ORDRE D'ESTUDI PC. PC-ANE-19037
Nova estació d’autobusos a Sant Carles de la Ràpita

1. Dades generals

Tipus d’estudi

Projecte Constructiu

Classe d’obra

Nova infraestructura

Subclasse d’obra

Estació d’autobusos

Estació

Sant Carles de la Ràpita

Municipis afectats

Sant Carles de la Ràpita

Comarques

El Montsià

Pressupost previst (PEC amb IVA)

1.000.000 €

Òrgan redactor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció

12 mesos

Lliurament de maqueta

8 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública

NO

Responsable del seguiment del projecte

Pedro Malavia Cuevas

Cal fer
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2. Definició d'alternatives i condicionants
2.1. Objecte
L’objecte del projecte és la definició a nivell constructiu de totes les actuacions necessàries per realitzar
una nova estació d’autobusos a Sant Carles de Ràpita. Aquesta estació substituirà, total o parcialment,
les actuals parades existents a la ciutat.
El projecte constructiu es desenvoluparà a la parcel·la per equipaments de la cruïlla dels carrers
Vinaròs, València i l’Avinguda dels Bandolers a Sant Carles de la Ràpita i en els solars al seu entorn,
tots ells propietat municipal.
2.2. Definició de les obres a estudiar
S'estudiaran totes les actuacions necessàries per a desenvolupar, a nivell de projecte constructiu, una
parada d'autobusos tenint en compte els criteris i paràmetres de disseny definits en el present apartat.
2.2.1 L'objectiu del projecte inclourà
El projecte inclourà la definició de tota l’obra necessària per assolir els objectius fixats, i, en concret, les
següents parts:
- Ocupacions i expropiacions
- Enderrocs i deconstruccions
- Moviments de terres
- Fonaments, estructures i cobertes
- Impermeabilitzacions
- Ferms, voreres i pavimentacions interiors i exteriors
- Mobiliari urbà, proteccions i barreres
- Jardineria i reg
- Façanes (edicle), particions, tancaments i divisòries
- Sanejament i drenatge
- Abastament d'aigua
- Il·luminació interior i exterior
- Ventilació i climatització
- Subministrament elèctric
- Subministraments externs (escomeses)
- Senyalització interior i exterior (horitzontal i vertical) i abalisament
- Videovigilància
- Instal·lacions de detecció i de protecció contra incendis
- Instal·lació de plaques fotovoltaiques
- Megafonia i comunicacions
- Mesures correctores d'impacte ambiental
- Obres complementàries
- Equipaments d’estacions d’autobusos
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2.2.2 Paràmetres i criteris de disseny
Els criteris generals de disseny són:
- Cost mínim d’inversió, d'explotació i manteniment.
- Optimització capacitat d'estacionament i de dàrsenes.
- Afecció mínima a la infraestructura i la vialitat existents & duració mínima d'execució de
l’obra.
- Fàcil accessibilitat (compliment de la normativa) i maniobrabilitat.
- Adequades condicions d'evacuació en cas d’emergència i instal·lacions de protecció contra
incendis (compliment de la normativa i d'acord amb l’informe de Prevenció).
- Sostenibilitat i eficiència energètica.
- Disseny arquitectònic atractiu.
- Compatibilitat amb el planejament urbanístic vigent i els projectes i obres en execució,
promogudes per les Administracions en aquesta zona.
Paràmetres orientatius de disseny:
- Traçat vials de connexió i gàlibs (estació d'autobusos):
- Vehicle tipus: autobús rígid de 15 m
- Pendent mínima: 0,15 %
- Pendent màxima: 7%
- Gàlib vertical lliure en zones d’autobús: 4,20 m
Recinte estació d'autobusos, vestíbul i dependències:
- Recinte dependències (zona espera, lavabos, zona venda tiquets).
- Capacitat d’autobusos: 6.
- Accés directe dels autobusos a les andanes (una única maniobra).
- Marquesines de cobriment de les andanes.
- Dàrsenes i vorades de fàcil, accés dels viatgers als autobusos.
- Incloure les dependències tècniques que sigui necessàries.

