
Títol del Projecte: Projecte executiu de l’aparcament subterrani de Can Mariner, a Sta. Coloma 

de Gramanet. 

Pressupost:  2.047.987,81 €    Entitat contractant: Gramepark    Any de redacció: 1993 

Superfície: Total superfície construïda: 7.874,17 m2.

Nombre total de places: 332 en 3 plantes. 
- Planta -1: 107 places.  Planta -2: 111 places.  Planta -3: 114 places.   



FITXA DE PROJECTE 

Títol: Projecte executiu de l’aparcament subterrani al carrer Aragó de Sta. Coloma de Gramanet. 

El projecte defineix les obres necessàries per a la construcció d'un aparcament subterrani de 2 
plantes i 105 places de capacitat en el subsòl de la prol·longació del carrer de Santiago Rusiñol 
envers Balears i la urbanització d'aquest nou tram de carrer, inclosa la zona esquerra del solar fins al 
carrer de València.  

Pressupost:  849.215,83 €     Entitat contractant: Gramepark.    Any de redacció: 1994. 

Superfície: Superfície àmbit d'actuació: 2.450 m2.  Nombre total de places: 105 en 2 plantes. 
Planta -1: 51 places. Planta -2: 54 places.



Títol del Projecte: Projecte executiu de l’aparcament subterrani a la Plaça Vella de Terrassa. 

Pressupost:  2.062.435,02 € 

Entitat contractant: Incosa / Sumasa 

Any de redacció: 1994 

Superfície: Total superfície construïda: 8.380,90 m2.

Nombre total de places: 307 en 4 plantes. 
- Planta -1: 74 places.  Planta -2: 76 places.  Planta -3: 76 places.  Planta -4: 81 places. 



FITXA DE PROJECTE 

Títol: Projecte d’ampliació de l’aparcament de "Can Peixauet" situat a l’Avda. Mn. Cinto 
Verdaguer / Avda. Salçareda, a Sta. Coloma de Gramanet. 

Pressupost: 1.331.407,19 € 

Entitat contractant: Gramepark. 

Any de redacció: 2000. 

Superfície: Total superfície útil: 3.075,64 m2

 - Superfície Planta -1: 1.544,05 m2

 - Superfície Planta -2: 1.531,59 m2

 - Nombre de places planta -1: 75. 
 - Nombre de places planta -2: 75. 



FITXA DE PROJECTE 

Títol: Col·laboració en la redacció del projecte Executiu d'Aparcament Subterrani en el 
carrer Miquel Ferra – Joan Alcover (Mercat de la Mercè) Barcelona.. 

Pressupost: 3.490.009,99 € 

Promotor: REGESA Entitat contractant: Europroject Enginyeria 

Any de redacció: 2001 

Superfície: Total construïda: 7.274,94 m2. Nombre de plantes: 3.  

Planta -1: 32 places de vehicles pesats del mercat. Vehicles lleugers: Planta -2: 67 places 
de rotació. Planta -3: 75 places de residents. 



FITXA DE PROJECTE

Títol: Col·laboració en el projecte executiu d’un aparcament en el parc sud-oest del Port Esportiu de Sant Adrià del Besòs. 

L’aparcament consta de dues plantes. Als dos extrems de l’aparcament hi ha rampes circulars que connecten la planta baixa i 
la primera en ambdós sentits de la circulació, de pujada i de baixada. 

La planta baixa és la d’accés a l’aparcament i que es realitzarà per la perllongació del carrer Prim. Aquesta planta està 
destinada a l’aparcament de turismes i aparcament públic. A més, s’utilitza com a vial de pas de camionetes de càrrega i 
descàrrega de productes en altres espais públics adjacents. La sortida d’aquests vehicles de serveis es realitza pel túnel 
previst com a perllongació de l’aparcament, amb una longitud de 100 m a l’extrem Besòs. L’accés és des de la mateixa planta 
primera a través de les dues rampes helicoidals. La rampa 1 és la més propera a l’accés de l’aparcament (costat Prim) i la 
rampa 2 és la situada al costat més proper al Besòs. Les dues plantes estan connectades interiorment amb accessos de 
vianants a través de dues zones d’escales i ascensors situades al llarg de l’eix principal. 

