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1. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

El present document correspon al projecte d’execució de la primera fase dels itineraris ciclables del barri 
de Mira-sol, a sant Cugat del Vallès. Aquest projecte parteix dels estudis d’itineraris ciclables de Mira-sol, 
en els qual es proposa una xarxa d’itineraris ciclables que connecten l’Hospital general, Can Cabassa, 
Mas Gener, l’estació de FGC de Mira-sol i les escoles Catalunya, Turó de Can Mates i Ciutat d’Alba. En 
una primera fase es proposa executar les connexions entre Can Cabassa i l’escola Catalunya  i els 
itineraris a l’entorn de l’escola Turó de Can Mates i l’estació de FGC de Mira-sol, que es poden senyalitzar 
com a voreres compartides.  

Es distingeixen dos àmbits d’actuació durant aquesta primera fase: l’entorn de l’escola Catalunya i l’entorn 
de l’escola Turó de Can Mates i l’estació de FGC de Mira-sol: 

 Zona 1: entorn de l’escola Catalunya. Es vol dissenyar un itinerari ciclable per connectar 
l’escola amb Can Cabassa a través del passeig del Roser i facilitar la connexió amb el carril bici 
existent al camí de Sant Cugat al Papiol. Donat que les voreres en aquests dos carrers son molt 
estretes, caldrà optar per la solució del carril bici en calçada. Per tal de definir les solucions 
adoptades amb més detall aquesta zona es divideix en sis trams: 

Tram 1: Passeig del Roser entre Av. Can Cabassa i c/ dels Alps 

Tram 2: Passeig del Roser entre  c/ dels Alps I c/ Mont Blanc 

Tram 3: Passeig del Roser entre  c/ Mont Blanc i c/ León 

Tram 4: Passeig del Roser entre  c/ León i Pl. Del Blat 

Tram 5: Passeig del Roser entre  Pl. Del Blat i Camí de Sant Cugat al Papiol 

Tram 6: Camí de Sant Cugat al Papiol entre Passeig del Roser i c/ de Vitòria 

 Zona 2: Carrer de Vallseca, Josep Tarradelllas, Josep Irla i Av. Del Bell Indret. En aquesta 
zona de recent urbanització existeixen diversos carrers amb voreres molt amples i amb espais 
diferenciats que son adients per a l’ús compartit de bicicletes i vianants.  Així doncs, caldrà 
senyalitzar aquests espais de convivència entre la bicicleta i el vianant i adaptar els passos de 
vianants per tal de senyalitzar-los també com a passos per a bicicletes. 

 

2. Descripció de la solució adoptada 

A l’hora de triar la solució més adient per a cada tram s’ha tingut en compte que, en tractar-se en tots dos 
casos d’entorns escolars, cal optar sempre per solucions segregades del transit de vehicles privats, de 
manera que es pugui oferir un nivell de seguretat adequat per a usuaris novells. 

Per a cada tram, cal definir les característiques generals de la solució i definir es la tipologia de cruïlla 
tipus.  

2.1. Seccions tipus 

 Zona 1: entorn de l’escola Catalunya. 

Donada la poca amplada de les voreres existents en l’actualitat al passeig del Roser i al camí de Sant 
Cugat al Papiol, cal optar per un carril bici segregat en calçada. Es decideix que aquest sigui bidireccional 
situat a un lateral de la calçada, d’aquesta manera es minimitza l’espai requerit per a la implantació de la 
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solució. En els trams on sigui possible, es segregarà el carril bici dels carrils de circulació amb un cordó 
de serveis.  

El carril de circulació serà de dos metres d’amplada i es separarà del trànsit amb una franja de seguretat 
que oscil·la entre els 0,5 i els 0,9 metres d’amplada, segons la presència o no de cordó de serveis 
adjacent al carril bici. 

Per tal d’encabir el carril bici a la calçada, aquest es situarà en l’espai ocupat actualment per un cordó de 
serveis a la part nord del passeig del Roser, entre la plaça del Blat i el carrer dels Alps, substituint un 
aparcament en bateria per un aparcament en línia al passeig del Roser entre la plaça del Blat i el Camí de 
Sant Cugat al Papiol i eliminant un sentit de circulació al Camí de Sant Cugat al Papiol.  

A l’inici de cada tram de carril bici s’afegirà el senyal S-35 que indica la recomanació a les bicicletes de 
circular pel carril bici i es reforçarà amb marques vials en forma de bicicleta a l’inici de cada tram del carril 
i cada 25 metres per indicar la presència de bicicletes. 

