
Projecte d'Urbanitzacio UA 26 Aiguaviva, t.m. Arenys de Munt

PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 26 D’AIGUAVIVA 

AL TERME MUNICIPAL D’ARENYS DE MUNT

Abril 2017 

Lluís Roig i Clemente  
TRIBUNA D’ARQUITECTURA 

NUM_2
Texto escrito a máquina
DOCUMENT NUM. 1 MEMÒRIA i ANNEXOS



CONTINGUT DEL PROJECTE 
 
DOCUMENT NUM. 1 - MEMÒRIA i ANNEXOS. 
 

- Memòria. 
- Annex 01. Amidaments i Pressupost. 
- Annex 02. Accessibilitat. 
- Annex 03. Compliment de la normativa contra incendis. 
- Annex 04 Pla d’obres. 
- Annex 05 Estudi de la gestió de residus de la construcció i demolició. 
- Annex 06 Pla de Control de Qualitat. 
- Annex 07 Assessorament per part d’empreses 
- Annex 08 Adaptació i adequació guals 
 
 
DOCUMENT NUM. 2 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
- Memòria. 
- Plec de condicions . 
- Amidaments i Pressupost. 
- Evacuació accidentats. 
 
DOCUMENT NUM. 3 –  PLEC DE CONDICIONS. 
 

- Plec de condicions generals. 
- Plec de condicions tècniques particulars. 
 
PLÀNOLS. 
 

- P00.  Situació – Emplaçament 
- P01.  Qualificació Urbanística. 
- P02.  Topogràfic. Estat Actual. 
- P03.  Fotografies. Estat Actual. 
- P04.1. Rehabilitació de Pavimentació. Planta General. Proposta. 
- P04.2. Rehabilitació de Pavimentació. Seccions tipus i detalls. Proposta. 
- P05.1. Xarxa d’aigua potable. Estat Actual. 
- P05.2. Xarxa d’aigua potable. Proposta. 
- P05.3. Xarxa de reg. Proposta 
- P06.1. Xarxa de gas natural. Estat Actual. 
- P06.2. Xarxa de gas natural. Proposta. 
- P07.1. Enllumenat públic. Estat Actual i Proposta. 
- P07.2. Enllumenat públic. Detalls i esquema unifilar. Proposta. 
- P08.  Xarxa de mitja tensió. Estat Actual i Proposta. 
- P09.1. Xarxa de baixa tensió. Estat Actual. 
- P09.2. Xarxa de baixa tensió. Proposta. 
- P10.1. Xarxa de telefonia. Estat Actual. 
- P10.2. Xarxa de telefonia. Proposta. 
- P11.1. Xarxa de sanejament. Estat Actual. 
- P11.2. Xarxa de sanejament. Proposta. 
- P11.3. Xarxa de sanejament. Detalls. Proposta. 
- P12.  Equipaments i senyalització viària. Proposta. 
- P13.  Franja de protecció contra incendis. Proposta. 
- P14.  Seccions longitudinals i transversals. Proposta. 
- P15.1. Serveis. Estat Actual. 
- P15.2. Serveis. Estat Actual. 
- P15.3. Serveis. Estat Actual. 
- P15.4. Serveis. Estat Actual. 
- P15.5. Serveis. Estat Actual. 
- P15.6. Serveis. Estat Actual. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 



MEMÒRIA. 
 

ÍNDEX. 
 

1.-  DADES GENERALS. 

2.-  ANTECEDENTS. 

3.-  OBJECTE DEL PROJECTE. 

4.-  LOCALITZACIÓ. 

5.-  CARTOGRAFÍA I TOPOGRAFÍA. 

6.-  ESTAT ACTUAL. 

7.-  DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROPOSADES. 

8.-  SITUACIÓ ACTUAL I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

 8.1.  ENDERROCS. 

 8.2.  MOVIMENT DE TERRES. 

 8.3.  OBRA CIVIL ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ. 

 8.4.  PAVIMENTACIÓ. 

 8.5.  CLAVEGUERAM / AIGÜES PLUVIALS. 

 8.6.  ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 8.7.  XARXA D’AIGUA. 

 8.8.  XARXA D’ELECTRICITAT. 

 8.9.  XARXA DE TELECOMUNICACIONS. 

 8.10. XARXA DE GAS. 

 8.11. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 

 8.12. SENYALITZACIÓ VIÀRIA. 

9.-  RESUM GENERAL. DADES DEL PROJECTE. 

10.- GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS. 

11.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

12.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

13.- PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ. 

14.- REVISIÓ DE PREUS. 

15.- PERÍODE DE GARANTÍA. 

16.- PRESSUPOST D’OBRA. 

17.- DISPOSICIONS LEGALS D’OBLIGAT COMPLIMENT. 

18.- CONTINGUT DEL PROJECTE. 



1. DADES GENERALS 
 

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE: 
Referència: 36-03 Data: Abril 2017 
Nom: Projecte d’Urbanització 
Adreça: Urbanització Aiguaviva 
Municipi 08358 Arenys de Munt 

 
 
PROMOTORS: 

Nom: GUSAM S.A. NIF: A63083356 
Adreça: Rambla Francesc Macià, 59 
Municipi: 08358 Arenys de Munt 

 
 
ARQUITECTE: 

Nom: Tribuna d’Arquitectura S.L. 
NIF: B 63869069 
Adreça: Rambla Bisbe Pol, 39  2on. 
Municipi: 08350 Arenys de Mar 
Telèfon/Fax: 93 795 70 98 
Email: tribuna@coac.net 

 
 
2. ANTECEDENTS 
 

Es redacta el present “Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació UA-26, de la Urbanització 
Aiguaviva d’Arenys de Munt”, per encàrrec de GUSAM S.A. Gestió Urbanística i Serveis d’Arenys 
de Munt.  
 

Modificacions del Projecte d’Urbanització Unitat d’Actuació (UA-26) 
Urbanització Aiguaviva d’Arenys de Munt 
 
Al Juny de 2016 es va aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització Unitat d’Actuació (UA-26) 
Urbanització Aiguaviva d’Arenys de Munt. Des de l’aprovació d’aquest document s’han mantingut 
diferents reunions entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Gusam i l’equip tècnic redactor. També se 
n’ha tingut al corrent a la comunitat de propietaris de la Urbanització Aiguaviva. Precisament en la 
darrera reunió informativa a la comunitat de propietaris van aparéixer una sèrie d’inquietuds dels 
vers al projecte que s’han estudiat i que es recullen en el document que ara s’adjunta. 
 
