
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DEL CLAVEGUERAM DELS CARRERS 
CLARIANA I CAMPINS. BARRI BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. 
 
 
 
 

 

 

FÉLIX BELMAR LÓPEZ 
ENGINYER TÈCNIC D’OBRES PÚBLIQUES 

 

 
DOC. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
DOC. 2. PLÀNOLS 
DOC. 3. PLEC DE CONDICIONS 
DOC. 4. PRESSUPOST 
DOC. 5. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
 

Maig de 2017 
 



 
Projecte executiu de la millora del clavegueram dels carrers Clariana i Campins. Barri Baró de Viver. Districte de Sant Andreu. 
 

 Índex  

 
 
 
 
DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA i ANNEXOS 
 MEMÒRIA 
 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex 01 – Antecedents 
Annex 02 – Prescripcions 
Annex 03 – Topografia 
Annex 04 – Traçat 
Annex 05 – Moviment de terres  
Annex 06 – Ferms i paviments 
Annex 07 – Drenatge 
Annex 08 – Geotècnia 
Annex 09 – Estructures 
Annex 10 – Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
Annex 11 – Estructuració de les obres projectades 
Annex 12 – Senyalització 
Annex 13 – Enllumenat públic 
Annex 14 – Cursos naturals d’aigua 
Annex 15 – Serveis existents i afectats 
Annex 16 – Elements Urbans 
Annex 17 – Expropiacions i disponibilitat de terrenys 
Annex 18 – Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 19 – Planificació de les obres 
Annex 20 – Justificació de preus 
Annex 21 – Pressupost pel coneixement de l’Administració 
Annex 22 – Programa de Control de Qualitat 
Annex 23 – Accessibilitat 
Annex 24 – Memòria ambiental 
Annex 25 – Reportatge Fotogràfic 
Annex 26 – Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
Annex 27 – Arqueologia 
 

 
DOCUMENT Nº2 . PLÀNOLS 

1. INFORMACIÓ 
A. Situació i emplaçament 
B. Plànol de conjunt 
C. Planta topografia 
D. Serveis existents 

 
                          2. XARXA DE CLAVEGUERAM 

A. Planta general 
B. Àmbit 1 
C. Àmbit 2 
D. Àmbit 3 
E. Àmbit 4 
F. Àmbit 5 
G. Àmbit 6 
H. Detalls 

 
                         

 
 
 
 
 
3. ENDERROCS I REPOSICIONS 

A. Àmbit 1 
B. Àmbit 2 
C. Àmbit 3 
D. Àmbit 4 
E. Àmbit 5 
F. Àmbit 6 

 
4. FASES D´OBRA I DESVIAMENT DE TRÀNSIT 

 
 
DOCUMENT Nº 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
         Capítol 1. Condicions tècniques generals  
         Capítol 2. Condicions de tècniques particulars 
         Capítol 3. Plecs Municipals 

 
DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 
         Estadística de partides 
         Amidaments 
         Quadre de preus núm. 1 
         Quadre de preus núm. 2 
         Pressupost  
         Resum de pressupost  
         Pressupost pel coneixement de l’Administració 
 
DOCUMENT Nº 5. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
         Memòria ambiental 
         Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat 
         Formulari – resum 
         Informe relatiu a l’aplicació de sostenibilitat de la fusta 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DOCUMENT NÚM. 1 

MEMÒRIA I ANNEXOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEMÒRIA 
 



Projecte executiu de la millora del clavegueram dels carrers Clariana i Campins. Barri Baró de Viver. Districte de Sant Andreu 
 

 Memòria 1 

MEMORIA 
 

1.- Antecedents 
Des del Districte de Sant Andreu, s´han recollit diverses queixes dels veïns referents a deficiències en el 

funcionament de la xarxa de clavegueram en l´àmbit del projecte:  

- Durant episodis de pluja, es forma un gran bassal al carrer Clariana amb el carrer del Beat Domènec 

Savio. 

- Les finques del carrer de Campins núm. 15,17 i 19 entre els carrers de Tiana i del Beat Domènec Savio, 

presenten problemes de desguàs de les aigües residuals en episodis de pluja degut a la manca de 

capacitat de desguàs de la xara existent del carrer, i a la deficient connexió dels claveguerons de les 

finques amb la xarxa de clavegueram. 

