradualment variat, on es compleix la distribució hidrostàtica de pressions.
Flux unidimensional, en la direcció del riu o canal.
Pendents petits, menors de 1/10. Amb això cos ĳ؆1 i el calat vertical és representatiu de
l’alçada de pressió.
͌ Contorns rígids, no admetent-se erosió o sedimentació de la llera.
͌ Pèrdues per fricció estimades per la fórmula de Manning.
͌ No es contempla el transport sòlid.
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7.3.1.3 Condicions de contorn:
A) Aigua Amunt
En el cas de capçalera de riu o tram sense cap connexió aigua amunt s’ha considerat calat crític. En
el cas que el tram estigui connectat amb d’altres s’ha considerat el nivell a la confluència, calculat
com a CC interna pel propi model.
La modelització hidràulica del torrent de Magrans s’ha començat aigua avall de l’obra de drenatge de
l’autopista A-7 fins a la seva desembocadura a la riera de Sant Cugat. L’obra de drenatge sota la línia
2
de RENFE consisteix en dos calaixos de 3,00 x 3,00 m , cada ull drena el cabal de les dos conques
3
3
de capçalera, 49 m /s i 42 m /s respectivament fins al desguàs aigua avall de la infraestructura on la
riera és una única llera natural a cel obert.
B) Aigua Avall
En el cas que el tram estigui connectat amb d’altres s’ha considerat el nivell a la confluència, calculat
com a CC riera interna pel propi model, com és el cas del tram del torrent de Magrans que s’incorpora
a la Sant Cugat.

7.3.1.4 Paràmetres hidràulics:
Figura 29 Geometria emprada en el model unidimensional per a la simulació hidràulica.

La rugositat s’ha utilitzat la mateixa que en l’escenari actual, estimada a partir de l’ortofotomapa. Pel
que fa a les rugositats dels canals dissenyats per a la situació futura, s’han definit aquelles valors
acordats amb el projectista.

7.3.1.2 Terreny base
Per a les simulacions en l’escenari futur, s’ha modificat el model digital del terreny utilitzat en la
primera simulació (situació actual) amb la finalitat de donar les màximes eines valorar la idoneïtat del
futur plantejament.

Les àrees o franges se l’assignen els valors de rugositat exposats a la taula 5.
FRANJA D’APLICACIÓ

Les principals diferencies en el model del terreny es concentren en el tram del Torrent de Magrans
comprès entre la sortida del pas de la Renfe i el camp de futbol situat a la zona esportiva de la BòbilaPinetons, on s’ha modificat la llera natural per una sèrie d’endegaments que alternen sectors coberts i
descoberts (veure apartat 7.1 7.1 Descripció del trams endegats).
A la figura 30 es mostren els principals vials i modificacions realitzades al terreny base.

Simulació

RUGOSITAT

Llera fluvial (terreny natural
amb vegetació)

tots

0,035

Canal en forma d’U

tots

0,02

Canal Túnel d’Horta

tots

0,02

Plana d’inundació (Secció
d’aigües baixes )

tots

0,05

Plana
d’inundació
(Vegetació
de
ribera,
brossa dispersa i vegetació
espessa )

tots

0,06

Valor per defecte

tots

0,1

Taula 9 Coeficients de Manning utilitzats per als diferents períodes de retorn modelitzats.
Figura 30 MDT actual (imatge esquerra). En la imatge de la dreta s’observa en gris la nova proposta de vials
per part del Consorci.
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El resultat d’aquest treball, tant pel que fa al Torrents de Magrans i de Can Domènec, es pot consultar
a la figura 31 on s’aprecien els diferents valors de rugositat emprats en la modelització hidràulica.
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8.2 Velocitat del flux
La principal variable que influeix en el disseny del bol és la velocitat de flux (i com a conseqüència en
el número de Froude). El programari HEC-RAS és de càlcul unidimensional fa una estimació de la
distribució de velocitats a cada secció però no és capaç de reproduir els fenòmens locals com pot ser
la dissipació d’energia a la sortida de les estructures.
Per això s’ha realitzat una simulació amb el programari Guad|2d de càlcul bidimensional, podent
constatar que los velocitats assolides en la zona de dissipació es troben al voltant dels 4,0 m/s i
ocupen una zona d’influència d’uns 40 m.

8.3 Bol esmorteïdor sortida tram en U
Es proposa un bol esmorteïdor a la sortida de l’endegament cobert en forma d’U, a la figura següent
s’observen les dimensions de l’obra hidràulica (veure seccions) i la transició entre l’endegament
cobert i no cobert.
Es projecta un bol esmorteïdor de 30 m de longitud amb una secció de forma trapezoïdal de base
20,0 m i talussos inclinats 3H:2V, amb zones de transició de seccions a l’entrada de 8,0 m i a la
sortida de 30,0 m de longitud (degut a la geometria de la secció tipus). Serà recomanable protegir la
base i els talussos de l’erosió amb un mantell d’escullera.

Figura 31 Coeficients de Manning emprats en els diferents models hidràulics per l’escenari futur.

7.3.2 Modelització hidràulica bidimensional
En la modelització hidràulica bidimensional s’ha emprat les mateixes dades bàsiques (geometria,
coeficients de Manning, condicions de contorn, etc.) que les utilitzades en la construcció del model
hidràulic unidimensional comentat anteriorment.