Aquestes inquietuds per part de la comunitat consisteixen en que s’intenti un abaratiment dels 
costos d’urbanització i de reparcel·lació i que es concreten en els següents punts: 
  

- Recalcular el cost d’indemnització del vial d’accés (c/ Josep Mª Sert). 
- Reduir la càrrega d’instal·lacions del vial d’accés (c/ Josep Mª Sert). 
- Retirar la partida d’arbrat i de reg prevista al projecte 
- Afegir el cost d’adaptació i adequació dels guals d’accés a cada una de les parcel·les. 
- Simplificar la xarxa de fecals del c/ Arnau de Vilanova fent que la majoria de cases 

desguassin per gravetat 
 
Davant de la voluntat per part de l’Ajuntament de reduir les exigències sobre el projecte i de 
simplificar alguna de les solucions tècniques inicialment al projecte, s’han mantingut una sèrie  de 
reunions amb Gusam, els tècnics de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i l’equip redactor on s’han 
evolucionat i s’han concretat aquestes modificacions. En aquestes reunions, per tant, s’ha validat 
que aquestes modificacions simplifiquen el projecte, però que es mantenen els requisits 
necessaris a fi que tots els serveis i la infraestructura s’ajustin al que preveu el Pla General 
d’Ordenació Urbana, i que  en última instància, l’Ajuntament pugui recepcionar la Urbanització, 
assumint-ne a partir d’aleshores la seva gestió i el seu manteniment. 
 
Per a aconseguir un abaratiment de costos del projecte s’han valorat i contrastat les següents 
modificacions del projecte d’urbanització respecte al projecte aprovat inicialment.  
 
 D’una banda s’han reduït les actuacions al vial d’accés a la urbanització: 



 
- S’ha desestimat el tractament del talús i plantació de vegetació, per tant s’ha suprimit la 

xarxa de reg 
- No es preveu xarxa de pluvials soterrada sinó que es manté la cuneta perimetral per les 

pluvials que existeix a l’actualitat. 
- Es desestima canviar la xarxa de fecals del tram d’accés, i només es contempla la 

realització de cinc pous per al manteniment de la xarxa de fecals existent. 
 
D’altra banda a la urbanització s’han introduït les següents modificacions d’abaratiment: 
 

- S’ha considerat que es poden mantenir aproximadament un 30% de peces de vorada ja 
que estan en bon estat. 

- S’ha desenvolupat l’opció de connectar les parcel·les del carrer Arnau de Vilanova que es 
pot per cota (R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 i R12) directament a la xarxa de fecals existent 
sense haver de ser bombejades per l’equip de bombeig. Així només seria necessari 
bombejar les parcel·les R3b, R3c i R4, per tant baixa la càrrega i l’equip de bombeig de 
fecals és simplifica. 

- Es desestima el tractament de la zona verda, talussos, vegetació, etc. 
 
S’ha realitzat un estudi de totes les finques que per accessibilitat s’ha de canviar l’accés. Cas per 
cas s’ha realitzat un anàlisis de la problemàtica i una solució que repercuteix en un preu el qual ve 
desglossat al capítol 14 del pressupost. Els treballs que s’han contemplat a l’estudi dels accessos 
de les parcel·les fan referència a aspectes funcionals i per tant al mínim necessari per garantir 
l’accés. En el Document anterior aquest apartat no s’havia considerat perquè entra l’àmbit de la 
propietat privada i a més no afecta a tots els veïns .  
A l’annex 08 del present document es recullen les fitxes, una per cada accés afectat, on hi ha 
incorporades fotografies, estat actual i proposta i pressupost de cada cas. 
   
Aquests punts indicats fins aqui han suposat un abaratiment del cost d’urbanització. 
L’abaratiment també es produeix en el projecte de reparcel.lació ja que la legislació que regula les 
taxacions de sóls rústics va canviar i aquest fet ha permès reduir la indemnització del propietari 
del sòl per on passa el vial d’accés (c/ Josep Mª Sert). 
 
 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

El projecte consisteix en realitzar les obres de millora a fi que tots els serveis i la infraestructura 
que disposa actualment s’ajustin al que preveu el Pla General d’Ordenació Urbana, i l’Ajuntament 
la pugui recepcionar, assumint-ne a partir d’aleshores la gestió i el manteniment.  
 
Aquest projecte fixa quines són les obres de millora a realitzar, segons les reunions de treball 
mantingudes tant amb l’enginyer com amb l’arquitecte municipal, així com els assessoraments 
sol·licitats a les diferents empreses subministradores. 
 
Els principals aspectes a desenvolupar són: 
 
- Ordenar el conjunt de l’espai  de calçada i vorera per tal de donar-li uniformitat a tota la 

urbanització i garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. 
 

- Substituir l’enllumenat existent per un de més eficient elèctricament i lumínicament. 
 

- Substituir la xarxa d’aigua potable i de telefonia existents i reforma i millora de la resta 
d’instal·lacions: mitja i baixa tensió, gas, enllumenat, aigües pluvials i clavegueram.  

 

- Recol·locació de les CGP de la xarxa de B.T. per tal que quedin integrades a la façana de 
 cada parcel·la i preinstal·lació d’armaris, a realitzar per la companyia, a totes les finques. 
 
- Millora de la xarxa de sanejament d’aigües residuals i realització dels trams necessaris per tal 
 que totes les finques tinguin connexió.  
 

- Col·locació de senyalització viària a tota la urbanització, i millora del paisatge urbà amb 
 l’instal·lació de mobiliari urbà. 
 
 
 
 



 
 
La majoria de les actuacions previstes s’ubiquen en Sòl Urbà amb qualificació de Vial (V3 ), una 
part dins de l’àmbit i una altre fora. També es realitzen actuacions en zona verda (J) i dins d’una 
parcel·la on es crea una servitud de pas d’instal·lacions a traves de la Urbanització veïna- L’Ajup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Els paràmetres urbanístics que fixa la clau A4.1 són: 
 
 

UNIFAMILIAR AMB JARDÍ (clau A4.1)  
  

Art. 61.  Definició  
Comprèn les zones urbanes amb cases unifamiliars aïllades envoltades de jardí.  
 
A4.1. Parcel·la 400 m2  

    A4.2. Parcel·la 800 m2  
A4.3. Parcel·la 1000 m2  

  
Art. 62.  Tipus d’ordenació  

   L’ordenació d’aquestes edificacions responen al tipus d’edificació aïllada. 
 

 
Art. 63.  Condicions de parcel·lació i edificació de la zona A4  

1.  La superfície mínima de parcel·la i la longitud mínima de façana al carrer es defineixen per a cada 
subzona en la taula que s’adjunta.  