- A la plaça del Baró de Viver es formen grans bassals d´aigua en episodis de pluja en els parterres de 

sauló degut a la baixa capacitat d´infiltració d´aquest. L´aigua de pluja queda retinguda a l´interior 

d´aquests parterres durant diversos dies fins que es va infiltrant lentament en el terreny o bé desapareix 

per evaporació. 

 

Per aquest motiu, al gener de 2017, Barcelona Cicle de l’Aigua SA realitza un informe inicial de proposta de 

millora de la xarxa de clavegueram als carrers Clariana i Campins al barri del Baró de Viver. Aquest informe és el 

principal antecedent del present projecte i s’incorpora dintre de l’annex número 1 del projecte.  

 

 

2.- Objecte del present projecte 
L’objecte del present projecte és definir amb detall les actuacions necessàries per a resoldre les deficiències 

detectades en la xarxa de clavegueram del barri, en el sector delimitat pels carrers Clariana, Tiana, Campins i 

Ciutat d’Asuncion. 

 

 

3.- Situació actual  
A l’annex número 25 del present projecte s’adjunta una sèrie de fotografies de l’estat actual de la zona objecte 

del present projecte així com el plànol d’ubicació de les mateixes. Els carrers Clariana i Campins són carrers 

d’aglomerat asfàltic, molt planers i amb un important volum d’aparcament als costats. La plaça del Baró de Viver 

és de sauló i disposa d’una important massa de pins en tot el seu espai.   

 

Per a la realització del present projecte, es parteix de la topografia de detall realitzada expressament per al 

desenvolupament del present projecte. Aquesta topografia ha estat realitzada per l’empresa ETOP Estudis 

Topogràfics d’Obres i Projectes SL. al març del 2017 i s’adjunta a l’Annex 03. 

 

En el carrer Clariana, entre el carrer de la Ciutat d’Asunción i el carrer del Beat Domènec Savio localitzem un 

col·lector D600A executat amb tub helicoïdal que presenta problemes de pendent al llarg de tot el seu recorregut. 

Uns metres abans del carrer del Beat Domènec Savio, aquest col·lector es connecta amb un T83B procedent del 

costat nord i tots dos es converteixen en un col·lector T130 visitable que presenta problemes en la seva cubeta i 

un important punt baix que genera acumulacions d’aigua i residus. Aquest T130 arriba fins al carrer Tiana, 

on es connecta a un altre T130 en millor estat.  

En el carrer Campins, entre el carrer de la Ciutat d’Asunción i el carrer del Beat Domènec Savio localitzem 

una doble xarxa de clavegueram, sota la línia d’arbres existeix un D400A amb problemes de pendents i en 

la calçada nord trobem un T83B en bon estat. Pocs metres abans del carrer Beat Domènec Savio, els dos 

col·lectors s’uneixen i giren cap a buscar el carrer Clariana, existint una derivació que segueix el traçat 

recte del D400A. Uns metres desprès d’aquesta derivació cap al carrer Clariana, el col·lector rep per la 

banda nord un D600A i es transforma amb un petit T41A amb problemes associats als claveguerons 

particulars. A l’alçada del carrer Tiana es produeix una bifurcació amb una derivació problemàtica cap a un 

D800 que discorre uns pocs metres més en angle fina al carrer Tiana. 

 

L’àmbit de la plaça del Baró de Viver és de sauló, molt compactat, planera i amb una important densitat de 

pins plantats de forma ordenada al llarg de tot l’espai.  

 

 
4.- Disponibilitats de terrenys 
Els carrers d´aquest projecte són de titularitat pública i per tant no es precisa plantejar cap tipus 

d’expropiació, servitud o ocupació provisional d’espai privat durant l’execució de les obres.  

 

 
5.- Descripció de la solució adoptada 
5.1.-  Demolicions i moviment de terres 

A nivell d’enderrocs, únicament es planteja l’enderroc d’aquells paviments que quedin afectats per la 

realització de les rases de serveis o per les actuacions complementàries (sobreamples de rases en 

superfície) per a la repavimentació de les zones afectades. Així mateix, ja que es modifica part de la xarxa 

de clavegueram actual, també apareixeran una sèrie d’enderrocs associats a elements de clavegueram, ja 

sigui en superfície o soterrats.  