8 Proposta d’elements de dissipació energia
8.1 Introducció
Per tal de dissipar l’energia a les sortides dels trams en els que s’han projectat endegaments coberts,
com és el cas del Tram en forma d’U i el Túnel d’Horta (Eixos 7 i 8) es proposa la creació de bols
esmorteïdors a la sortida de cadascun d’ells.
Es proposa un bol esmorteïdor protegit amb escullera, amb la finalitat d’augmentar la rugositat
disminuint la velocitat que assoleix l’aigua a la sortida dels endegaments coberts i per tal de protegir
el propi element de capacitat d’erosió del flux. De tota manera, aquesta proposta haurà de ser
compatible amb els criteris ambiental que es tinguin en compte en la redacció del projecte constructiu,
podent-se substituir la proposta per una altra que tingui les condicions hidràuliques i de protecció
equivalents.
A continuació es mostren diverses seccions de l’obra hidràulica per tal de mostrar el disseny i les
dimensions, així com la transició entre aquesta i l’endegament tipus situat aigua avall del vas.

Figura 32 Seccions que mostren la ubicació del bol esmorteïdor a la sortida del tram endegat en forma d’U.
També es mostra la transició entre el tram endegat cobert (0+000) i l’endegament no cobert (0+070).

Aquesta estructura té com a objectiu minimitzar les afeccions (sobretot de soscavació) que es poden
produir aigua avall d’ella.

La geometria dels bols s’ha adaptat als condicionants existents d’espai disponible, a la presència
d’estructures i la necessitat de transicions entre les diferents seccions tipus.

Les referències bibliogràfiques sobre dimensionament d’estructures de dissipació es refereixen
sobretot a elements dissipació en ràpides de canals i en sobreeixidors de preses, on es disposen bols
amortidors de formigó amb diferents geometries segons el número de Froude, però tractant-se
sempre d’estructures de formigó. Aquest plantejament no es considera aplicable en aquest cas doncs
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es desitja un tipus de solució més integrada amb l’entorn.
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8.4 Bol esmorteïdor sortida eix 8

Altres plantejaments de dissipadors són per estructures més reduïdes del tipus conduccions circulars
en obres de drenatge (Pazwash, 2001).

Es proposa un bol esmorteïdor a la sortida de l’eix 8 (endegament cobert en del Túnel d’Horta), a la
figura següent s’observen les dimensions de l’obra hidràulica (veure seccions) i la transició entre
l’endegament cobert i no cobert.
Es projecta un bol esmorteïdor de 30 metres de longitud amb una secció de forma trapezoïdal de
base 30,0 i talussos 3H:2V. La secció de sortida del túnel i que constitueix l’inici de transició aigua
amunt serà trapezoïdal de 12,0 m d’amplada i talussos 3H:2V, aigua avall del bol fins a l’obra de
fàbrica. Les longituds de transició seran de 12,0 m aigua amunt i de 28 m aigua avall (degut al tram
en corba). Serà recomanable protegir-lo la base i els talussos de l’erosió.
Aquesta secció es continua aigua avall fins al final de l’actuació, aigua amunt de l’estructura del
Carrer del Boters.

Figura 33 Secció tipus d’un bol de protecció a la sortida d’una obra de drenatge circular.

Els criteris del SCS per a una longitud de protecció segons l’àbac següent, per al cabal del primer bol
correspondria a una longitud de protecció aproximada de 30 m.

Figura 35 Seccions que mostren la ubicació del bol esmorteïdor a la sortida de l’Eix 8. També es mostra la
transició entre el tram endegat cobert (0+000) i l’endegament no cobert (0+050).

Aquest bol, serà important per tal de reduir les velocitats que assoleix el flux d’aigua a la zona coberta
del Túnel d’Horta i reduir l’erosió que es produeixi a la llera natural. Al trobar-se en una corba, també
es reduirà considerablement l’erosió que es pugui produir al marge esquerre del Torrent.

8.5 Càlcul del pes de l’escullera
En el cas d’adoptar protecció d’escullera per als bols es proposa el dimensionament del pes dels
blocs la comparació entre els resultats de dues fórmules:

8.5.1 Fórmula del USACE (1994)
ଶǤହ
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Figura 34 Secció tipus d’un bol de protecció a la sortida d’una obra de drenatge circular.
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On:
En el nostre cas, s’ha considerat més adient i rigorós utilitzar un model bidimensional amb la
geometria de bol proposada per reproduir de la manera més fidel possible el fenomen de dissipació
de l’energia.
Memoria_v4.docx

Pàg. 44 de 68

31/10/2014

D30: mida de l’escullera [peus] amb 30% de pas
Sf: Coeficient de seguretat (1,50)
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Cs: Coeficient corrector d’estabilitat per l’error incipient (0,30)
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Figura 36 Dimensionament de l’escullera segons U.S. Bureau of Reclamation. Font: E. Martínez, 2001.

Cv: Coeficient de distribució vertical de la velocitat (1,283-0,2log(R/W)
De l’aplicació de les anteriors fórmules, s’obté que el diàmetre de l’escullera és de l’ordre de 0,76 m.
Per tant, el pes que assoleix l’escullera és d’aproximadament 830 kg (Escullera entre 800 i 1200 kg)

CT: Coeficient de gruix
d:

Calat del flux [peus]

9 Resultats obtinguts de la modelització hidràulica
3

Ȗs: Pes específic d’escullera [lbs/peus ]
En el següent apartat s’analitzen el comportament hidràulic dels principals trams que han estat
modificats en l’escenari futur. Aquesta anàlisi s’ha realitzat mitjançant un model hidràulic
unidimensional en el que s’han incorporat les estructures descrites a l’apartat anterior. A l’annex 5 es
poden consultar els resultats obtinguts de la modelització hidràulica per als diferents períodes de
retorn. Els resultats del model que es mostra és el producte final conjunt d’incorporar totes les
estructures e infraestructures descrites , s’ha de tenir present que previ a aquest pas, s’ha realitzat un
seguit de models parcials utilitzats pel dimensionament d’aquests elements.