2.  En aquelles parcel·les que tinguin una superfície equivalent a 2 vegades la corresponent a la 
superfície mínima establerta per a cada subzona s’admetrà l’ús de dos habitatges adossats 
resolent-se en un projecte unitari i llicència única.  

3.  També en el cas de dues parcel·les contigües s'admetrà l'ús de dos habitatges adossats, resolent-
se en un projecte unitari i llicència única.  

4.  Les edificacions auxiliars tindran una alçada màxima de 3 m des del nivell del terreny definitiu fins el 
punt d'arrencada de la coberta, i es cobrirà amb coberta inclinada, o bé plana no transitable.  

   5.  L’espai de la parcel·la lliure d’edificació tindrà consideració de verd privat i haurà d’enjardinar-se un 
    mínim del 50% de la seva superfície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’àmbit del projecte d’urbanització té una superfície de  36.213,16 m² dels que  29.206,83 m² 
corresponen al total de les parcel·les, 3.019,67  m² a la zona verda, 26,85 m2 al dipòsit d’aigua 
potable i 3.959,81 m² als vials. A més d’intervenir en aquests  4.146,66 m2 que corresponen a 
1.047,15 m2 de voreres i 3.099,51 de calçades s’actua també fóra d’aquest àmbit. En primer lloc 
al c/ Josep Lluís Sert, que tot i donar l’accés a la urbanització es troba fora de l’àmbit. També 
s’actua al c/ Manolo Hugué de la urbanització l’Ajup. Aquestes actuacions fora de l’àmbit suposen 
un total de 2.143,57 m2 corresponents a  1.737,12 m2 de calçada i 406,45 m2. de  voreres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. LOCALITZACIÓ. 
 

La Urbanització Aiguaviva està situada al Terme Municipal d’Arenys de Munt, a la part Sud-est del 
mateix i per tant tocant al Terme Municipal d’Arenys de Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accés a la Urbanització es realitza des de la carretera C-61 ( abans B-511) a través del C/ Josep 
Sert, però aquest accés no és directe ja que travessa una finca privada, que tal i com es preveu a 
la UA-26, caldrà fer-ne la cessió. Els termes de la indemnització al propietari d’aquesta finca 
privada es defineixen en el “Projecte de Reparcel·lació” que acompanya a aquest d’Urbanització.   
 

S’adjunta quadre resum de la fitxa UA-26 del Pla General. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA. 
 

Per a la redacció del present projecte, s’ha disposat d’un topogràfic del conjunt de l’urbanització, 
realitzat per l’empresa NODE al juny de 2010, en format DWG.   
 
 
6. ESTAT ACTUAL. 
 

L’àmbit d’actuació està totalment urbanitzat, però presenta un deteriorament considerable 
respecte de voreres i paviments, degut principalment a la seva antiguitat i a la manca de 
manteniment. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’amplada del vial i de les voreres és molt variable i l’estat dels paviments de la calçada, que 
majoritàriament és de formigó està molt degradat, i el de les voreres, en les que hi ha zones sense 
panot i altres amb diferents tipus de panot, no es gaire bo degut als anys transcorreguts i a 
l’absència de manteniment. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa a les infraestructures, la urbanització disposa de tots els serveis mínims, aigua potable, 
enllumenat públic, sanejament, gas natural, xarxa elèctrica i telèfon. Hi ha una part de les 
instal·lacions elèctriques (MT) i telefonia on la instal·lació actual és aèria, mitjançant pals de fusta 
situats a la via pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROPOSADES.  
 

 

Els criteris i acabats generals previstos en el projecte són:  
 

- Pavimentació de la calçada dels tres carrers de la urbanització i del carrer d’accés Josep 
Lluís Sert. 

 

- Pavimentació de panot de les voreres de tota l’urbanització i de la del carrer d’accés Josep 
 Lluís Sert. 

 

- Substitució de la xarxa d’aigua potable existent i realització dels trams necessaris per donar 
 servei d’aigua potable, gas natural i telefonia a totes les finques. 
 

- Recol·locació de les CGP de la xarxa de B.T. per tal que quedin integrades a la façana de 
 cada parcel·la i preinstal·lació d’armaris, a realitzar per la companyia, a totes les finques. 
 

- Millora de la xarxa de sanejament d’aigües residuals i realització dels trams necessaris per tal 
 que totes les finques tinguin connexió. S’instal·laran pous de registre per tal de facilitar-ne el 
manteniment. 

 

- Col·locació de senyalització viària a tota la urbanització, i millora del paisatge urbà amb la 
instal·lació de mobiliari urbà. 

 
 

Amb aquestes actuacions cerquem  millorar totes les instal·lacions, aconseguir una uniformització 
de l’amplada de la calçada i dotar a la urbanització d’un equipament viari i urbà addient a les 
necessitats actuals. 
 
Les ordenacions proposades per a cadascun dels carrers són: 
 
 

Carrer Josep Lluís Sert. 
 

Aquest carrer presenta un primer tram que ja ha estat asfaltat i altre que es de formigó. Es 
pavimentarà tot de nou amb mescla bituminosa en calent.  
 
Les característiques d’aquesta actuació són: 
 
 - Calçada existent al primer tram d’accés, destinada a la circulació de vehicles, de doble 
  sentit de 3,98 metres d’ample en el punt més desfavorable. 
 
 - Calçada destinada a la circulació de vehicles, de doble sentit de 5,50 metres d’ample. 
 
 
Carrer Ramon Llull. 
 

L’ordenació proposada per aquest carrer planteja un primer tram que disposa d’una calçada 
d’amplada uniforme i una vorera variable, i un segon tram de plataforma única degut a les 
limitacions físiques de les tanques de les parcel·les existents.  
La distribució d’amples serà de: 
 - Calçada al primer tram de 5,20 metres, destinada a la circulació de vehicles de doble   
  sentit, i el segon tram de plataforma única de 3,40 metres en el punt més desfavorable, 
   per a l’accés a les tres últimes finques del carrer. 

- Vorera contínua a banda i banda del primer tram de carrer, d’amplada variable, garantint 
un itinerari adaptat d’accés a totes les finques. 

-     Es manté l’eixamplament existent a la part alta del carrer per garantir la maniobrabilitat 
dels vehicles. 

  
 
Carrer Marià Fortuny. 
 

En aquest carrer l’ordenació proposada contempla una calçada d’amplada uniforme i una vorera 
variable, amb la següent distribució d’amples: 
 - Calçada destinada a la circulació de vehicles de doble sentit, de 5,20 metres.  