 

A nivell de moviment de terres general, bàsicament caldrà tenir en consideració els moviments de terres 

associats a les diferents execució de rases necessàries per a la implantació dels nous col·lectors, 

connexions d’embornals i claveguerons.  

 

A partir de la definició de les característiques geomètriques dels diferents elements i profunditats que 

assoleixen, es defineixen de forma sistemàtica els diferents moviments de terres necessaris. Els 

amidaments dels diferents volums d’excavació, transports a abocador i reblerts necessaris s’han extret de 

la cubicació resultant de multiplicar la longitud en planta per l’amplada mitja de la rasa (tenint en compte 

els talussos constructius necessaris) i per la profunditat de la mateixa. Aquests amidaments queden 

reflectits als amidaments del pressupost del present projecte. Per als reblerts de rases, en tots els àmbits 

de calçada, degut al caràcter puntual de les rases, s’utilitzarà material procedent de préstec (sauló o 

similar), reaprofitant el material de l’obra únicament en aquelles zones de vorera amb menor requeriment a 
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nivell de càrregues. Els materials extrets no aprofitables seran portats a l’abocador de residus autoritzat, abonant 

el corresponent cànon. 

 

Cal tenir en compte que, per a l’execució del present projecte, no es disposa d’estudi geotècnic i per tant, no s’ha 

pogut plantejar un possible aprofitament de major volum de material ni definir amb exactitud el comportament 

dels talussos durant l’execució de les rases. És per aquest motiu que, en fase de projecte, s’han realitzat una 

sèrie d’estimacions d’estabilitat i qualitats de material que caldrà acabar de contrastar en obra un cop s’iniciïn les 

primeres cales de localització de serveis.  

 

Com a aspecte singular dintre de l’actuació, s’incorpora també com a àmbit 6, una sèrie d’actuacions a nivell de 

millora del drenatge del paviment de sauló existent, el qual actualment es troba molt compactat i es generen un 

important número de basalts en els moments de pluja. En aquest àmbit, a banda de la realització d’una sèrie de 

drenatges longitudinals al llarg de tot l’espai, es realitzarà un llaurat complert del paviment de sauló existent, amb 

substitució d’una quarta part del mateix (5 cm de gruix) per sauló nou i una quarta part del mateix (5 cm de gruix) 

per sorra d’aportació, millorant així la capacitat d’infiltració del mateix sense afectar a l’estabilitat del mateix. Un 

cop barrejat el material existent i el material de nova aportació es procedirà a la realització d’una nova 

compactació per tal de deixar el paviment transitable. En el moment de l’obra serà necessari però realitzar un 

seguiment important a nivell de possibles afectacions d’arrel i ajustar la solució segons els condicionants que 

apareguin durant l’execució de les obres. 

 

5.2.- Traçat, replantejament i definició geomètrica 

L’actuació a desenvolupar en el present projecte contempla únicament actuacions associades a la xarxa de 

clavegueram, sota superfície, plantejant-se com a única actuació complementària, la reposició dels diferents 

paviments afectats per l’execució de les rases associades a la implantació d’elements de clavegueram.  

 

És per aquest motiu que no es requereix una definició geomètrica, un traçat o un replanteig en superfície seguint 

els criteris bàsics d’una actuació de reurbanització. La definició de l’actuació a realitzar s’ha plantejat en base a la 

distribució topogràfica en planta de les tapes de registre existents i de la informació disponible dels col·lectors. 

Serà per tant necessari ajustar en obra l’encaix geomètric de la solució plantejada en base a les disposicions 

exactes en que es trobin els col·lectors i pous de registre (possibilitat de pous excèntrics al tub, existència de 

gestos de col·lector no definits en la planta de xarxa existent, aparició de claveguerons no localitzables...).  

 

5.3.- Afectacions de serveis 

Per tal de poder realitzar les diferents millores de clavegueram plantejades, en fase d’obra serà necessari la 

realització de cales per a localitzar els serveis existents i poder tenir-los en compte alhora de realitzar les 

diferents excavacions de rases. També serà necessari realitzar estintolament dels servies per a permetre 

l’execució dels diferents col·lectors. A banda d’aquestes actuacions d’ajudes, no es preveu l’afectació de cap 

xarxa de servei existent. 