Ȗw: Pes específic de l’aigua [lbs/peus3]
V:

Velocitat mitja local [peus/s]

g:

acceleració de la gravetat [peus/s2]

K1: factor de correcció de la inclinació del talús

9.1 Tram en U (OD-PC4)
8.5.2 Mètode del U.S Bureau of Reclamation
Com s’ha descrit en l’apartat anterior, en el tram cobert en forma d’U, estructura OD-PC4, es
diferencien principalment dues tipologies de seccions, un calaix bicel·lular i un unicel·lular. La
complexitat constructiva d’un element d’aquestes característiques fa necessari que se segueixen un
seguit de recomanacions constructives que tenen relació amb el seu comportament hidràulic,
aquestes recomanacions es poden consultar a l’apartat 10 d’aquest document.

ܦହ ൌ ͲǡͲͳʹʹܸଶǡ
On:
D50: Mida de la roca [peus/s]

9.1.1 Calaix bicel·lular
Va: Velocitat mitja del flux en el canal [peus/s]
Aproximadament, en els primers i darrers metres d’aquest endegament (del pK 0+30 al pK 0+105 i del
2
pK 0+0350 al pK 0+0450, respectivament) s’ha projectat un calaix bicel·lular de 4 X 5 m .
Entre els pk 2458,55 i 2385,77 del model hidràulic (corresponent als pk 0+30 al pK 0+105 de l’ODPC4), els calats estan al voltant dels 2,4 m, les velocitats assoleixen 4,8 m/s i la línia d’energia és
d’aproximadament 3,5 m per a un període de retorn de 500 anys.
Pel que fa al tram final de l’estructura (del pk 2137,3 al pk 1993,34 del model hidràulic) els calats es
redueixen fins els 2,1 m, mentre que les velocitats augmenten considerablement fins els 5,3 m/s. Pel
que fa la línia d’energia es manté en els 3,5 m per a un període de retorn de 500 anys.
De l’anàlisi dels resultats de la simulació hidràulica, es determina que el tram respecta els criteris
establerts per part de l’Agència Catalana de l’Aigua; comprovant que el resguard lliure mínim entre el
màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la mateixa per a 500 anys de
període de retorn és superior a 0,5 m i que la línia d’energia no toca la clau d’aquesta estructura.
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Cal comentar que en els primers metres de l’estructura OD-PC4, concretament els primers 30 metres,
també s’ha projectat un únic calaix de 8,4 m d’amplada per 5 m d’altura. En aquest les velocitats
estan al voltant dels 6 m/s i els calats a l’entorn dels 2 metres.

9.1.3 Bol esmorteïdor
Per tal de reduir les elevades velocitats que assoleix el flux d’aigua a l’estructura OD-PC4, s’ha
projectat un bol esmorteïdor (Bol 1). A partir d’aquesta obra hidràulica, s’aconsegueix disminuir les
velocitats per sota dels 2 m/s.

Figura 37 Darrera secció del tram en forma d’U (OD-PC4), corresponent al pK 1993,34 del model hidràulic.

9.1.2 Calaix unicel·lular
En la zona intermèdia d’aquest tram, entre els pK 0+105 i 0+350 de l’OD-PC4 (que es correspon als
pk 2382,2 al 2140,85 del model hidràulic) es projecta una estructura a partir de pantalles que deixen
una secció lliure de 8 metres d’amplada per una alçada variable (màxim 21,1 m). Al llarg de la secció
entre pantalles, les velocitats van augmentant de 4,8 fins a 5,7 m/s, en la direcció del flux. Pel que fa
als calats estan al voltant dels 2 metres i la línia d’energia supera els 3,6 metres en moltes de les
seccions, per a un període de retorn de 500 anys. Tenint en compte que l’alçada mínima en que es
situa la clau de l’obra és de 10 m, es conclou que l’obra compleix amb els criteris establerts per part
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Figura 39 Secció situada al bol 1, corresponent al pK 1951,54 del model unidimensional.

A l’apartat10 s’han descrit una sèrie de criteris de caràcter constructiu a tenir en consideració en el
moment de la realització del projecte constructiu i la execució de l’obra.

9.2 Endegament O-E
L’endegament O-E es situa entre la sortida del tram cobert en forma d’U (OD-PC4) i el Túnel d’Horta
(OD-7-8.1). Tal i com s’ha descrit anteriorment, l’estructura situada a l’eix C (V-C.2) divideix aquest
tram en dos sectors que presenten característiques diferents.