 Zona 2: Carrer de Vallseca, Josep Tarradelllas, Josep Irla i Av. Del Bell Indret. 

Aquesta zona es caracteritza per tenir voreres molt amples amb espais diferenciats, de manera que les 
bicicletes comparteixen itineraris amb els vianants.  

Per tal de senyalitzar aquests itineraris cal afegir a l’inici de cada tram el senyal que recomana l’espai 
compartit a la vorera com a espai de circulació per a bicicletes. Les bicicletes que circulen per la vorera no 
gaudeixen de prioritat respecte dels vianants i han d’adequar la seva velocitat al flux de vianants. 

Donat que no hi ha un carril específic per a bicicletes, es reforça la senyalització vertical amb senyals 
d’orientació per a bicicletes (senyals B-81 a B-84) que indiquin els itineraris que han estat adaptats a la 
circulació de bicicletes. 

2.2. Cruïlles tipus 

En tot l’àmbit, les interseccions de carrers no estan semaforitzades. En aquesta situació, , la bicicleta 
gaudeix de preferència de pas per sobre dels vehicles privats. Aquesta preferència es reforça visualment 
aplicant una capa de pintura vermella al carril bici a totes les interseccions. La amplada de la catifa 
vermella serà la mateixa que la del carril, i es delimita amb dues línies blanques discontínues de 25 
centímetres d’amplada i relació pintat-no-pintat 1:1. Addicionalment, es reforçaran les cruïlles amb 
senyalització vertical incorporant el senyal P-22 quan els vehicles privats puguin creuar el carril bici. 

 Cruïlla tipus 1: carril bici en calçada en intersecció no semaforitzada. 

Les bicicletes que arriben a una intersecció no semaforitzada circulant per un carril bici en calçada 
disposen de prioritat per sobre de la resta de vehicles. El pas de bicicletes a la cruïlla es senyalitzarà amb 
catifa vermella quan la resta d’usuaris de la calçada puguin creuar el carril (Figura 1). 

A les cruïlles on els vehicles que circulen pels carrils paral·lels al carril bici puguin efectuar girs que 
requereixin creuar-lo, el traçat del carril bici efectuarà una reculada igual a la seva amplada de manera 
que es permeti la espera dels vehicles que hagin iniciat el gir i hagin de cedir el pas a les bicicletes que 
circulen pel carril bici. 

S’afegeixen pilones a l’inici del carril a la cruïlla per tal d’evitat l’estacionament de vehicles irregular sobre 
el carril bici. 
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Figura 1: Detall de cruïlla tipus 1 

 

Font: Vaic Mobility 2018 

 Cruïlla tipus 2: carril bici en vorera en intersecció no semaforitzada. 

Les bicicletes que circulen per una vorera compartida amb els vianants han de disposar d’un espai de 
creuament diferenciat del dels vianants, de manera que s’evitin conflictes amb les persones que circulen a 
peu i es faci evident la presència de bicicletes al creuament de manera que els conductors de vehicles 
privats puguin anticipar-hi la presència de bicicletes. 

El pas per a bicicletes es senyalitzarà amb una catifa vermella  que tindrà una amplada de dos metres i 
estarà delimitada per dues línies blanques discontínues de 25 centímetres i relació pintat-no-pintat 1:1. 

De forma general, el passos bici es dissenyaran paral·lels als passos de vianants existents. En cas 
necessari, caldrà ampliar els guals existents o crear-ne de nous per facilitar el pas de les bicicletes. 

 Cruïlla tipus 3: carril bici en calçada en rotonda. 

La intersecció en rotonda es soluciona amb un carril bici de 1,5 metres d’amplada, segregat amb una 
franja de 0,5 metres, que circula per la franja exterior de la rotonda. El carril només permet la circulació de 
bicicletes en el mateix sentit que els vehicles privats, fet que es senyalitza afegint un element de 
senyalització explicatiu al senyal R-402, a la qual s’afegeix el text “inclòs bicicletes”. 

Les bicicletes que circulen pel carril bici gaudeixen de prioritat respecte a la resta de vehicles que circulen 
per la rotonda. Els trams de carril que poden ser travessats per vehicles privats es senyalitzaran amb una 
catifa vermella que indiqui la prioritat de la bicicleta. (Figura 2). 
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Figura 2: Detall de cruïlla tipus 3 

 

Font: Vaic Mobility 2018. 