 

A l’annex 15 del present projecte, s’adjunta la informació dels serveis existents facilitada per les diverses 

companyies de serveis.  

5.4.- Drenatge 

Carrer Clariana 

Dintre del carrer Clariana diferenciem diverses actuacions, les quals s’han estructurat per àmbits.  

 

L’àmbit 1 es correspondria al tram de carrer entre el carrer de la Ciutat d’Asunción i el carrer del Beat 

Domènec Savio. En aquest tram l’actuació a executar consistirà en l’anul·lació del col·lector actual 

mitjançant el reompliment del mateix amb formigó i l’execució d’uns 151 metres de nou col·lector D600 a 

executar en calçada entre el col·lector actual i la línia d’aparcament situada al nord de la calçada (primer 

tram) i entre el col·lector actual i la línia d’aparcament situada al sud de la calçada (segon tram); aquesta 

modificació de traça be condicionada per la presència de cambres de registre de la xarxa telefònica i 

l’existència d’una xarxa de gas natural per calçada. El col·lector s’executa de forma que pugui millorar-se 

la pendent longitudinal fins al 0,8%, actualment inexistent. Associat a aquesta actuació de substitució de 

col·lector, es realitzarà la reposició complerta de tots els claveguerons particulars del tram i la millora del 

número i distribució dels embornals al llarg de tot el carrer. Aquesta actuació es considera secundària. 

 

L’àmbit 2 es correspon a la cruïlla del carrer Clariana amb el carrer del Beat Domènec Savio. En aquest 

punt l’actuació únicament consisteix en la generació de nous elements de recollida d’aigua i la modificació 

de les pendents longitudinals de les rigoles i calçada de la zona per a assegurar la conducció de les aigües 

cap a aquests nous embornals. Aquesta actuació es considera prioritària.  

 

L’àmbit 3 es correspon a les actuacions de rehabilitació del col·lector T130 que existeix entre el carrer del 

Beat Domènec Savio i el carrer de Tiana. En aquest col·lector serà necessari realitzar la rehabilitació 

complerta de la cubeta del mateix generant alhora una nova pendent longitudinal interior del mateix que 

permeti eliminar el punt baix existent. Com a actuació singular s’executarà un nou embornals a tocar del 

carrer Tiana, eliminant així un basalt existent. Aquesta actuació es considera prioritària.  

 

Carrer Campins 

Al igual que en el carrer Clariana, dintre del carrer Campins, també diferenciem diverses actuacions, les 

quals s’han estructurat també per àmbits.  

 

L’àmbit 4 es correspondria al tram de carrer entre el carrer de la Ciutat d’Asunción i el carrer del Beat 

Domènec Savio. En aquest tram l’actuació a executar consistirà en l’anul·lació del col·lector actual D400a 

mitjançant el reompliment del mateix amb formigó i la derivació de tots els embornals i clavegueros que 

actualment connectin fins al T83B. Prèviament es realitzarà una neteja i inspecció amb càmera per a 

descartar l’existència de connexions de claveguerons particulars. Així mateix, aprofitant l’actuació, es 

realitzarà una millora en el número i ubicació dels elements de recollida existents donant especial atenció 

a solventar tots aquells petits punts baixos que existeixen al llarg de tot el carrer. Associat a aquesta 

actuació de substitució de millora dels embornals, es realitzarà la reposició complerta de tots els 

claveguerons particulars del tram. Aquesta actuació es considera secundària. 
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L’àmbit 5 es correspon al tram entre el carrer del Beat Domènec Savio i el carrer de Tiana. En aquest tram 

l’actuació a executar consistirà en l’anul·lació del col·lector actual mitjançant el reompliment del mateix amb 

formigó i l’execució d’uns 68 metres de nou col·lector D600 a executar en calçada entre el col·lector actual i la 

vorera sud (traçat condicionat per l’existència de canalitzacions i cambres telefòniques). El col·lector s’executa de 

forma que pugui mantenir-se la pendent longitudinal actual (0,5%) alhora que es guanya una poca profunditat per 

a millorar la pendent dels claveguerons particulars. Associat a aquesta actuació de substitució de col·lector, es 

realitzarà la reposició complerta de tots els claveguerons particulars del tram i la millora del número i distribució 

dels embornals al llarg de tot el carrer. Aquesta actuació es considera prioritària. 

