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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL TRAM COL.LECTOR BARRERA SITUAT ENTRE 

L’AVINGUDA PAÏSOS CATALANS I EL CARRER COSTABONA DE GIRONA 

 

 

MEMÒRIA 

 

 

1. Antecedents 

 

En data  juliol de 2004 l’Ajuntament de Girona redacta l’”Estudi de l’impacte del creixement de la 

conurbació de Girona sobre el sistema de sanejament metropolità” en el que s’efectuava una diagnosi 

bàsica sobre la capacitat del sistema de sanejament existent respecte els requeriments del creixement 

urbanístic de tota la conurbació.  

 

Una de les propostes de l’estudi era la futura construcció d’un col.lector interceptor o col.lector barrera 

amb capacitat suficient per poder recollir les aportacions procedents dels sectors de ponent de l’àrea 

urbana ( Salt, Montfullà, Santa Eugènia) i evitar la situació de crisi i saturació que es produïa sobre el 

sistema de col.lectors principals que travessen el nucli de Girona fins el punt de confluència Ter-antiga 

llera del Güell-Onyar. 

 

Amb data abril de 2006 els serveis tècnics de l’Ajuntament de Girona redacten el “Projecte de proposta 

d’ordenació de la Frontissa de Santa Eugènia”. Aquest projecte s’integra dins de les actuacions 

previstes  en el projecte d’intervenció integral corresponent en aquest cas als barris de Santa Eugènia i 

de Can Gibert del Pla en  el marc de la Llei de Millores de Barris i Viles de la Generalitat (Pla de Barris).  

 

La proposta d’ordenació del projecte preveu la urbanització de la prolongació del carrer M. Viñas fins el 

Passeig d’Olot, la construcció d’un equipament esportiu i d’un aparcament soterrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb data agost de 2006 l’ajuntament de Girona redacta l’“Avantprojecte del tram col.lector barrera 

situat entre l’Avinguda Països Catalans i el carrer Costabona de Girona” amb l’objectiu d’estudiar, 

definir i valorar a nivell d’avantprojecte les obres d’aquest nou col.lector,  compatibilitzant el seu disseny 

amb les actuacions previstes en aquest sector en el marc del Pla de Barris. 

 

Posteriorment, s’introdueixen canvis en el disseny de l’aparcament soterrat, que afecten directament al 

traçat del col.lector dissenyat a l’avantprojecte, per la qual cosa és necessari modificar el traçat 

projectat inicialment. 

 

2. Objectiu 

 

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar, definir i valorar les obres de construcció del tram del nou 

col·lector barrera a l’àmbit de la Frontissa de Santa Eugènia de Girona, situat entre l’Avinguda Països 

Catalans i el carrer Costabona. 

 

Es modifica el traçat inicial de l’avantprojecte a fi efecte  de compatibilitzar el disseny del nou col.lector  

amb la futura disposició  del nou pàrking soterrat. 

 

També s’inclouen totes les obres necessàries per reposar els serveis que seran afectats per la 

construcció del nou col.lector. 
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3. Justificació de la Solució 

 

3.1. Estat actual 
 

El sistema de sanejament de l’àrea urbana de Girona és unitari. La xarxa de sanejament del nucli urbà 

de Salt i de l’àrea de Santa Eugènia  s’estructura en tres eixos principals:  Passeig d’Olot, Carrer 

Costabona i Carrer Riera Maçana.  

 

Aquests tres eixos principals recullen les aigües residuals i pluvials i les transporten fins el col·lector 

que segueix l’antiga llera del Güell. 

 

Abans de la connexió amb l’eix del Güell, tots tres col·lectors tenen sobreeixidors : 

 

- el col·lector del Passeig d’Olot i el del carrer Riera Maçana tenen un sobreeixidor de 

descàrrega directa al Güell; 

- el col·lector del carrer Costabona té un sobreeixidor a la sèquia Monar a l’alçada del límit 

municipal entre Salt i Girona. 