9.2.1 Aigua amunt V-C.2
El primer sector, situat aigua amunt de l’eix C, entre les estructures OD-PC4 i V-C.2, es projecta una
secció tipus de forma trapezoïdal amb talussos inclinats 3H:2V, cal comentar que en aquest subtram
s’ha modificat la geometria de la llera natural i es troba encaixat per l’eix Ep-8 i Ep-7 situats al marge
esquerra i dret respectivament.
En aquest subtram, les velocitats que assoleix el flux d’aigua estan entre 2,5 i 3,4 m/s, els calats entre
2,6 i 3,1, i la línia d’energia arriba fins els 3,3 metres en la secció d’aigua amunt de l’estructura V-C.2
(pk 1809,12 del model hidràulic unidimensional). Per tant, assegura una capacitat suficient per a
desguassar l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn i un resguard mínim de 0,5 m entre
la làmina d’aigua i la coronació dels talussos del vials, tal i com es pot observar a la figura 40.

Figura 38 Secció situada al mig del tram en forma d’U, corresponent al pK 2277,87 del model unidimensional.
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1670,7 del model hidràulic unidimensional.

9.3 Túnel d’Horta (OD-7-8.1)
El tram corresponent al Túnel d’Horta (entre els eixos 7 i 8) es projecta un endegament cobert a partir
2
d’un calaix bicel·lular definit per dos calaixos de 6 X 5 m i amb una longitud total de pràcticament 150
m.
En aquest estructura, la velocitat del flux d’aigua augmenta progressivament, de 4,46 m/s fins a un
màxim de 5,36 m/s a la darrera secció. Pel que fa la línia d’energia és de 3,1 m, pràcticament dos
metres per sota la clau de l’obra. Finalment els calats estan al voltant de 2 metres, complint-se el
resguard mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra i la clau de la mateixa,
que determina l’Agència Catalana de l’Aigua.

Figura 40 Secció situada entre la sortida del tram en U i l’estructura de l’eix C (pK 1903,14).

9.2.2 Aigua avall V-C.2
En el segon subtram, entre les estructures V-C.2 i OD-7-8.1, es projecta un endegament a cel obert
compost per una secció d’aigües baixes que manté la llera natural i una zona inundable a banda i
banda d’aquesta. Cal esmentar que aquest subtram es troba encaixat al llarg del marge esquerra pel
l’eix Ep-6.
Les velocitats mitjanes que assoleix el flux d’aigua en aquest subtram estan al voltant dels 4 m/s, tot i
que en la secció d’aigua avall de l’estructura V-C.2, arriben als 5,18 m/s, velocitats condicionades per
la presencia d’aquestes estructura. Pel que fa als calat, estan entorn dels 2,6 m, mantenint el
resguard de 0,5 metres a la coronació del mur complint d’aquesta manera amb els criteris especificats
per l’Agència Catalana de l’Aigua, d’altra banda, la línia d’energia arriba als 3,3 m,
Figura 42 Secció del Túnel d’Horta (OD-7-8.1) correspon al pK 1302,97 del model hidràulic unidimensional.

Al final de l’estructura OD-7-8.1 es projecta un bol esmorteïdor, per tal de dissipar l’energia que
s’assoleix a la sortida d’aquesta estructura. Gràcies a aquest element de dissipació s’aconsegueix
disminuir les velocitats per sota dels 2 m/s.
Cal esmentar que la zona de transició d’aquest bol se situa en una corba de pràcticament 90º, per
aquest motiu i degut a l’existència del pont de l’Eix-E, s’ha allargat la zona de protecció fins aigua
avall d’aquest element per tal d’evitat possibles problemes. d’erosió que el poguessin afectar.

Figura 41 Secció situada entre les estructura de l’eix C (V-C.2) i l’eix 7 (OD-7-8.1), concretament en el pK
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Figura 43 Secció situada al bol 2, corresponent al pK 1289,97 del model hidràulic unidimensional.
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Figura 44 Secció de l’endegament N-S, situada aigua avall de l’estructura de l’eix-E (pK 918,4 del model
hidràulic unidimensional).

A l’apartat 10 es descriuen un conjunt de criteris generals de caràcter constructiu a tenir a
consideració durant la redacció del projecte constructiu i la seva posterior execució.

9.4 Endegament N-S

A l’inici del tram, el pont de l’eix-E permet el desguàs del cabal de disseny corresponent a 500 anys
de període de retorn, tal i com es pot observar a la figura 45, complint d’aquesta forma amb els
requisits de l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’endegament N-S se situa des de l’estructura projectada a l’Eix-E fins aigua avall de l’estructura
existent al Carrer del Boters. Es modelitza una secció tipus de forma trapezoïdal de base 10 i talussos
inclinats 3H:2V, cal comentar que aquest tram es troba encaixat per l’eix-8, al llarg del marge dret.
Com s’ha citat anteriorment, els principals objectius d’aquest endegament és suavitzar la doble corba
del sector dels camps de futbol de la Bóbila i eliminar el salt d’aigua de l’estructura transversal a la
llera del Carrer dels Boters. A causa d’aquestes dues modificacions s’ha incrementant el pendent mig
del tram, amb el conseqüent increment de les velocitats, on en algunes seccions se superen els 4
m/s.
Pel que fa als calats estan al voltant de 2 m i línia d’energia es troba al voltant dels 3 m, assegurant
una capacitat suficient per desguassar l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn i un
resguard mínim de 0,5 m entre la cota de la làmina d’aigua i la coronació dels marges de
l’endegament.

Figura 45 Estructura de l’eix-E introduïda al model hidràulic unidimensional.