- Vorera contínua a banda i banda del carrer, d’amplada variable, garantint un itinerari 
adaptat d’accés a totes les finques. 

-     Es manté l’eixamplament existent a la part alta del carrer per garantir la maniobrabilitat 
dels vehicles. 

 
 



Carrer Arnau de Vilanova. 
 

L’ordenació proposada per aquest carrer, contempla una calçada d’amplada uniforme i una 
vorera variable, amb la següent distribució d’amples: 
 - Calçada destinada a la circulació de vehicles de doble sentit, de 5,50 metres.  
 - Vorera contínua a banda i banda del carrer, d’amplada variable, però que garanteix un  
  itinerari adaptat d’accés a totes les finques. 
 
 
8. SITUACIÓ ACTUAL I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 

La situació actual i els treballs a realitzar els classifiquem en els següents apartats: 
 

8.1.  Enderrocs. 
8.2.  Moviment de terres. 
8.3.  Obra civil estructures de contenció. 
8.4.  Pavimentació. 
8.5.  Clavegueram / aigües pluvials. 
8.6.  Enllumenat públic. 
8.7.  Xarxa d’aigua. 
8.8.  Xarxa d’electricitat. 
8.9.  Xarxa de telecomunicacions. 
8.10. Xarxa de gas. 
8.11. Mobiliari urbà. 
8.12. Senyalització viària. 
 
8.1. Enderrocs 
 

Els necessaris per dur a terme l’obra projectada. A fi de poder renovar les instal·lacions existents i 
per subsanar tot el que està en mal estat (paviments de vial i de vorera) s’enderroquen totes les 
voreres i de vial les parts afectades per les instal·lacions. 
 
8.2. Moviments de Terres.   
 

S’indiquen les seccions transversals i longitudinals de cada un dels vials, dels quals lògicament 
se’n mantenen les cotes. Els moviments de terres a executar seran els necessaris pel pas de les 
noves instal·lacions així com les que permetran estabilitzar el talús del c/ Josep Lluís Sert.  
 

El projecte defineix tots aquests extrems. 
 

No s’ha realitzat un estudi geotècnic perquè és conegut (aflora en tots els talussos) que tots els 
vials existents s’assenten sobre sauló i després de molts anys des que es varen construir no han 
estat objecte de cap tipus d’assentament. 
 
 
8.3. Obra Civil. Estructures de contenció.  
 

S’ha previst una partida alçada de mur de per la creació d’una cuneta a la base de l’estabilització 
dels talusos, per retenir els possibles despreniments de terres. 
 
 
8.4. Pavimentació.  
 
 

Calçades 
 

Cal diferenciar l’existència de dos tipus de paviments, un paviment asfàltic i un altre paviment de 
formigó. L’estat dels paviments de formigó no és gaire bo degut a que el manteniment ha estat 
insuficient, encara que recentment s’han anat refent les zones més deteriorades. Tenint en 
compte això, es proposa aprofitar l’actual paviment de formigó com a subbase, sanejant aquelles 
parts més deteriorades amb formigó tal i com s’ha vingut realitzant en les últimes intervencions i 
pavimentant amb asfalt, fresant els extrems de la calçada i col·locant reg d’imprimació a fi 
d’aconseguir un bon lligam entre base i subbase . També es tindrà en compte que la subbase 
que s’enderroqui per fer els serveis es refarà amb les mateixes condicions de gruix i tipus de 
formigó que el paviment existent.  
 

L’amplada de la calçada serà variable, 5,50 m. (C/ Josep Lluís Sert i C/ Arnau de Vilanova) i 5,20 
m. (C/ Ramon Llull i C/ Fortuny).  
 
Voreres 
 



Tot i que la majoria de voreres es troben pavimentades, aquestes no presenten cap mena 
d’uniformitat, ja que n’hi ha que estan executades amb panot vermell, blanc i negre, gris  i algun 
amb pedra natural. Tampoc són uniformes ni per la mida ja que n’hi ha de 20 x 20 i de 25 x 25 ni 
la seva col·locació que s’han instal·lat amb les canals corregudes i trencant-les. A més aquestes 
voreres estan encintades amb peça de vorada de formigó prefabricat, que probablement es la 
part més deteriorada de tota la vialitat, en ésser la part més castigada.  
 

La mesura que es presenta, proposa voreres variables segons el carrer (consultar plànols), amb 
una mida mín. de 90 cm. i màx. de 1,50 m. i conformant un itinerari adaptat des de la carretera a fi 
de fer possible la continuïtat del vianant en tot el trajecte i complir amb el Codi d’Accessibilitat. 
 

Les actuacions a realitzar en aquest àmbit suposen la restitució de les peces de vorada en mig i 
mal estat, això vol dir restituir aproximadament un 70% de les peces, col·locant una vorada del 
tipus T3 (veure descripció als amidaments i detall als plànols), aprofitant per aixecar-les de nivell i 
absorbir d’aquesta manera el gruix addicional que suposarà la nova capa de rodadura.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pel que fa a les voreres i aprofitant els nous serveis que s’han d’executar es proposa d’unificar el 
panot, proposant panot de 9 pastilles de 20 x 20 x 2,5 cm. Els trams de vorera enfrontats als 
passos zebra i als guals es pavimentaran amb panot de cinc ratlles a fi que els invidents els 
puguin detectar. El color d’ambdos tipus de panot es definirà amb la D.F. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aprofitant tots aquests treballs i tal com s’ha acordat amb els Serveis Tècnics s’aprofitarà per 
restituir parts de voreres que per facilitar l’accés dels vehicles a la parcel·la s’han deprimit o fins i 
tot s’hi ha introduït algun graó. En el cas d’un vial molt estret ( part alta del c/ Ramon Llull) tal i 
com ja s’ha explicat no es realitzaràn voreres sinó que es planteja un vial amb una secció continua 
de calçada.  
 
 



8.5. Clavegueram / Aigües Pluvials.  
 
 

Existeix una xarxa de clavegueram o aigües residuals que tot i que disposa de molts pocs pous 
de registre es pressuposa correcte, ja que no es té constància que hagi tingut problemes tot i els 
anys que porta en funcionament.  
 

Pel que fa les aigües pluvials, actualment, discorren lliurement en superfície fins a arribar a unes 
reixes interceptores transversals a la calçada. Aquesta és una bona solució donat el fort pendent 
dels vials existents.  
 