 

 

 

 

3.2. Disseny del col.lector barrera. 
 

 

 

L’annex número 1 d’aquest projecte inclou els càlculs que s’han efectuat als efectes de poder 

dimensionar el col·lector. El col·lector s’hauria de dimensionar per tenir la capacitat suficient per 

transportar un cabal punta d’aigües residuals d’uns 590 l/s en època seca, i per transportar el cabal 

punta corresponent a una pluja de 10 anys de període de retorn. Els resultats dels càlculs hidràulics 

efectuats indiquen que aquest cabal punta seria 11 m3/s. 

 

El càlcul de cabals punta d’aigües residuals s’ha efectuat tenint en compte les incorporacions dels 

futurs creixements previstos a l’àrea drenada ( suposant que els nous sectors construeixen sistemes 

separats que vessen les pluvials directament al Marroc o al Güell). 

 

Es comprova que la secció de desguàs del nou col·lector barrera hauria de tenir unes dimensions 

lliures interiors mínimes de 1,50 m x 2,50 m amb un pendent mínim de 0,4% per transportar les puntes 

de pluja, i un canal d’aigües baixes  de 0,30 m de profunditat i 1 m d’amplada per conduir els cabals 

punta d’aigües residuals. La proposta de secció tipus mínima és la que s’esquematitza a continuació: 
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Els requeriments de disseny del traçat del col.lector són:  
 
 

- Ubicació al costat oest de la traça del nou vial  per deixar l’espai suficient que permetrà la 

construcció del futur pàrking subterrani. 

- Pendent mínim 0,4% 

- Recobriment mínim 0,5m. 

- Intercepció dels col·lectors dels carrers Maçana, Lope de Vega, Santa Eugenia i Costabona. 

- Que la cota de la rasant interior a l’extrem d’aigua avall tingui la màxima elevació possible 

als efectes de les diferents alternatives de traçat per la futura prolongació del col·lector fins 

el Ters 

- Connexió amb el tram ja existent sota el giratori de l’avinguda Passeig d’Olot (2,00 x 2,5 m) 

 

4. Descripció de les obres projectades 

 

4.1. Obres de construccció del col.lector 
 

El col·lector tindrà una longitud total de 339 m amb un pendent mig del 0.5 %. La traça de la nova 

canalització arrancarà a partir del tram de col·lector existent instal·lat sota el giratori situat a l’Avinguda 

Passeig d’Olot i finalitzarà en el carrer Costabona. 

 

Les obres s’iniciaran amb l’enderroc dels elements de vialitat i l’arrancada dels arbres que quedin dins 

de la zona d’afecció de les obres. A continuació s’excavarà la rasa per poder obrir l’espai necessari per 

construir la canalització. El fons de la rasa tindrà una amplada de 4 m i s’excavarà amb talussos 2H:3V. 

 

El col·lector es construirà amb un marc prefabricat de dimensions lliures interiors 2.50 x 2,00 m , al 

damunt d’una capa de 10 cm de formigó de neteja. El conjunt s’assentarà sobre un llit de graves de 20 

cm de gruix. El replè del trasdós dels murs de la canalització s’efectuarà amb grava-ciment.  

 

Per sobre del marc prefabricat es replenarà amb terres seleccionades de préstec compactades fins el 

95 % de la densitat de l’assaig Próctor Modificat. 

 

La reposició dels trams asfaltats s’efectuarà amb una solució bicapa d’aglomerat asfàltic en calent 

formada per una capa de rodadura D-12 de 5 cm de gruix  sobre una capa base d’aglomerat asfàltic en 

calent G-20 de 8 cm de gruix.  

 

A sota de l’aglomerat hi haurà una capa de 25 cm de gruix de tot-ú artificial compactada fins el 98% de 

la densitat de l’assaig Próctor Modificat. 

 

Cada 50 metres, en el canvis de direcció i en els punts d’encreuament dels col·lectors  amb el nou 

col·lector  es construiran pous de registre amb anells prefabricats de formigó d’1,2 m de diàmetre 

interior lliure.  