Al modificar el perfil longitudinal de la llera en aquest tram s’aconsegueix millorar el comportament
hidràulic de l’estructura del carrer del Boters tal i com es pot veure a la figura 46, tot i que s’haurà de
valorar en fase de projecte, quan es tingui informació de la situació estructural del pont i de les
característiques geotècniques de la llera, la necessitat de substituir aquest pont i de fixar en algun
punt la futura llera.
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Figura 46 Estructura del Carrer dels Boters introduïda al model hidràulic unidimensional.

Com a opció a valorar en fase de projecte, es proposa allargar aquest endegament amb un pendent
constant, mantenint la secció tipus de forma trapezoïdal de base 10 i talussos inclinats 3H:2V, fins
uns 50 metres aigua avall de l’estructura dels Boters.

9.5 Resultat general del tram estudiat
Seguint el procés descrit en els apartats anteriors, s’obtenen els resultats per a cada simulació
realitzada.
Els resultats obtinguts del model unidimensional es presenten per a cada un dels períodes de retorn
analitzats (T10, T100 i T500), en format de taules, perfils longitudinals i seccions transversals en
l’annex 4 del present estudi. Tot i que per les principals obres projectades a l’àmbit d’estudi, en
l’apartat anterior, s’ha descrit el comportament hidràulic de l’avinguda de T500, a partir de l’anàlisi
dels resultats de del model unidimensional.
Pel que fa als resultats obtinguts dels models bidimensionals, es presenten com un ràster amb dada
de velocitat, calat i nivell d’aigua per a cada píxel del model. Donat que s’està treballant en règim
variable s’obté un resultat parcial per a cada interval de temps i es presenta com resultat final,
l’envolupant d’aquests resultats parcials. A la figura 47 es pot observar l’envolupant dels calats
corresponent a l’avinguda de 500 anys del Torrent de Magrans.

Figura 47 Zona inundable en situació futura per un període de retorn de 500 anys.

Als escenaris corresponents a la situació futura, igual com passava amb la situació actual, pel que fa
referència als contorns de la zona inundable no es presenten variacions substancials entre les
avingudes dels diferents períodes de retorn modelitzats (10, 100 i 500 anys).
Ara bé, si es compara els resultants obtinguts a la situació futura amb l’actual, s’observa una
disminució de l’extensió de l’àrea inundable per a la simulació futura. Els contorns de la zona
inundable presenten variacions substancials a causa de les modificacions projectades en el futur
planejament urbanístic del Centre Direccional. En termes generals, la llera del Torrent de Magrans
s’ha vist constreta en la situació futura, provocant un ascens del calat i les velocitats del flux d’aigua.
Un cop examinats els resultats per a la situació futura, es pot apreciar que el desbordament del
Torrent de Magrans es localitza únicament al sector de Can Planes i a la zona del Parc dels Gorgs, a
partir de l’avinguda corresponent a 10 anys de període de retorn.
Pel que a la inundabilitat del sector de Can Planes queda limitada pels talussos projectats en la futura
urbanització. Si es compara amb els resultats obtinguts en el model actual, s’afecta a molta menys
superfície però s’augmenta la perillositat a l’entorn de la llera, és a dir, tot i que queda afectat menys
àmbit, aquell que s’inunda ho fa amb uns calats i unes velocitats significativament superiors (passant
d’una calat mig de 0,8 m a 1,6 m, i d’unes velocitats mitjanes de 0,7 m/s a 1,4 m/s.
La segona zona inundable, tal com passava per la situació actual, és el Parc del Gorgs, a la
confluència entre el Torrent de Magrans i la riera de Sant Cugat, ubicat al marge dret del Torrent de
Magrans.
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10 Recomanacions i criteris constructius

Per evitar el risc d’acumulació de materials arrossegats i que es pugui disminuir la capacitat de
desguàs, serà important mantenir un manteniment adequat.

Per a la realització del projecte constructiu d’aquestes estructures s’ha de tenir en consideració la
Guia Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial i a més, a continuació s’exposen un conjunt de
recomanacions i criteris constructius que s’hauran de tenir en compte per a cada una dels
endegaments descrits en aquest estudi.

Al final d’aquest tram, es té previst col·locar un bol esmorteïdor amb la finalitat de reduir les velocitats
que pot assolir el flux d’aigua a la sortida d’aquest.
x

10.1 Tram en forma d’U (OD-PC4)

x

Es tindrà especial precaució en mantenir els radis hidràulics dissenyats per l’estructura en qüestió,
concretament aquest no seran mai inferiors a 25 graus, i tant a l’inici com al final del tram s’haurien de
respectar els 50 graus.

x

Serà important que es respecti la rugositat utilitzada durant la modelització, ja que la seva variació pot
alterar significativament la làmina i la velocitat del flux d’aigua.
Es facilitarà l’accés i sortida de maquinària adequada per la neteja, respectant al màxim la vegetació
de ribera i les condicions naturals de la llera.
Per evitar el risc d’acumulació de materials arrossegats i que es pugui disminuir la capacitat de
desguàs, serà important realitzar un manteniment adequat.
Al final d’aquest tram, es té previst col·locar un bol esmorteïdor amb la finalitat de reduir les velocitats
que pot assolir el flux d’aigua a la sortida d’aquest.
x

x

x
x

Per tal de donar continuïtat al pendent longitudinal una part important de la secció es formarà
amb reblert, donant continuïtat al pendent del fons del bol amb la secció de la llera aigua
amunt i aigua avall.
La geometria definida és suficient pel desguàs de tota l’aigua acumulada però si es desitja en
fase de projecte constructiu es poden donar uns pendent laterals cap a l’eix de la secció per a
facilitar-ne el desguàs
Els talussos previstos són de 3H:2V que, a falta de dades geotècniques, es consideren
estables.
La protecció de la solera i els talussos (en el cas d’escullera, el seu pes) hauria de tenir
capacitat per resistir una velocitat de 4,5 m/s.