2.3. Elements de separació del carril 

La franja de separació del carril bici tindrà una amplada mínima de 50 centímetres i estarà reforçada amb 
peces de cautxú o plàstic del tipus Zicla 13 o similar quan  el carril estigui situat en calçada i no estigui 
protegit per un cordó de serveis. Les peces estaran separades 1,5 metres entre si i es situaran 
obliquament a la trajectòria de les bicicletes, amb una inclinació de 15 graus, de manera que es permeti la 
sortida de les bicicletes del carril però impedeixi l’accés dels vehicles privats al carril bici.  

Quan el carril bici tingui un cordó d’aparcament adjacent, la franja de seguretat enter el carril i els vehicles 
estacionats tindrà una amplada mínima de 80 centímetres per tal de permetre l’obertura de portes dels 
vehicles estacionats. 

A l’inici del carril bici es situarà una pilona semi-flexible de tipus Barcelona o similar per evitar 
l’aparcament irregular sobre el carril bici.  

2.4. Aplicació de les solucions a cada tram 

Zona 1: entorn de l’escola Catalunya: 

Tram 1: Passeig del Roser entre Av. Can Cabassa i c/ dels Alps: es senyalitza la vorera compartida 
entre vianants i bicicletes amb senyalització vertical i s’adapten es passos de vianants per indicar-hi la 
circulació de bicicletes afegint-hi un pas per a bicicletes. 

Tram 2: Passeig del Roser entre  c/ dels Alps i c/ Mont Blanc: es suprimeix un cordó de serveis per a 
instal·lar-hi un carril bici segregat bidireccional de 2 metres d’amplada situat a la banda oest de la 
calçada. El carril es segrega mitjançant una franja de seguretat de 50 centímetres amb elements 
separadors. 

Tram 3: Passeig del Roser entre  c/ Mont Blanc i c/ León: el carril bici transcorre paral·lel a la zona 
enjardinada segregat del trànsit per una zona zebrada protegida amb pilones flexibles. S’afegeix un nou 
itinerari per a vianants a través de la zona enjardinada. 
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Tram 4: Passeig del Roser entre  c/ León i Pl. Del Blat: es suprimeix un cordó de serveis per a 
instal·lar-hi un carril bici segregat bidireccional de 2 metres d’amplada situat a la banda oest de la 
calçada. El carril es segrega mitjançant una franja de seguretat de 50 centímetres amb elements 
separadors. A la rotonda de la plaça del blat, el carril bici és unidireccional de 1,5 metres d’amplada, situat 
a la part exterior de la calçada de la rotonda i segregat del trànsit mitjançant una franja de seguretat de 50 
centímetres amb elements separadors. 

Tram 5: Passeig del Roser entre  Pl. Del Blat i Camí de Sant Cugat al Papiol: es canvia l’aparcament 
en bateria existent per un aparcament en cordó. El carril bici es situa a la banda oest de la calçada, 
adjacent a la vorera, i es separa del trànsit rodat mitjançant el cordó d’aparcament. La franja de seguretat 
entre els vehicles estacionats i el carril bici és de 1 metre. 

Tram 6: Camí de Sant Cugat al Papiol entre Passeig del Roser i c/ de Vitòria: es suprimeix un sentit 
de circulació per a vehicles privats per tal d’encabir el carril bici bidireccional de 1,80 metres d’amplada, 
deixant únicament el sentit est-oest per als vehicles privats. El carril bici es situa a la banda nord de la 
calçada, separat del trànsit mitjançant un cordó de serveis i una franja de seguretat de 1 metre per 
permetre l’obertura de portes i el desencotxament dels vehicles estacionats. 

Zona 2: Carrer de Vallseca, Josep Tarradelllas, Josep Irla i Av. Del Bell Indret: es senyalitza la vorera 
compartida entre vianants i bicicletes amb senyalització vertical i s’adapten es passos de vianants per 
indicar-hi la circulació de bicicletes afegint-hi un pas per a bicicletes. 

 

3. Descripció de les obres 

3.1. Demolicions 

Zona 1: entorn de l’escola Catalunya 

Tram 1: Passeig del Roser entre Av. Can Cabassa i c/ dels Alps: 

 Demolició d’un tram de vorera i rigola per fer un pas bici l’avinguda Can Cabassa. 
Emmascarament amb pintura negra del pas de vianants actual. 

Tram 2: Passeig del Roser entre  c/ dels Alps I c/ Mont Blanc 

 Demolició de dos trams de vorera i rigola per la instal·lació de nous guals. 