 

Plaça del Baró de Viver 

L’àmbit 6 es correspon amb la zona de sauló de la plaça del Baró del Viver. En aquest àmbit es realitza una sèrie 

de drenatges longitudinals en forma d’espina de peix i un llaurat i posterior compactació del sauló existent per tal 

d’evitar el nivell de duresa que ha assolit el sauló actual.. 

 

5.5.- Ferms i paviments 

A nivell de calçada es planteja la restitució del paquet de ferm complert en l’àmbit d’implantació de noves rases, 

segons la tipologia de xarxa local. Serà necessari però realitzar una sèrie de sobreamples en les diferents capes 

de paviment per tal de contrarestar les possibles problemàtiques que solen generar l’execució de rases en 

calçades ja consolidades. Aquests sobreamples serà de 30 cm per a la capa de formigó i la rasa i de 50 cm entre 

la capa de formigó i la base d’aglomerat asfàltic. També serà necessari plantejar un solapament de 50 cm entre 

la capa de base d’aglomerat i la capa de rodadura, no obstant això, ja que la intervenció és rellevant en alguns 

casos, es planteja realitzar una capa de rodadura complerta en tot l’àmbit del carrer on s’implanta nova xarxa, 

entre rigola i rigola o fins als límits d’aparcaments. 

 

A les voreres, la intervenció és mínima, realitzant-se únicament la reposició de les rases associades a la 

renovació dels claveguerons particulars i a la eliminació d’algun basalt puntual que s’ha localitzat durant les 

visites de camp. El paviment de les voreres serà panot hidràulic en mides 20x20x4 cm i disseny segons la 

tipologia actual, sobre 2-3 cm de morter M-10 i 15 cm de base de formigó HM-20/B/20/I. En l’àmbit dels guals de 

vehicles, el paviment de la vorera es projectarà amb panot hidràulic en mides 20x20x8 cm, però sobre 2-3 cm de 

morter de ciment M-15  pastat i sobre base de 20 cm d’espessor de formigó HM-20/B/20/I.  

 

Les vorades de l’àmbit no es substituiran de forma generalitzada, col·locant únicament vorades bústia en aquells 

punts on es plantegi la col·locació o modificació d’un dels embornals previstos. Aquestes peces de vorades seran 

de granet. Puntualment també es planteja la substitució d’alguna de les rigoles existents, ja sigui per reposició 

d’enderrocs o per a millores de la pendent longitudinal per evitar basalts puntuals. Les peces de rigola a reposar 

seran de les dimensions actuals, diferent segons la zona. 

 

Com a aspecte singular dintre de l’actuació, s’incorpora també l’actuació de millora del drenatge en l’àmbit 6, 

detallada en l’apartat de moviment de terres de la present memòria.  

 

5.6. Senyalització 

L’actuació a desenvolupar en el present projecte contempla bàsicament actuacions associades a la xarxa 

de clavegueram, sota superfície, plantejant-se com a única actuació complementària, la reposició dels 

diferents paviments afectats per l’execució de les rases associades a la implantació d’elements de 

clavegueram. Dintre de la reposició de paviments es planteja la reposició complerta de la senyalització 

horitzontal existent, respectant íntegrament aquella senyalització actual. La senyalització vertical no queda 

afectada per les obres, existint únicament alguna recol·locació de senyals existents.  

 

5.7.- Jardineres plaça Baró de Viver 

Dintre d’aquest àmbit 6, degut a les problemàtiques de drenatge existent en algunes de les jardineres 

existents (l’aigua excedent acaba circulant per les escales els dies posteriors a les pluges), a sol·licitud de 

Districte, es planteja la retirada de dos de les jardineres existents. Un cop retirades les jardineres, es 

realitzarà una pavimentació amb formigó de característiques similars a l’existent en l’entorn. Al retirar 

aquestes jardineres es genera un petit desnivell que es solventa amb la col·locació d’un muret de bloc. En 

la coronació d’aquest muret, ja que l’alçada és superior a 55 cm, es col·locarà una barana de barrots 

d’acer galvanitzat sense passamà superior, seguint el disseny estàndard reflectit en el Recull d’elements 

urbans. 