L’actuació proposada manté la xarxa d’aigües residuals existent, de la qual l’empresa Escobar S.L 
en data de 21 de Maig de 2012 en va realitzar un informe del seu estat a traves d’un reportatge-
filmació. Tot i així i per facilitar el manteniment es realitzaran uns pous de registre (plànol 11.2) per 
facilitar-ne el manteniment. També es preveu de connectar a la claveguera a les cases del carrer 
Arnau de Vilanova que actualment desguassen a fossa sèptica. El projecte preveu el muntatge 
d’una estació de bombeig que permeti remuntar aquesta diferència de cota (del punt baix del c/ 
Arnau de Vilanova al punt alt del c/ Josep Lluís Sert) a les aigües residuals de les parcel·les R3b, 
R3c i R4. Tot seguit està especificat el model de equip de bombeig, amb les seves dades 
tècniques i taules de característiques, a part de la justificació per càlcul del volum i el cabal del 
sistema tot definint el model triat. (plànol 11.3) 



 
 

 

 
Pel que fa a les pluvials se seguirà amb el mateix criteri existent d’escorrentia superficial dins 
l’àmbit, corrent la reixa longitudinal existent al c/ Josep Lluís Sert sobre la traça de l’àmbit. 
  
 

Pel que fa al tram final del carrer Ramon Llull, no es modificarà la solució existent, les quals 
discorren en superfície fins a les reixes que mitjançant un col·lector soterrat aboquen l’aigua a la 
zona verda.  
 



 
8.6. Enllumenat Públic.  

 
 

Pel que fa a l’enllumenat del sector s’ha previst adequar els valors de terres de les columnes 
existents així com l’adequació del quadre existent per legalitzar segons les indicacions dels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
 

Actualment a tota la urbanització disposa de dos tipus d’enllumenat, tipus Lluminaria QS-2V 
V.M.C.C. 250 W i Lluminaria AG-16 VSAP 150 W. Se substituiran les làmpades de vapor de 
mercuri (VMCC) de 250 W (C/ Josep Maria Sert – accés urbanització) i 150W (dins urbanització); 
per làmpades de vapor de sodi (VSAP) de 100 W (accés urbanització) amb doble nivell i 70 W 
(dintre urbanització). 
 
 

S’adjunta esquema elèctric de la instal·lació d’enllumenat públic. 

 
 
 
 
 
 
 



S’adjunten càlculs justificatius i plànol on s’indica cada llumenera i de quina línia s’alimenta. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





S’adjunten càlculs justificatius dels nivells d’il·luminació i contaminació lumínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es valora el projecte de legalització, honoraris i taxes d’Entitat de Inspecció i Control en 2.184,87 € 
(iva no inclòs). 
 
 
 
 



8.7. Xarxa d’Aigua.  
 

L’entrada d’aigua a la Urbanització d’Aiguaviva actualment té lloc a través d’una canonada de 
ferro de 50 mm que prové de la Urbanització l’Ajup i que passa sota d’una parcel·la privada 
finalitzant el seu recorregut a un dipòsit de capacitat útil d’uns 80 m3, on trenca càrrega. Aquest 
dipòsit se situa al punt més elevat del c/ Marià Fortuny i des d’aquest punt la distribució als 
diferents habitatges és realitza per gravetat exceptuant l’habitatge que queda per sobre del 
dipòsit, la qual s’abasteix directament des de l’escomesa abans mencionada. 
 

Si bé en les primeres converses amb els tècnics municipals s’estudiava la possibilitat mantenir el 
dipòsit d’aigua situat a la part alta del c/ Marià Fortuny que abasteix per aforament les diferents 
parcel·les, l’assessorament sol·licitat a AIGÜES D’ARENYS DE MUNT proposa un altre 
plantejament. Així se suprimeix el dipòsit existent i es connecta a la xarxa existent del C/ Manolo 
Hugué de la urbanització l’Ajup. L’entrada de l’aigua es produirà a través d’una servitud de pas 
que s’ha considerat en el projecte de reparcel·lació i que afecta a una franja de 2 m. d’amplada 
de la parcel·la resultant R26 en el seu llindar amb la R25. A partir d’aquí es distribueix  l’aigua 
potable amb una xarxa anellada per a cada un dels vials evitant així els múltiples creuaments de la 
calçada i facilitant el subministrament al màxim nombre de parcel·les en cas d’obres o operacions 
de manteniment. Aquesta actuació preveu a més substituir el grup de pressió existent per un de 
major potència seguint les indicacions d’Aigües d’Arenys. La instal·lació projectada es realitzarà 
amb canonades PEAD de 110 i 90 mm. 
S’han estudiat les pressions als diferents punts de la xarxa per comprovar que es cumpleix la 
pressió mínima de xarxa 2,5 kg/cm2 que contempla la “Ordenança municipal del servei públic 
d’abastament d’aigues en el municipi d’Arenys de Munt”. Entenent una pressió de sortida del 
dipòsit de 5Kg/cm2, per topografia i analitzant les cotes d’accés de cada vivenda, totes 
cumpleixen la pressió mínima de 2,5 kg/cm2 
 
A més cada vivenda es col·locarà un regulador de pressió, per controlar la pressió de xarxa. 
 
 

S’executaran escomeses senzilles per a cada parcel·la. Les escomeses de les parcel·les 
s’executaran amb tub de 2”. En els punts alts on no hi hagi subministrament es preveu la 
instal·lació de ventoses per tal de purgar l’aire de l’interior de les canonades. 
 

A més es preveu la instal·lació d’una xarxa d’hidrants seguint el Decret 241/1994 de 26 de Juliol 
sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, i del Real Decret 
1942/1993 pel que s’ha aprovat el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,  
impossible d’executar amb les canonades actuals de diàmetre 40 mms, però que si que suporten 
les noves canonades de DN 110. Segons la normativa els hidrants s’han de situar a una distància 
mínima de 100 metres de les edificacions. Per tant la distància aproximada entre hidrants serà de 
200 metres com a màxim. S’ha considerat també la Llei 5/2003 de 22 d’Abril de Mesures de 
Prevenció dels Incendis Forestals en les Urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
Trama Urbana. 
 



8.8. Xarxa d’Electricitat.  
 

Aquest és un dels serveis que millor funciona ja que el manteniment i les actuacions que ha anat 
realitzant l’empresa subministradora han servit per actualitzar la instal·lació. No es preveu una 
ampliació de l’actual transformador ja que aquest abasteix, funcionant al 86%, les necessitats 
actuals. A més l’edificació que conté el trafo compleix els requisits necessaris tant a nivell de 
capacitat, possibilitat d’introduir-hi noves ventil.lacions i distància a les parcel·les més llunyanes 
per si calgués ampliar-lo en un futur. 
 