Pressupost:  5.100.173,67 €   

Promotor: Barcelona Regional.  Entitat contractant: Europroject Enginyeria     Any de redacció: 2002. 

Superfície:   
9.783,92 m

2
.

Nombre de plantes: 2.  

Places de cotxes: 308. 

Places de motos: 56.  

Planta -1: 
154 cotxes i 34 motos. 

Planta -2:  
154 cotxes i 26 motos. 



FITXA DE PROJECTE 

Títol: Col·laboració en la redacció del projecte d'execució d'aparcament soterrani situat a la 

Plaça Francesc Macià de l'Hospitalet de Llobregat. 

Pressupost: 2.876.736,55 € 

Promotor: REGESA.  Entitat contractat: Europroject Enginyeria. 

Any de redacció: 2002 

Superfície: Total útil: 5.045,52 m2. Nombre de places: Planta -1: 110. Planta -2: 113. 



Títol: Co-redacció del Projecte d’aparcament subterrani i arranjament de la Plaça Navas, a Barcelona. 

Pressupost:  6.294.941,91 € (IVA inclòs).     

Promotor: IPGESA.  Equip redactor: Nova Gestió  i  I.C.C., s.l. 

Data de redacció: juny de 2006.   

Nombre de plantes: 4.  
Nombre total de places: 352 cotxes i 52 motos, amb la distribució següent:  
Planta -1: 85 cotxes i 8 motos, rotació. Planta -2: 88 cotxes i 14 motos, rotació. Planta -3: 88 cotxes i 15 motos, 
rotació. Planta -4: 88 cotxes i 15 motos, abonats.  



Títol: Co-redacció i inici de la Direcció de les obres del Projecte Refós d’aparcament subterrani i arranjament de 
la Plaça Navas, a Barcelona. 

Pressupost:  6.294.941,91 € (IVA inclòs).     

Promotor: URAZCA.  Equip redactor: Nova Gestió  i  I.C.C., s.l. 

Data de redacció: juliol de 2007.  Inici de les obres: gener de 2008. 

Suspensió de les obres per concurs de creditors d’URAZCA: maig de 2008. 

Nombre de plantes: 4.  
Nombre total de places: 317 cotxes i 57 motos, amb la distribució següent:  
Planta -1: 77 cotxes i 8 motos, rotació. Planta -2: 80 cotxes i 15 motos, rotació. Planta -3: 80 cotxes i 15 motos, 
rotació. Planta -4: 80 cotxes i 19 motos, abonats.



Títol: Redacció de del Projecte d’aparcament subterrani i arranjament de la Plaça Navas, a Barcelona, adaptat 
als criteris constructius de B:SM. 

Pressupost:  9.609.496,96 € (IVA inclòs).     

Promotor: B:SM.  Equip redactor: I.C.C., s.l. 

Data de redacció: juny de 2009. 

Nombre de plantes: 4.  
Nombre total de places: 339 cotxes i 25 motos, amb la distribució següent:  
Planta -1: 72 cotxes i 25 motos, rotació. Planta -2: 88 cotxes, rotació. Planta -3: 88 cotxes, rotació.  
Planta -4: 91 cotxes, abonats.



Data de redacció: Novembre de 2009.

Nombre de plantes: 2. Superfície construïda: 1.376,10 m
2
. Superfície útil: 1.226,35 m

2
.

Nombre total de places: 60 cotxes: Planta -1: 30 cotxes. Planta -2: 30 cotxes. Totes les 
places tenen una amplada mínima de 2,30 m. Hi ha 4 places adaptades, 2 en cada 
planta. El pas central de maniobra i circulació té una amplada de 5,40 m. 

Títol: Redacció del Projecte d’un aparcament soterrani i urbanització de l’entorn al carrer 
Còrdova del barri de Can Franquesa. Santa Coloma de Gramenet. 

Pressupost:  1.098.150,81 € (IVA inclòs).     

Promotor: GECOINSA.  Equip redactor: I.C.C., s.l. 