 

 
6.- Planificació i termini d’execució de les obres 

És la voluntat de BIMSA i del Districte plantejar un projecte que, a nivell organitzatiu, permeti la màxima 

flexibilitat en fase d’obra, sent possible una licitació per fases. És per aquest motiu que el projecte es 

planteja en 6 àmbits independents. Els 6 àmbits es podrien licitar de forma conjunta, separada o agrupada.  

 

Per altra banda, com a criteri de definició de l’organització que es desenvolupa en el present annex, es té 

com a punt de partida la classificació de prioritat que ha definit BCASA en el seu informe de partida (veure 

annex antecedents). D’aquesta forma BCASA, defineix com a actuacions prioritàries aquelles que es 

corresponen amb els àmbits 2, 3, 5 i 6 i com a actuacions secundàries aquelles que es corresponen amb 

els àmbits 1 i 4.  

 

La planificació de les obres definida per aquest projecte planteja una organització de l’obra que permeti 

l’execució de la totalitat dels 6 àmbits, sent plantejable la segregació dels dos àmbits secundaris en una 

segona tongada, si així es requereix per part del Districte o BIMSA. Degut a les múltiples possibilitats 

existents, en aquest document únicament es plantegen les dos hipòtesis més probables: executar la 

totalitat de l’obra / executar àmbits 2, 3, 5 i 6 com a primera actuació i àmbits 1 i 4 com a segona actuació. 
 
Com a plantejament principal es planifica la totalitat de l’obra en una única fase amb dos subfases.  

 

La primera de les fases comportaria l’execució dels àmbits 1, 2 i 3 (carrer Clariana) i àmbit 6 (plaça del 

Baró de viver) i es plantejaria amb un termini d’execució de 3 mesos. Tot i ser un àmbit llarg, la disposició 

dels carrers actuals, les seves direccions i la inexistència de guals al llarg de tot el carrer Clarina permet 
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ocupar la totalitat del carrer sense afectar de forma rellevant a la mobilitat del barri. Així mateix, cal tenir en 

compte que les actuacions de rehabilitació (àmbit 3) i les actuacions de nova xarxa (àmbit 1 i 2) són realitzades 

amb equips completament independents i per tant es poden solapar en el temps sense cap condicionant entre sí. 

Com a variable associada a aquesta fase, tal i com s’ha introduït anteriorment, és possible que en la primera de 

les actuacions no s’executi l’àmbit 1 (àmbit secundari) i per tant, es pugui reduir l’ocupació de l’espai i el termini 

d’execució a la meitat. L’àmbit 6 és un àmbit completament independent i per tant es pot plantejar tant en primera 

fase com en segona. Ja que el volum d’obra civil es considera menor el de la primera fase, l’àmbit 6 s’incorpora 

dintre d’aquesta fase.  

 

La segona de les fases comportaria l’execució dels àmbits 4 i 5 (carrer Campins). Tot i ser un àmbit llarg, al igual 

que passava amb la primera fase, la disposició dels carrers actuals, les seves direccions i la inexistència de 

guals al llarg de tot el carrer Campins permet ocupar la totalitat del carrer sense afectar de forma rellevant a la 

mobilitat del barri. En aquest cas però, tant l’actuació número 4 com la 5 són actuacions similars en quant a 

tipologia i per tant, en aquest cas no es planteja el solapament de les actuacions sinó la realització de l’actuació 5 

primer i l’actuació 4 després. Per aquestes dues actuacions es planteja un termini total de 4 mesos, quedant 

dividides en 2 mesos cada una. Com a variable associada a aquesta fase, tal i com s’ha introduït anteriorment, 

és possible que en la primera de les actuacions no s’executi l’àmbit 4 (àmbit secundari) i per tant, es pugui reduir 

l’ocupació de l’espai i el termini d’execució a la meitat. Tal i com s’ha comentat, l’àmbit 6 també es podria 

realitzar dintre d’aquesta fase.  