A la Estació Transformadora arriba una línia 
de MT soterrada i des d’aquest punt surten 
les línies de BT soterrades a cada una de les 
parcel·les i serveis que ho requereixen. El 
centre de transformació disposa de quadres 
de baixa tensió dels quals parteixen les 4 
línies subterrànies de conductor d’alumini 
3x240 mm2 (fases) + 150 mm2 (neutre). 
 
L’esquema bàsic de distribució de Baixa 
Tensió respon a la següent imatge. 
 
 
 

La previsió de càrrega que haurà de satisfer 
el transformador serà la potència necessària 
de cada parcel·la més la d’enllumenat públic de la urbanització. 
 
Potència a parcel·les. 
 

El màxim desenvolupament de la urbanització és de 32 habitatges. Per la tipologia d’habitatge de 
la urbanització es considera una electrificació elevada, essent necessària una potència per 
parcel·la de 9,2 kW. Considerant un coeficient de simultaneïtat “1”, la potència necessària per a 
les parcel·les serà de 294,4 kW. 
 
Potència per viaris. 
 

Els viaris (carrers de la urbanització) ocupen una superfície de 5.959,17 m2, considerant un 
previsió de potencia de 1,5 W/m2, la potència necessària per als vials és de 6,18 kW. 
 

La previsió de càrrega del transformador serà de 300,58 kW (333,92 kVA). 
 
Es considera primordial intervenir en els diferents armaris a partir dels quals surt la escomesa de 
cada una de les parcel·les, les Caixes Generals de Protecció (C.G.P). Aquestes es construïren 
d’obra sobre les voreres i generant un volum considerable. Aquesta ocupació de les voreres 
impedeix l’acompliment del codi d’accessibilitat. Amb l’intervenció proposada les CGP 
s’empotraran dins les tanques de cada un dels veïns de manera que ja no envairan el vial. 

Es preveu adequar les C.G.P. a les façanes existents d’acord amb el R.E.B.T. i seguint les 
indicacions de la companyia subministradora. 
 
8.9 Xarxa de Telecomunicacions.  
 

Actualment existeix una xarxa aèria de telecomunicacions en el vial d’accés a la urbanització 
(c/Josep Lluís Sert) mentre que a la resta de la urbanització tota la instal.lació és soterrada. 
 

Aquesta és la instal.lació juntament amb la de l’aigua potable,  més deteriorada de la urbanització 
i que per tant més problemes dóna. 
 

Es preveu soterrar tota la línia de telecomunicacions segons assessorament de la companyia 
Telefònica (Annex 07), realitzant una xarxa principal amb dos tubs de PVC diàmetre 110 mm i de 
63 mm segons s’especifica en plànols, pericons per a la distribució de la xarxa, donar connexió a 
totes les parcel·les edificades i deixar previsió a les no edificades. 
 

Quan es va fer l’enllumenat del c/ Josep Lluís Sert es varen deixar aquests dos tubs de diàmetre 
110 mm. a fi d’aprofitar-los en un futur per la xarxa de telecomunicacions. Es mirarà d’aprofitar al 
màxim la previsió realitzada al seu dia. 
 



8.10 Xarxa de Gas.  
 

Actualment la urbanització disposa d’una xarxa de gas soterrada mitjançant conducte de polietilè 
PE 90 i que subministra a força parcel·les, tal i com es pot apreciar al plànol de gas (plànol 6.1). El 
gas entra a la urbanització al c/ Ramon Llull, des del c/ Manolo Hugué de la Urbanització L’Ajup. 
Actualment ho fa a través d’una parcel·la privada, la R26.  

No es preveu modificar la xarxa existent dins la Urbanització, però segons les converses 
mantingudes amb la companyia es podria allargar la instal·lació existent als dos carrers que no 
disposen de gas, part alta del c/ Marià Fortuny i part baixa del c/ Ramon Llull. Segons la 
companyia només que en aquests dos carrers es produís una alta en cada un d’ells, estarien 
disposats a obrir rases i allargar la instal·lació. Es deixarà previsió a les parcel·les no edificades, 
tal i com es disposa als plànols adjunts de gas.  
 

Tot seguint l’assessorament de Gas Natural ( adjuntat a l’Annex 07) ,s’ha considerat una partida 
on es contemplen els materials i serveis d’instal·lació i de permisos, tases i supervisió. 



8.11 Mobiliari Urbà.  
 

Es preveu la intervenció, a la Zona Verda consistent en un desbrossat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-13 Situació d’un pas per a peatons 

8.12 Senyalització Viària.  
 

Es preveu la realització i col·locació de senyalització viària horitzontal i vertical, formada de 
senyals de tràfic (stop o cedir el pas, límit de velocitat a 30 a tota la urbanització) i de passos per a 
vianants ressaltats, tal i com s’ha definit amb la policia local, així com numerar les parcel.les 
segons el num. de carrer. 
 
 

S’enumeren les principals característiques dels 
senyals proposats: 
 

-  Els senyals seran sobre xapa d’acer galvanitzat    
continu, d’1,8mm de gruix mínim. 

-  El nivell de reflectància dels senyals serà com a  
mínim de nivell 2 per les senyals de perill, 

 prioritat i prohibició. La resta de senyals seran   
de nivell de reflectància 1. 

-  Els suports seran de secció tubular rectangular,  
       d’acer galvanitzat. 
-  Els senyals se situaran a una alçada mínima de  

    2,10 metres sobre la vorera i sempre que  sigui  
possible s’aprofitarà les façanes per fixar-les. 

- L’ancoratge dels suports dels senyals verticals  
       serà de 30 cm mínim agafat amb morter    

hidràulic  d’enduriment ràpid. 
 
- Els senyals se situaran a una alçada mínima de 

2,10 metres sobre la vorera sempre que sigui 
possible s’aprofitarà les façanes per fixar-les. 

 
 
Pel que fa a la zona de protecció per a zones forestals totes les parcel·les edificades i per tant 
habitades acompleixen el Decret 241/1994 de 26 de Juliol ja que mantenen una franja de 25 
metres lliure de vegetació baixa (arbusts), amb la massa forestal aclarida i amb les branques 
esporgades. Serà necessari de solucionar aquests requisits en les parcel·les que queden per 
edificar i que presenten força vegetació espessa i ple de pinassa. 
 