 Demolició de dues orelles per permetre el pas del carril bici. 

 Fresat superficial del paviment del cordó de serveis actual per a la repavimentació del carril bici. 

 Fresat superficial del paviment del pas de vianants per a la futura execució d’un pas de vianants 
elevat. 

Tram 3: Passeig del Roser entre  c/ Mont Blanc i c/ León 

 Demolició de dos trams de vorera i rigola per la instal·lació de nous guals. 

 Esbrossat, neteja i excavació superficial per executar base de paviment de panots a la zona de 
parc. 

 Fresat superficial del paviment del cordó de serveis actual per a la repavimentació del carril bici. 

 Emmascarament amb pintura negra de senyalització horitzontal existent. 

Tram 4: Passeig del Roser entre  c/ León i Pl. Del Blat 
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 Demolició d’un tram de vorera i rigola per la instal·lació de nou gual. 

 Demolició de tres orelles per permetre el pas del carril bici. 

 Fresat superficial del paviment del cordó de serveis actual per a la repavimentació del carril bici. 

 Emmascarament amb pintura negra de senyalització horitzontal existent. 

 Fresat superficial del paviment del pas de vianants per a la futura execució d’un pas de vianants 
elevat. 

Tram 5: Passeig del Roser entre  Pl. Del Blat i Camí de Sant Cugat al Papiol 

 Demolició de quatre trams de vorera i rigola per la instal·lació de nous guals. 

 Fresat superficial del paviment de l’aparcament en bateria actual per a la repavimentació del 
carril bici. 

 Emmascarament amb pintura negra de senyalització horitzontal existent. 

Tram 6: Camí de Sant Cugat al Papiol entre Passeig del Roser i c/ de Vitòria 

 Demolició de dos trams de vorera i rigola per la instal·lació de nous guals. 

 Demolició de tres orelles per permetre el pas del carril bici. 

 Fresat superficial del paviment del cordó de serveis actual per a la repavimentació del carril bici. 

 Enretirat de bandes reductores de velocitat, arbrat i fanal. 

 Emmascarament amb pintura negra de senyalització horitzontal existent. 

 Fresat superficial del paviment del pas de vianants per a la futura execució d’un pas de vianants 
elevat. 

 Enretirat de senyalització vertical. 

Zona 2: Carrer de Vallseca, Josep Tarradelllas, Josep Irla i Av. Del Bell Indret: Demolició de vint-i-un 
trams de vorera i rigola per la instal·lació de nous guals en passos per a bicicletes. 

3.2. Pavimentació 

Nou paviment bituminós en el traçat del carril bici: per tal de dotar al nou carril d’una superfície de 
rodament prou confortable, es decideix efectuar un fresat superficial de 4 centímetres de profunditat al 
paviment bituminós existent i es projecta una nova capa de rodament per al  carril bici formada per 4 
centímetres de mescla bituminosa tipus AC 22 bin B 50/70 S. 

Nou paviment de panot: a les zones on es projecten noves voreres o ampliacions de les voreres 
existents es projecta un paviment de panot situat sobre una base de 10 centímetres de profunditat de 
formigó en massa.  
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3.3. Mobiliari Urbà 

Per tal de segregar el carril bici de trànsit rodat s’ubicaran separadors tipus Zicla 13 o similars situats cada 
1,5 metres. Addicionalment, a l’inici i final de cada carril i a les interseccions s’hi ubicarà una pilona 
flexible tipus Barcelona o similar. 

Es projecta un aparcament per a bicicletes de tipologia U invertida emportada a terra. L’aparcament tindrà 
capacitat per a 10 bicicletes (5 mòduls empotrats). 
Es protegeix la parada d’autobusos escolars amb una barana no escalable per infants per tal d’evitar que 
aquests creuin el carril bici per fora dels punts indicats en el moment de pujar i baixar del bus. 

Finalment, es considera la instal·lació d’un banc nou a situar a la nova parada d’autobusos al passeig del 
Roser. 

3.4. Serveis afectats 

Donat que el carril bici discorre per un tram de vial ja urbanitzat no es preveuen afectacions de serveis 
urbans més enllà de l’enretirada d’un fanal una distància de 2 metres fins a la nova alineació de la vorera 
a la cantonada del passeig del Roser amb el camí de Sant Cugat al Papiol i talar un arbre que es troba a 
la mateixa cantonada. No obstant, es preveuen tres cates manuals per cercar possibles serveis afectats 
durant l’execució de les obres. 