 

D’aquesta forma, en el supòsit de realitzar la totalitat dels àmbits estaríem parlant d’un termini d’execució total de 

7 mesos, dividit en dos fases de 3 i 4 mesos respectivament. En el supòsit de realitzar únicament les actuacions 

prioritàries, es plantejaria un termini total de 4 mesos, dividit en dos fases de 2 mesos. 
 
 
7.- Gestió de residus de construcció i demolició 
En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, a l’annex 26 del present projecte, s’incorpora l’estudi de gestió de residus de construcció 

i demolició. És responsabilitat del contractista l’elaboració del pla de gestió de residus definitiu.  

 

 
8.- Memòria ambiental 
Al Document 05: Sostenibilitat i Medi Ambient, del present projecte s’incorpora la memòria ambiental 

corresponent, la qual complementa l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 

 

 
9.- Seguretat i salut 
En compliment Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre, el present projecte incorpora com annex 18, un estudi 

de seguretat i salut. Per l’execució de les mesures de seguretat i salut s’ha previst un total de 16.052,21 euros de 

PEM, el qual s’inclou en el pressupost de projecte com a partida alçada d’abonament íntegre. 
 

10.- Control de qualitat  
El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de 

Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció 

d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra 

que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a 

efectes de recepció. Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà 

el pla de control de qualitat, el qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra.   

 

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 - Control del material 

  - Control geomètric 

 - Control d’execució 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida reflectida dintre del 

pressupost per al coneixement de l’administració i serà contractada directament per BIMSA. Aquesta 

partida, la qual ascendeix a 7.790,79 euros, queda desglossada en el pressupost de l’annex 22 del 

projecte. 

 

 
11.- Justificació de preus  
Seguint les indicacions de BIMSA, per a la realització del pressupost d’aquesta obra es parteix de base de 

preus del BEDEC 2017. Per aquesta obra en concret, es marca com a paràmetres associats al pressupost, 

aquells associats a “Obres tipus”, àmbit “Barcelona” i fins a un import PEM de 1,610 M€. Tot i la base de 

preus definida, les partides s’ajusten per tal d’adaptar-se a l’obra concreta a executar i a les unitats d’obra 

específiques a realitzar, afegint o retirant materials, ma d’obra o maquinària segons ho requereixi la 

partida. En el document de pressupost s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus així com els 

amidaments per cada una de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global de l’obra. Aquests preus 

unitaris estan compostos, en general, de ma d’obra, maquinària i materials. 

 

La justificació de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d’obra recollides en el 

pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es detallen els costos per hora 

dels diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d’aquests imports particulars, 

per a cada una de les unitats d’obra, en el descomposat de preus s’indiquen els oficis i maquinaria que 

intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també 

s’indica la quantitat de materials que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats 

pels preus unitaris de ma d’obra, maquinària i materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest 

cost directe de la partida se li aplica un percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i 

magnitud de l’obra (1%, segons criteri BIMSA), donat com a resultat el preu unitari d’execució material de 

la partida.  
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Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, dependent dels recursos i característiques 

de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la 

justificació de preus no sigui un element estrictament contractual, sent no obstant, l’element guia de partida per a 

la formació de preus contradictoris en fase d’obra. 

 

 
12.- Pressupost de l’obra 
El pressupost d’execució material del projecte ascendeix a la quantitat de sis-cents vuitanta-un mil  vuit-cents  

noranta-dos euros i noranta-sis cèntims 681.892,96  €.   

 

El pressupost d’execució per contracta del projecte, un cop afegit el 6% corresponent de benefici industrial, el 

13% corresponent a les despeses generals, i l’IVA del 21%, ascendeix a la quantitat  de  nou-cents vuitanta-un 

mil vuit-cents cinquanta-set euros i seixanta-set cèntims 981.857,67 €. 

 

Tenint en compte que l’obra ocupa una superfície de 6.495 m2, el rati econòmic de l’obra ascendeix a 104,99 

€/m2 de P.E.M., el que equival a 151,17 €/m2 de P.E.C. amb IVA inclòs. Cal tenir en compte però que no es 

tracta d’un projecte de reurbanització.  