 
9. RESUM GENERAL. DADES DEL PROJECTE. 

 
L’àmbit del projecte d’urbanització té una superfície de  36.213,16 m² dels que  29.206,83 m² 
corresponen al total de les parcel·les, 3.019,67  m² a la zona verda, 26,85 m2 al dipòsit d’aigua 
potable i 3.959,81 m² als vials. A més d’intervenir en aquests  4.146,66 m2 que corresponen a 
1.047,15 m2 de voreres i 3.099,51 de calçades s’actua també fóra d’aquest àmbit. En primer lloc 
al c/ Josep Lluís Sert, que tot i donar l’accés a la urbanització es troba fora de l’àmbit. També 
s’actua al c/ Manolo Hugué de la urbanització l’Ajup. Aquestes actuacions fora de l’àmbit suposen 
un total de 2.143,57 m2 segons el quadre adjunt: 
 
 
 
 

 Dins de l’àmbit Fora de l’àmbit TOTAL 
Actuacions en calçada 3.099,51 m² 1.737,12 m² 4.836,63 m² 
Actuacions en voreres 1.047,15 m² 406,45 m² 1.453,60 m² 
    

Parcel·les  29.046,83 m²  29.046,83 m² 
Zona verda 3.019,67  3.019,67 m² 
    

TOTAL 36.213,16 m² 2.143,57 m² 38.356,73 m² 
 
 
 
 

R-1. Cediu el pas.

R-301. Velocitat màxima.

R-308. Estacionament prohibit.

S15a. Calçada sense sortida.



 
10. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS. 
 

 

En compliment de l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 d’abril, el present projecte inclou en l’Annex 5 
un “Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs”, amb el següent contingut: 
 

-  Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció i 
 enderrocs que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada 
 per Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
 valorització i eliminació de residus i de la llista europea de residus, o norma que la 
 substitueixi. 
-  Indicació de les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 
-  Proposició de les operacions de reutilització, valorització o eliminació a les quals es 
 destinaran els residus que es generin a l’obra. 
-  Indicació de les mesures que per a la separació dels residus en obra, en particular, per al 
 compliment per part del posseïdor dels residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de 
 l’article 5è. 
-  Els plànols necessaris de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, 
 separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
 dins l’obra. Posteriorment aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les 
 característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la 
 Direcció Facultativa. 
-  Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en relació 
 amb l’emmagatzematge, manipulació, separació o, si s’escau, altres operacions de gestió 
 dels residus de construcció i demolició de l’obra. 
-  Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que 
 formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 
 
En el cas del present projecte l’Annex de Gestió de residus de la construcció i enderroc conté: 
 

-  Memòria on es justifiquen els volums i tipologies dels diferents residus generats a l’obra, així 
 com el seu possible tractament (Dipòsit, Valorització, etc.). 
-  Plànols amb les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i 
 altres operacions de gestió de residus, dins la pròpia obra. 
-  Plec de prescripcions en relació a l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres 
 operacions de gestió de residus dins la pròpia obra. 
-  Pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus i Enderrocs, el qual s’ha 
 incorporat al Pressupost d’Execució Material de l’Obra com a ”Partida Alçada a justificar per a 
 la Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs”. 
 
 

El Pressupost d’Execució Material per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, inclòs 
dintre del PEM del Projecte, segons el pressupost de l’Annex 5 Gestió de Residus de la 
Construcció i Demolició, puja a la quantitat de CATORZE MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (14.169,45 €). 
 
 
11. ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT. 
 

En compliment de l’article 4rt del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 
l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, pel que s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra 
pública, el Document núm.2  es redacta un “Estudi de Seguretat i Salut”, on es recullen les 
mesures preventives adequades als riscos que suposen la realització de les obres projectades, 
amb caràcter general i particular. 
 

Aquest Estudi servirà per donar unes directrius bàsiques al Contractista per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
sota control de la Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 

El Pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de DIVUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-
UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (18.351,40 €), import que queda recollit al Pressupost 
d’Execució Material . 
 
 



12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 

L’objecte del present apartat és recollir la justificació dels preus utilitzats en el pressupost del 
present projecte. Aquesta justificació es basa en el banc de preus de ITEC BEDEC, i conté els 
costos de la ma d’obra, la maquinaria i els materials, essent el coeficient d’indirectes del 0%.  
 
 

Núm. Codi UA Descripció Preu

01.01 G219Q105     m Tall amb serra de disc de paviment de 
mescles bituminoses o formigó, fins a una 
fondària de 20 cm

4,48

01.02 F2191306     m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, 
amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor

3,77

01.03 F2194AU5     m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 
20 cm de gruix i més de 0,6 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió

14,36

01.04 F2194AK5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 
20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió

6,47

01.05 F2194JK5     m2 Demolició de paviment de panots col·locats 
sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb 
martell trencador i càrrega sobre camió

6,46

01.06 F2111131     m3 Demolició de petites edificacions d'obra de 
fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb 
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i 
manual de runes sobre camió

31,61

02.01 F2211020     m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans 
mecànics i càrrega

0,56

02.02 F221C420     m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de 
paviment en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics

3,28

02.03 F221C620     m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de 
vorera en terreny de compacte, amb mitjans 
mecànics i manuals.

4,12

02.04 F2225243     m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i 
fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, 
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat

9,71

 
 
 
 
 
 



Núm. Codi UA Descripció Preu

02.05 F228F60F     m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més 
de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la 
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins 
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a 
compactar, amb compactació del 95 % PM

9,33 €            

02.06 F228AM00     m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més 
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades 
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant 
picó vibrant

36,28 €          

02.07 F2263E0F     m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de 
terraplè amb material seleccionat de la pròpia 
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

4,76 €            

02.08 F2R450AA     m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de 
terres a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 20 t, amb un 
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,61 €            

02.09 F222K222     m3 Excavació de pou per instal·lació de 5 
contenidors soterrats de residus de 2,20 de 
fondària per 2,50 m. d'amplada i 10 metres de 
longitud.

9,83 €            

02.10 F2285H00     m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins 
a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant

43,65 €          

03.01 F6184G2K     m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de 
bloc de morter de ciment foradat llis de 
400x200x150 mm, gris d'una cara vista, 
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland 
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l

26,14 €          

03.02 F32515G3     m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m 
d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

84,66 €          

03.03 F31B3000     kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 
500 N/mm2

1,07 €            

03.04 F31522H3     m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot

80,73 €          

03.05 XPA001       Pa Formació de pentinat d'instal·lacions en la 
franja destinada a servitud de pas des de 
l'Urb. L'Ajup a través de la parcel·la R26.