2.3. Condicionants a tenir en compte
L’àmbit d’actuació ha estat estudiat anteriorment en un projecte d’urbanització de l’Ajuntament tal i
com s’exposa a les instruccions particulars. Aquest projecte, no materialitzat, preveia una estació
sensiblement menor a la prevista en aquesta ordre d’estudi, amb el que es preveu que la zona
d’afectació hagi d’ampliar-se als solars adjacents.
El contingut del projecte constructiu ha d'incloure, sense caràcter limitatiu, els estudis específics
següents, per tal de justificar la solució projectada:
• Estudi de maniobrabilitat i circulació deis autobusos. Determinació d’àrees d'ocupació. Comprovació
de gàlibs.
• Estudi d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques per a persones de mobilitat reduïda.
• Estudi d'optimització de ferms i paviments.
• Estudis d'enllumenat interior (zona d'espera, vestíbul, dependències) i l’exterior (zones de circulació
d'autobusos).
• Estudi de sorolls i vibracions i anàlisi de mesures correctores, d'acord amb les Ordenances
municipals i la legislació vigent.
• Estudi de sostenibilitat i eficiència energètica en el disseny de les noves infraestructures i de les
instal·lacions.
• Consideracions estructurals i d'instal·lacions (ventilació), i compatibilitat amb altres usos posteriors
(aparcament de turismes).
• Estudi de mesures correctores d’impacte ambiental.
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• Estudi de procedència de materials situació d'abocadors.
• Ocupacions, expropiacions i reposició dels serveis i instal·lacions afectades.
• Estudi de subministrament i connexió a Companyies de serveis. Inclou el cost dels estudis de les
companyies per a aquesta connexió.
• Estudi de sistemes, processos i fases constructives, i la seva afecció en superfície, i en el temps.
Diagrames espai/temps.
• Fotomuntatges i diverses vistes 3D de l’arquitectura de la nova estació (exteriors, zones de circulació
d'autobusos i de circulació de viatgers).
• Separates per presentació a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita dels documents necessaris per
la petició de la Llicència d’Obres i d’Activitat.
La documentació definitiva del projecte caldrà ser estructurada per poder licitar les obres per lots, si
ho requereix Infraestructures.cat i/o la DGIM. La forma d'estructurar-ho es definirà durant la redacció
del projecte.
No es podrà tancar el projecte fins assolir les limitacions pressupostàries i vigents de terminis durant la
redacció del projecte.
2.4. Normativa genèrica
Es tindrà en compte, en tot allò que sigui de la seva aplicació (total o parcial), la següent normativa
genèrica:
• Plecs per a la redacció i edició de projectes d'lnfraestructures.cat.
• Llei 20/1991 de 25 de Novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat (Decret 135/1995 de 24 de Març, i
proposta de modificació de 30 de Setembre de 1999).
• RD 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y la gestión de los residuos
de la construcción y demolición.
• RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.
• RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
• Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
• Normativa estatal i Autonómica de carreteres i autopistes (traçat, drenatge, senyalització,
barreres, etc.)
També serà d'aplicació tota la nova normativa o modificació de l'existent, que entri en vigor durant la
redacció del projecte.
2.5. Instruccions particulars
Per a la redacció del projecte es facilitarà al projectista tota la documentació disponible referent al
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PARCEL∙LA D’EQUIPAMENTS DE LA CRUÏLLA DELS
CARRERS VINARÒS, VALÈNCIA I AVINGUDA DELS BANDOLERS A SANT CARLES DE LA
RÀPITA DEL DESEMBRE DEL 2017 encara que aquest projecte no ha estat executat
Durant el desenvolupament dels treballs es redactaran els informes, estudis i documents necessaris
segons l'especificat en el punts 2.2 i 2.3.
Caldrà dur a terme l’edició definitiva del projecte amb totes les còpies en paper, PDF i suport
informàtic que especifica el Manual d'enquadernació d'Infraestructures.cat al respecte.
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3. Termini de redacció
Caldrà entregar una maqueta del projecte 8 setmanes abans del seu lliurament definitiu, d’acord
amb les instruccions de la direcció del projecte.
El termini de redacció no superarà els 12 mesos. El termini de redacció inclou tota l'edició
definitiva, una vegada s'hagin considerat els informes emesos per les Administracions implicades.
El seguiment del projecte anirà a càrrec del senyor Pedro Malavia Cuevas.

Barcelona,
Vist i plau,
Pedro Malavia i Cuevas
Subdirector general de Programació i Execució

Xavier Flores García
Director General d’Infraestructures de Mobilitat
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