10.2 Endegament O-E
Serà recomanable protegir de l’erosió la secció d’aigües baixes, així com, les zones més
problemàtiques del tram, com són els entorns del viaducte V-C.2 i del tram que circula per sota dels
eixos 7 i 8.
Els talussos previstos són de 3H:2V que, a falta de dades geotècniques, es consideren estables.
La protecció de la solera i els talussos (en el cas d’escullera, el seu pes) hauria de tenir capacitat per
resistir una velocitat de 4,5 m/s.

x

Per tal de donar continuïtat al pendent longitudinal una part important de la secció es formarà
amb reblert, donant continuïtat al pendent del fons del bol amb la secció de la llera aigua
amunt i aigua avall.
La geometria definida és suficient pel desguàs de tota l’aigua acumulada però si es desitja en
fase de projecte constructiu es poden donar uns pendent laterals cap a l’eix de la secció per a
facilitar-ne el desguàs
Els talussos previstos són de 3H:2V que, a falta de dades geotècniques, es consideren
estables.
La protecció de la solera i els talussos (en el cas d’escullera, el seu pes) hauria de tenir
capacitat per resistir una velocitat de 4,5 m/s.

10.4 Endegament N-S
En el sector que s’ha eliminat la doble corba i es proposa un endegament trapezoïdal, serà
recomanable protegir-lo la base i els talussos de l’erosió. En conjunt durant l’execució del projecte
constructiu s’haurà de fer un estudi geotècnic de la llera que permeti valorar la necessita de protegir
aquest tram contra la incisió mitjançant la construcció de travesses o altres elements que permetin
fixar el fons de la llera.

11 Conclusions
De la revisió de la hidrologia de la conca del Torrent de Magrans, es considera adequat emprar els
cabals de disseny determinats en l’Estudi hidrològic i hidràulic de la riera de Magrans al terme
municipal de Cerdanyola del Vallès, realitzat al febrer de 2007 i validats per l’Agència Catalana de
l’Aigua, per a la present simulació hidràulica, tant en l’escenari actual com futur.
S’ha caracteritzat hidràulicament les inundacions del Torrent de Magrans per l’escenari actual amb un
model bidimensional. Les afeccions principals, Can Planes, Carrer dels Boters i Parc dels Gorgs, es
produeixen pel desbordament del Torrent de Magrans a partir de períodes de retorn de 10 anys.
Tenint en compte, les propostes descrites a l’Estudi d’Obres Bàsiques del Pla Director del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès en l’àmbit del torrent de Magrans, s’ha realitzat un
model hidràulic que dimensioni tots aquets elements i tingui en consideració el seu comportament
hidràulic.
A partir de la nova geometria, es caracteritza hidràulicament l’escenari futur de l’àmbit del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès. Per aquest escenari, i a causa de l’elevada extensió que ha
estat endegada, es considera més adient emprar un model unidimensional. Tot i això, també s’ha
modelitzat amb un model bidimensional per tal de verificar els resultats, sobretot en aquelles zones de
plana d’inundació.

10.3 Tram eix 7 i 8(OD-7-8.1)

De l’observació dels resultats, es detecta que a l’escenari futur l’extensió de la zona inundable es
redueix, tot i que degut al encaixonament de la llera les velocitats i calats augmenten
significativament al llarg del tram analitzat.

Serà important que es respectin les rugositats del disseny, ja que variacions en aquest poden alterar
significativament la làmina i la velocitat del flux d’aigua.

Es recomana protegir les zones endegades a causa de les elevades velocitats que assoleix el flux
d’aigua.

Es facilitarà l’accés i sortida de maquinària adequada per la neteja, respectant al màxim la vegetació
de ribera i les condicions naturals de la llera.

Es tindrà especial precaució en mantenir en radis hidràulics dissenyats, així com, es
respectaran les rugositats del disseny, ja que variacions en aquest poden alterar significativament
la làmina i la velocitat del flux d’aigua.
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A les sortides dels dos endegaments coberts (OD-PC4 i OD-7-8.1) es projecta uns bols
esmorteïdors per tal de dissipar l’energia que s’assoleix en aquests trams.
De l’anàlisi dels resultats de la simulació hidràulica, es determina que els trams coberts respecten
els criteris establerts per part de l’Agència Catalana de l’Aigua; el resguard lliure mínim entre el
màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500, és superior a
0,5 m i s’ha comprovat que la línia d’energia no toca la clau de l’obra.
Pel que fa als endegaments, asseguren una capacitat hidràulica suficient per desguassar l’avinguda
associada a 500 anys de període de retorn i un resguard mínim de 0,5 m entre la làmina d’aigua i la
coronació.
És important remarcar la conveniència de tenir en consideració en la fase de projecte i execució
de les obres de les recomanacions que s’han realitzar durant la redacció d’aquest estudi.