 

4. Seguretat i salut 

L’estudi de seguretat i salut es regeix per la següent normativa: 

Real Decreto 1627/1997’, de 24 d’octubre, en el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut a les obres de construcció. 

A l’article 4 de l’esmentat decret s’especifiquen les condicions per redactar un estudi bàsic o estudi de 
seguretat i salut: 

a. Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 450.759,08€ 

b. Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 

c. Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l’obra, sigui superior a 500 dies. 

d. Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 

Donat que l’obra del present projecte no supera cap dels punts esmentats anteriorment, segons article 4 
del Reial Decret 1627/1197 el present document incorpora un estudi bàsic de seguretat i salut. 

L’estudi bàsic de Seguretat i Salut està definit a l’Annex 1 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. El pressupost 
destinat a aquest punt es troba al pressupost general de l’obra amb un import de 1.600€. 
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5. Accessibilitat 

En un projecte d’aquestes característiques cal garantir l’accessibilitat especialment als passos de 
vianants.  

Es projecten tres passos elevats per ajudar a mantenir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda a la vegada que ajuden a reduir la velocitat de circulació dels vehicles privats. D’altra banda,  tots 
els guals de nova construcció es doten d’una franja guia de 80 centímetres d’amplada, ubicada de 
manera perpendicular al pas, i de paviment tàctil per indicar l’inici del cruament a les persones invidents. 

 

6. Pla d’obra i termini d’execució 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i de l’apartat 1 paràgraf e) de 
l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex núm. 2. Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu 
el possible desenvolupament dels treballs. Per a les obres definides en el present projecte s’estima com a 
període òptim d’execució, dos mesos i dues setmanes. 

El desenvolupament de les obres s’ha plantejat en tres fases separant unitats d’obra i elements 
constructius per tal d’optimitzar les feines i la maquinària a l’obra. Aquestes fases es troben 
desenvolupades a l’annex corresponent del present Projecte. 

 

7. Justificació de preus 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus d’ITEC 2018 realitzats amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, per a una obra d’obra civil interior a 402.000€. 

A l’Annex 3 de Justificació de Preus, s’inclou el llistat dels capítols de ma d’obra, maquinària, materials, 
elements compostos i unitats d’obra que resulten del programa TCQ i el banc de preus esmentat. 

 

8. Revisió de preus 

En compliment de la llei 2/2015, RD 55/2017 i l’article 89 del TRLCSP, i per tractar-se d’un contracte 
d’obra en el que el termini d’execució no excedeix els dos anys, no s’inclou en el projecte clàusula de 
revisió de preus.  

En cas que el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació fixi una fórmula de revisió de 
preus, serà aquesta la que prevaldrà, no el RD. 

 

9. Control de qualitat 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del 
projecte, s’ha definit una partida pressupostària  de a la realització d’una sèrie d’operacions de control 
(inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), 
constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota 
la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
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10. Pressupost 

El pressupost es troba detallat en document numero 4 (Pressupost), en el qual es justifiquen també els 
preus utilitzats per la realització del pressupost. 

El pressupost d’Execució Material és de 91.293,06 € 

A aquest Pressupost d’Execució Material s’aplica un 13% en concepte de Despeses Generals, i un 6% en 
concepte de Benefici Industrial, i el 21% de IVA per obtenir el Pressupost d’Execució per Contracte. 

D’aquesta manera, el Pressupost d’Execució per Contracte ascendeix a 131.452,88€ 

 

11. Classificació del contractista 

La classificació dels Contractistes exigida per a l’execució de les obres recollides en el present projecte, 
d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 de agosto, per el que es modifiquen determinats preceptes 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per el Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, és la següent: 

- Categoria 1, quantia inferior a 150.000€. 

 

12. Documents de què consta el projecte 

Document 1: Memòria i annexes a la memòria 

 Annex 1: Estudi de seguretat i salut 

 Annex 2. Pla d’obres 

 Annex 3: Justificació de preus 

 Annex 4: Desenvolupament i organització de les obres 

Document 2: Plànols 

Document 3: Plec de condicions 

Document 4: Pressupostos. 

 

Sant Cugat del Vallès, maig de 2018 

L’autor del Projecte, 

 

Carlos Domínguez Puig 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Direcció del Projecte, 

 

 

 

 

Albert Muratet Casadevall 

Cap del Servei de Mobilitat 

 

 

 

 

 

Marta Vives 

Tècnica de Mobilitat 