 

Es construiran  pous de ressalt en els col·lectors secundaris i  en els punts de connexió amb el nou 

interceptor. Aquests pous es construiran amb paret inferior de maó calat. La tapa i el marc que es 

s’hauran de mecanitzar seran de fosa de 0.6 m de diàmetre. 

 

Els colzes d’unió entre els diferents trams rectes de la canalització es construiran amb estructura de  

formigó HA-30/B/20/IV armats amb armadures d’acer corrugat B500S segons els detalls inclosos en els 

plànols de projecte.  

 

Es reposarà tot el tram del col·lector de PVC Dn 400 mm i 118.7 m  de longitud, situat entre el carrer 

Santa Eugènia i el Costabona, afectat per les obres de construcció del nou interceptor. 

 

En un tram d’aproximadament 95 metres de longitud, entre els carres Maçana i Santa Eugènia, la 

distància entre el pla de façana de les edificacions i l’aresta d’excavació de la rasa serà de 2 metres. 

Per garantir la seguretat de les edificacions es proposa situar a 2 metres del pla de façana, palplanxes 

recuperables  d’acer al carboni de 6 mm de gruix i 450 mm d’amplada útil. 

 

Totes les obres s’han projectat considerant que la construcció del nou col·lector s’efectua abans de que 

es construeixi l’aparcament soterrat i les obres d’urbanització del nou vial. 
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4.2. Obres de reposicions de serveis afectats 
 

L’execució de les obres del col.lector barrera provoca l’afecció sobre les següents infraestructures de 

serveis urbans: 

 

 Xarxa elèctrica 

 

La línia elèctrica subterrània de Mitja tensió que passa pel carrer Maçana quedarà afectades per 

les obres i s’haurà de reposar uns 230 m de circuits d’alumini de 18-30 KV de 240 mm2 de 

secció. 

Pel que fa a la xarxa de Baixa Tensió, les obres afectaran als circutis soterrats de 3*240 – 

1x150 mm2 que passen pels carrers Maçana i Santa Eugènia.  

 

Abastament aigua potable 

 

El col.lector interceptarà les canonades d’abastament d’aigua potable que passen pels carrers 

Costabona i Santa Eugènia. Totes les línies d’abastament es reposaran mitjançant canonades 

de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal. En total s’hauran d’instal.lar uns 85 m de noves 

canonades. 

 

Xarxa de gas 

 

Per reposar les canonades de subministrament de gas s’instal·laran canonades de polietilè 

d’alta densitat PEAD100 de 4 bar de pressió tipus SDR-17.6. En el carrer Santa Eugènia es 

reposarà un tram de  15 m de canonada de 200 mm de diàmetre nominal i un altre  tram de 20m 

de longitud de 100 mm de diàmetre nominal. 

Per reposar la canonada que passa pel carrer Costabona s’utilitzarà una canonada de 200 mm 

de diàmetre nominal i 15 m de longitud. 

 

Xarxa telefonia 

 

D’acord amb les especificacions donades per la companyia explotadora d’aquest servei s’haurà 

de reposar un rac de 12 conduccions que passa pel carrer Santa Eugènia. 

 

Els detalls s’inclouen en els plànols del capítol 10. 

 

4.3. Seguretat i salut 
 
Per garantir la seguretat i facilitar els treballs a l’interior de la canalització, hom preveu tenir en compte 

la necessitat de disposar de les següents mesures de seguretat: 

 
- Abans de construir el canal d’aigües baixes a l’interior del marc, s’han d’haver construït els pous de 

registre, a fi efecte d’establir vies de comunicació a l’exterior i poder instal·lar un sistema de ventil.lació 

forçada amb extractors d’aire que han de permetre l’execució dels treballs amb totes les condicions de 

seguretat a dins de la canalització. 

 

- Durant tot el període d’execució de les obres a l’interior de la canalització s’instal·larà el cablejat de la 

instal·lació elèctrica provisional d’obra des de la que es derivaran els punts d’il·luminació i les presses 

de corrent provisionals.  