 
 
13.- Pressupost per al coneixement de l’administració 
En paral·lel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que si ve, van 

associades a la mateixa obra, no han de per què formar part de l’adjudicació del contractista i segurament 

aquestes seran tramitades i abonades de forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general. 
 
En aquest cas, els conceptes que queden segregats del pressupost general són els següents: 

· Control de qualitat de les obres (segons annex 22) – 7.790,79 € + IVA 
 
Per tant, tenint en compte l’import de l’obra definit en el punt anterior, el Pressupost per al Coneixement de 

l’Administració ascendeix a la quantitat nou-cents noranta-un mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-

tres cèntims (991.284,53 €), IVA inclòs.  
 
 
14.- Període de garantia 
El termini de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules administratives de la licitació sense perjudici de 

l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al projecte. 

 

 
15.- Classificació del contractista 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva quantia. 

L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte abans d’IVA quan la durada 

d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracte de 

contractes de durada superior. 

 

En aquest cas tenim 

GRUP:  E (Hidràuliques) 

SUBGRUP: 1  (abastaments i sanejaments) 

CATEGORIA: 3 (Quantia Superior a 360.000€ i inferior o igual a 840.000€) 

 

 

16.- Revisió de preus  
En compliment l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les administracions (BOE 

29/6/2000) i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució excedeix els dotze mesos, serà 

necessari aplicar revisió de preus. La fórmula quedarà definida en el moment de la licitació de les obres.  

 
 
17.- Declaració d’obra complerta 
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a 

obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva 

utilització. 
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18.- Quadres resum   
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19.- Documentació inclosa en el projecte 

 
DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA i ANNEXOS 
 MEMÒRIA 
 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex 01 – Antecedents 
Annex 02 – Prescripcions 
Annex 03 – Topografia 
Annex 04 – Traçat 
Annex 05 – Moviment de terres  
Annex 06 – Ferms i paviments 
Annex 07 – Drenatge 
Annex 08 – Geotècnia 
Annex 09 – Estructures 
Annex 10 – Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
Annex 11 – Estructuració de les obres projectades 
Annex 12 – Senyalització 
Annex 13 – Enllumenat públic 
Annex 14 – Cursos naturals d’aigua 
Annex 15 – Serveis existents i afectats 
Annex 16 – Elements Urbans 
Annex 17 – Expropiacions i disponibilitat de terrenys 
Annex 18 – Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 19 – Planificació de les obres 
Annex 20 – Justificació de preus 
Annex 21 – Pressupost pel coneixement de l’Administració 
Annex 22 – Programa de Control de Qualitat 
Annex 23 – Accessibilitat 
Annex 24 – Memòria ambiental 
Annex 25 – Reportatge Fotogràfic 
Annex 26 – Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
Annex 27 – Arqueologia 
 

 
DOCUMENT Nº2 . PLÀNOLS 

1. INFORMACIÓ 
A. Situació i emplaçament 
B. Plànol de conjunt 
C. Planta topografia 
D. Serveis existents 

 
                          2. XARXA DE CLAVEGUERAM 

A. Planta general 
B. Àmbit 1 
C. Àmbit 2 
D. Àmbit 3 
E. Àmbit 4 
F. Àmbit 5 
G. Àmbit 6 
H. Detalls 

 
                         

 
 

 
 

3. ENDERROCS I REPOSICIONS 
A. Àmbit 1 
B. Àmbit 2 i 3 
C. Àmbit 4 
D. Àmbit 5 
E. Àmbit 6 

 
4. FASES D´OBRA I DESVIAMENT DE TRÀNSIT 

 
 
DOCUMENT Nº 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
           Capítol 1. Condicions tècniques generals  
           Capítol 2. Condicions de tècniques particulars 
           Capítol 3. Plecs Municipals 

 
DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 
           Estadística de partides 
           Amidaments 
           Quadre de preus núm. 1 
           Quadre de preus núm. 2 
           Pressupost  
           Resum de pressupost  
           Pressupost pel coneixement de l’Administració 
 
DOCUMENT Nº 5. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
         Memòria ambiental 
         Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat 
         Formulari – resum 
         Informe relatiu a l’aplicació de sostenibilitat de la fusta 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, maig del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix Belmar López 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

 