PART 2: ESTUDI DEL DRENATGE GENERAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS
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3 Objectiu de l’estudi

1 Introducció
Les diferents actuacions previstes en el sector del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès,
provocaran una impermeabilització del sòl en aquell àmbit induint a un increment del cabal punta. En
l’Estudi hidrològic i hidràulic de la riera de Magrans al terme municipal de Cerdanyola del Vallès,
realitzat a l’any 2007 per l’empresa TYPSA es va realitzar un estudi hidrològic en el que es
considerava la situació actual d’usos del sòl, i un escenari futur en el que se simulaven les condicions
futures d’usos del sòl, amb l’increment de la zona urbanitzada.
A més de l’Estudi hidrològic de la riera de Magrans al TM de Cerdanyola del Vallès s’han tingut en
compte els càlculs de la laminació de l’Estudi de drenatge general del Centre Direccional de
Cerdanyola cap a la riera de Sant Cugat elaborat per TYPSA,

2 Àmbit d’estudi
L’objecte d’aquesta segona part de l’estudi es desenvolupa al Centre Direccional de Cerdanyola del
Vallès (Parc de l’Alba), veure Figura 48, aquest sector es drenat per quatre torrents afluents de la
riera de Sant Cugat.
L’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès se situa sobre el terreny de les conques del
Bosc i Sant Marçal, i part del terreny que es correspon a les conques de Can Magrans de baix i Can
Fatjó. La resta del territori, que no forma part de les conques anteriorment esmentades, vessa
directament a l riera de Sant Cugat, aquesta conca ha estat identificada com a Toros, ja que és el
torrent més significatiu, tot i que es localitza al marge dret de la riera de Sant Cugat.

Aquest estudi té com a objectiu general estudiar la forma de compensar l’augment del cabal punta
que es produirà a la riera de Sant Cugat degut a la impermeabilització del sòl ocasionat per la
urbanització d’aquest àmbit.
Com a objectius particulars es considera localitzar una bassa de laminació que permeti compensar
els efectes abans descrits, analitzar hidràulicament el comportament hidràulic d’aquesta bassa per tal
de comprovar que respon segons els efectes esperats i a la vegada que es comprova la seva viabilitat
constructiva.

4 Metodologia
Els canvis dels usos del sol en l’àmbit d’estudi condicionen en la filtració de la zona i per tant
repercuteix en la punta de cabal que s’assoleix en la zona drenada. Per tal de conèixer la diferència
entre la situació actual i futura s’estudien els models hidrològics utilitzats en l’Estudi de drenatge
general del Centre Direccional de Cerdanyola cap a la riera de Sant Cugat de l’any 2007 on es varen
calcular els increments de volums d’escorrentiu entre la situació actual i la situació futura prevista amb
l ‘urbanització. En la taula següent es pot observar el càlcul realitzat per a una avinguda de període
de retorn de 500 anys.

Taula 10 Comparativa de volums d’escorrentiu entre la situació actual i futura. Font: Estudi de drenatge
general, TYPSA 2007.

El volum que es determina mitjançant la diferencia entre la situació actual i futura considerant les
diferències de puntes, en aquest sentit per tal de determinar la forma de compensar aquest increment
de punta es determina aigua avall del sector l’hidrograma en condicions actual i futures. I es
determina i volum necessari a compensar en relació a la diferència de puntes. A posteriori se
seleccionat a on encabir una bassa d’aquestes dimensions i es predimensiona la bassa i per últim es
realitza un estudi hidràulic en règim variable que permeti comprovar que s’aconsegueix l’efecte
desitjat.
A partir de la metodologia a continuació es realitza l’estudi de compensació de l’increment del cabal
punta.

5 Anàlisi de l’increment del cabal punta
A continuació es presenta els resultats de l’anàlisi dels hidrogrames en els escenaris comentats i la
proposta de compensació de la zona impermeabilitzada mitjançant la construcció d’una bassa de
laminació que permeti reduir la punta de l’hidrograma.
Figura 48 Conques implicades en l’àmbit d’estudi
ctualment el territori de les conques que estan dintre de l’àmbit del Centre Direccional estan caracteritzades per
usos del sòl més rurals, generalment cereals d’hivern.
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5.1 Anàlisis dels hidrogrames

S’han estudiat tres possibles ubicacions per a la bassa de laminació (Figura 50); el meandre situat
entre la confluència del torrent del Bosc i la riera de Sant Cugat (A), el sector de Can Costa situat a la
confluència entre el torrent de Sant Marçal i la riera de Sant Cugat (B) i el Parc del Gorgs, a la
confluència entre el torrent de Magrans i Sant Cugat (C).

A partir del model HEC-HMS realitzat per TYPSA en l’Estudi hidrològic i hidràulic de la riera de
Magrans al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, s’obtenen els resultats dels hidrogrames
corresponents al sector situat aigua avall de la confluència entre la riera de Sant Cugat i el torrent de
Magrans, per a la situació actual i futura (veure figura 49).

B

C

A

Figura 49 Hidrogrames per a la situació actual (tons vermells) i futura (tons blaus) aigua avall de la confluència
de la riera de Sant Cugat amb el Torrent de Magrans, obtinguts a partir del model hidrològic HEC-HMS.

De l’anàlisi dels hidrogrames es pot concloure que no existeix una gran diferència de les puntes dels
hidrogrames entre la situació actual i futura, per als diferents períodes de retorn estudiats (T10, T50,
T100 i T500). Tal i com es pot observar a la taula 11, la major diferència de cabals punta entre
3
l’escenari actual i futur, és de 16 m /s, corresponent al període de retorn de 500 anys, concretament
3

Cabals (m /s)

Q10

Q50

Q100

Q500

Riera de Sant Cugat

7,8

12,0

13,5

15,9

Figura 50 Ubicació analitzades per a la ubicació de les basses de laminació.