 

- L’energia elèctrica necessària per fer funcionar la ventilació forçada, la il·luminació interior i la resta 

d’equips electromecànics necessaris pel correcte procés de l’obra es subministrarà des d’una 

escomesa provisional. Per prevenir possibles talls del subministrament elèctric, s’haurà de disposar 

d’un grup electrogen d’emergència de reserva. 

 

L’annex número 5 del present projecte conté un estudi de seguretat i salut on es detallen i es valoren 

totes les mesures esmentades anteriorment. 

 

5. Resum de les característiques principals del projecte 

 

Excavació rasa (terres) 6.777 m3
Excavació rasa (roca) 1.608 m3
Marc secció rectangular 2,5 x 2 m 324 m
Formigó HA-30/B/20/IV 257 m3
Acer B500 S 16.403 kg
Rebliment amb grava-ciment 2.767 m3
Rebliment amb material seleccionat de préstec 2.570 m3
Paplanxes 760 m2
Col.lector D400 mm de PVC 140 m  
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6. Terrenys afectats 

 

Tots els treballs descrits en aquest projecte s’executaran en terrenys que formen part del viari públic.  

 
7. Termini d’execució 

 
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les 

obres projectades, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en aquest projecte 

sigui  6 mesos. 

 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir 

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

8. Classificació del contractista 

 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent,a continuació es proposa la classificació que s’ha 

d’exigir als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres d’aquest projecte : 

 

Grup E (obres hidràuliques) 

Subgrup 1 (Sanejament) 

Categoria  f  

 

 

9. Declaració d’obra completa 

 
El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei públic un 

cop acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 124 del Text Refós de la  Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2000 de 16 de juny. 

 

 

 

 

 

 

10. Pressupost del projecte 

 

El pressupost de les obres s’ha elaborat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es 

justifica a l’annex núm. 4. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses 

d’assajos.  

 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 3 d’aquest avantprojecte, i del qual 

s’obté el següent resum: 

 

Pressupost general d’execució material :   959.437,96 € ( NOU-CENTS CINQUANTA-NOU MIL  

QUATRE CENTS TRENTA-SET EUROS  AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS).   

 

Pressupost general d’execució per contracta (sense IVA) :1.141.731,17€  ( UN MILIÓ CENT 

QUARANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÉNTIMS). 

 

Pressupost general d’execució per contracta (amb IVA) :1.324.408,16€  ( UN MILIÓ TRES-CENTS 

VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SETZE CÉNTIMS). 
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11. Documents que conté el projecte 

 

El present avantprojecte es composa dels documents següents: 

 

 DOCUMENT NÚM. 1   -   MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

- Memòria 

- Annexos 

Annex núm. 1 Càlculs hidràulics 

Annex núm. 2 Càlculs estructurals 

Annex núm. 3 Memòria fotogràfica 

Annex núm. 4 Justificació de preus 

Annex núm. 5 Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm. 6 Pla d’obra 

Annex núm.7  Serveis afectats 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2   -  PLÀNOLS 

 

1 Situació i índex  

2 Planta topogràfica 

3 Planta general estat actual 

4 Planta general estat futur 

5 Perfil longitudinal i planta traçat 

6 Seccions transversals 

7 Seccions tipus 

8 Detalls 

9 Planta enderrocs 

10 Serveis afectats 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 3   -  PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 4  - PRESSUPOST 

 

- Amidaments 

- Quadre de Preus núm. 1 

- Quadre de Preus núm. 2 

- Pressupostos parcials 

- Resum del pressupost 

 

12. Conclusió 

 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar correctament 

i es sotmet la seva aprovació als òrgans de l’administració. 

 

 
 
 

 

Girona, febrer de 2008 

 

L’enginyer de camins autor del projecte, 

 

 

 

 

Robert Mas i Santana 

Col.legiat número 12.008 

ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 

 

 

 
 
 
 
 