Finalment, la bassa proposada es localitza al meandre on conflueix la riera de Sant Cugat amb el amb
el Torrent del Bosc, al sector sud-oest del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (veure figura
51). Gràcies a l’estudi de Planificació de les Zones Inundables de la conca del Besòs, realitzat per
l’Agència Catalana de l’Aigua a l’any 2011, es pot comprovar que únicament és viable realitzar una
bassa per a laminar l’avinguda de 50 anys de període de retorn.

Taula 11 Diferència de cabals punta per a cada període de recurrència.

6 Proposta de la bassa de laminació
A partir dels anàlisis realitzats en els apartats anteriors, es creu més eficaç intervenir en compensar
l’increment que es produeix en la punta del cabal que s’assoleix aigua avall de l’àmbit d’estudi, ja que
aquesta intervé en major grau en les possibles afeccions que es puguin produir. Per tant, es descarta
actuar en la reducció de volums, a causa de la complexitat que comporta, i focalitzar les actuacions
en laminar els cabals per evitar un augment dels cabals puntes.
A causa de l’augment de cabal punta que s’assoleix en la modelització hidrològica de l’escenari futur,
es proposa construir una bassa de la laminació per aconseguir compensar aquest increment.
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Figura 52 Detall de la bassa de laminació projectada al meandre de la riera de Sant Cugat.
Figura 51 Situació de la bassa de laminació al meandre de la riera de Sant Cugat.

Per aconseguir la màxima capacitat, es projecta una sistema de basses format per tres sectors
(Figura 52). A partir d’un sobreeixidor lateral de 80 m de longitud situat aproximadament a la cota 91
2
msnm, es desviarà l’aigua fins al primer sector, d’aproximadament 5.500 m . Aquesta bassa, a
2
mesura que es vagi omplint permetrà l’aigua, gràcies a un obra de drenatge d’1 m a una segona
2
2
bassa de 9.773 m . Posteriorment, l’aigua arribarà a l’últim sector de 6.740 m a partir d’una segona
obra de drenatge d’1m2. Finalment, mentre es va omplint la tercera bassa, l’aigua retornarà a la riera
2
a partir d’una darrera obra de drenatge de 0,5 m .

7 Resultats obtinguts
Per tal de comprovar el funcionament de la bassa de laminació abans descrita s’ha realitzat un model
hidràulic bidimensional modificant la geometria del Model Digital de Terreny, per tal d’incorporar
aquesta bassa, la forma d’implementar aquest model és la mateixa que la ja descrita a l’apartat 7.3.2.
El model bidimensional és calcula en règim variable, considerant com a hidrograma d’entrada el
calculat a l’estudi hidrològic antecedent de TYPSA de l’ant 2007.
De la mateixa forma s’ha realitzat un model bidimensional amb el terreny original amb l’objectiu de
poder comparar el resultats de la situació amb i sense bassa. D’aquesta comparació es pot extreure
el resultat de l’eficiència d’aquest element de regulació.
Un vegada es tenen els resultats dels dos models abans descrits es procedeix a comparar
l’hidrograma a la l’extrem Est del model, en l’escenari amb bassa i sense bassa. A la figura 51 es
podem observar aquests dos hidrogrames, en vermell l’escenari que considera la bassa de laminació
i en blau la situació futura d’urbanització sense bassa.
3

Es pot observar com la diferència entre les dues puntes dels hidrogrames és de l’ordre de 30 m /s,
per a 50 anys de període de retorn, si es compara aquesta diferència amb l’obtinguda amb situació
3
actual i futura que s’ha calculat a l’apartat 11.1(diferència de 12 m /s), es pot concloure que gràcies a
la bassa s’assoleix compensar l’efecte perjudicial que té la impermeabilització ocasionada per la
urbanització d’aquest àmbit.
En la figura 52 és pot observar el funcionament de la bassa de laminació durant la simulació de
l’avinguda de 50 anys de període retorn a la riera de Sant Cugat.
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8 Conclusions
A partir de l’estudi hidrològic realitzat per a l’any 2007 s’ha analitzat l’increment del cabal punta que es
produeix entre la situació actual i futura aigua avall de l’àmbit estudiat.
Degut a les característiques de l’àmbit on ubicar les diferents basses, es considera que la bassa de
laminació presenta la màxima eficiència per a la reducció dels cabals propers als 50 anys de període
de retorn per a la riera de Sant Cugat.
Després d’estudiar tres possibles ubicacions, i fins i tot instal·lar-ne més d’una, es proposa la bassa
de laminació localitzada al meandre situat a la confluència del torrent del Bosc, ja que compensa els
efectes perjudicial que té la impermeabilitzada la futura zona del desenvolupament Urbanístic del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
Els resultats dels càlculs realitzar mostres com gràcies a la bassa de laminació la punta de l’increment
de punta provocat per la impermeabilització per a 50 anys de període de retorn quedaria compensant
amb escreix.

Figura 53 Hidrogrames per a la situació actual i futura aigua avall de la confluència de la riera de Sant Cugat
amb el Torrent de Magrans, obtinguts a partir del model hidrològic HEC-HMS.

Figura 54 Funcionament de la bassa de laminació durant l’avinguda de 50 anys de període retorn per la riera de
Sant Cugat.
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