3.510,00 €     



Núm. Codi UA Descripció Preu

03.06 E93628C1     m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb 
bomba

34,30

04.01 F96516D5     m Vorada recta de peces de formigó, doble 
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 
de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe 
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió 
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, 
col·locada sobre base de formigó HM-
20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada 
amb morter M-5

22,20

04.02 F9H12114     t Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent de composició densa D-12 amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, 
estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
Marshall

59,16

04.03 F9J12X50     m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa 
catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

0,72

04.04 F9E1130A  m2 Paviment de panot per a vorera gris de 
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, 
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment 
pòrtland

20,38

04.05 F9365B11     m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 10 mm, abocat des de camió amb 
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

81,16

04.06 F9G13732     m3 Paviment de formigó sense additius HM-
30/P/20/I+F de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat, 20 mm, 
escampat des de camió, estesa i vibrat 
manual i acabat reglejat

89,63

04.07 F985A609     m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 
cm, col·locat sobre base de formigó HM-
20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat 
amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb 
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 
l

31,96

 
 
 
 



Núm. Codi UA Descripció Preu

05.01 FDD1A099     m Paret per a pou circular de D=100 cm de 
peces de formigó amb execució prefabricada, 
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 l

91,57

05.02 FDDZ7CE4     u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de 
registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm 
de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-
EN 124, col·locat amb morter

151,84

05.03 F31521G1     m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-
20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió

69,68

05.04 FD5KKF0E     m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb 
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-
20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó 
HM-20/P/20/I

58,98

05.05 FD5Z6K3J     m Bastiment de 100 cm de llum per a 
interceptor, de perfil d'acer S235JR de 
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm 
cada m, col·locat ancorat al formigó

63,96

05.06 GD7JE325   m Claveguera amb tub de polietilè de designació 
PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons 
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

47,21

05.07 GD7J8425     m Claveguera amb tub de polietilè de designació 
PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons 
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

14,13

05.08 001          ut Estació prefabricada de recollida i evacuació 
d'aigües residuals (seguint indicacions 
d'Aigües d'Arenys de Munt). Consultar plànol 
P11.3 Detalls Xarxa de Sanejament.

9.500,00

 
 



Núm. Codi UA Descripció Preu

05.09 002          ut Caseta prefabricada de formigó, per allotjar 
l'instal·lació del grup automàtic d'elevació 
d'aigües residuals, mides de 2,00 x 2,00 x 
2,20 m, de panells de formigó de 15 cm. 
d'espessor alleugerits amb panells de 
poliestirè interior amb reixes de ventil·lació 
permanent. Inclou solera, coberta a una 
pendent i doble porta d'accés galvanitzada 
amb pany de seguretat i instal·lació 
d'enllumenat interior

1.240,00

06.01 XPA002       Pa Legalització, honoraris i taxes de l'enllumenat 
públic

2.184,87

06.02 003          Ut Adequació del quadre enllumenat públic 
s/normativa vigent. Subministra i col·locació 
de reductor de flux en nou armari.
Tot instal·lat i conexionat.

7.247,90

06.03 004          Ut Comprovació valors terres de les columnes. 58,82

06.04 FHR117V1     Ut Subministra i col·locació de lluminària 
vuitcentista 70 W de Salvi sobre columna 
existent. Inclou canvi instal·lació interior i 
desmuntatge i reciclatge posterior de 
llumenera existent. (inclou làmpada de VSAP).

542,20

06.05 FG314506     m Conductor de coure de designació RV-K, 
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

5,70

06.06 XPA003       Pa Imprevistos a justificar:
Subministra. i col·locació de piquetes de presa 
de terra 1u/columna
Subministra. i col·locació cable de terres 1 x 
35 enfundat entre punts de llum (36 uts. 
lluminària SALVI model Ochocentista, 16 uts. 
Lluminària model IDEA)

9.006,90

07.01 FFB1C425     m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa

25,54

 



Núm. Codi UA Descripció Preu

07.02 FFB1E425     m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa

31,70

07.03 005          ut Subministra i muntatge de vàlvules de 
descàrrega de DN 50 amb pericó i tapes de 
registre de 40 x 40 cm

546,22

07.04 GM213618     u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb 
una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de 
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a 
l'exterior

422,36

07.05 FJM37BE4     u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 
100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de 
fosa, preu alt i muntada en pericó de 
canalització soterrada

870,46

07.06 006          ut Connexió a escomesa existent mitjançant 
collarí de derivació de mitja canya amb vàlvula 
de seccionament i un metre de tub de 1´´.

277,31

07.07 007          ut Subministrament i muntatge d'equip de 
bombeig de dues bombes en paral·lel com a 
reforç al dipòsit de la puntaire (segons 
assessorament d'Aigües d'Arenys de Munt)

15.480,00

07.08 008 ut Vàlvula reguladora de pressió per a cada 
instal·lació particular de 32 mm de diàmetre.

130,00

07.09 XPA004       Pa Formació de xarxa provisional durant les obres 7.219,80

07.10 XPA005       Pa Ajudes Aigües Arenys de Munt i treballs varis 1.512,61

08.01 010          Ut Adequació en façana de caixes de distribució 
en BT, inclòs canvi CGP 

721,85

08.02 011 Ut Caixes Seccionadores 200,00
 



Núm. Codi UA Descripció Preu

08.03 XPA006       Pa Realització de treballs segons assessorament 
ENDESA (Annex 07)

63.946,92

09.01 FDG52457     m Canalització amb dos tubs corbables 
corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre 
nominal, de doble capa, i dau de recobriment 
de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

8,60

09.02 FDG52357     m Canalització amb dos tubs corbables 
corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre 
nominal, de doble capa, i dau de recobriment 
de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

7,72

09.03 FDK2U030     u Pericó de registre prefabricat de formigó armat 
vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de 
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, 
col·locada sobre solera de formigó HM-
20/P/40/I de 15 cm de gruix

541,28

09.04 FDK2U050     u Pericó de registre prefabricat de formigó 
armat, tipus MF-II per a instal·lacions de 
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, 
col·locada sobre solera de formigó HM-
20/P/40/I de 15 cm de gruix

133,16

09.05 012          ut Subministra i col·locació de pedestal per 
telefonia, inclòs formació de base amb formigó 
i pas de conductes per a pas de futur cablejat

256,45

10.01 XPA007 Pa Realització de treballs segons assessorament 
de Gas Natural (Annex 07)

7.350,00

11.01 FQ21CC60     ut Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta 
abatible de planxa d'acer inoxidable perforada 
i suports laterals de tub d'acer inoxidable, 
col·locada amb fixacions mecàniques

136,46

11.02 013          m2 Tancament de l'espai de recollida (residus) . 
Realització de treballs segons 
l'assessorament realitzat per Arca servei 
ambiental. (Annex 07)

12.370,37

11.03 014          m2 Tancament de l'espai de recollida 
(jardineria)en espai existent actualment per a 
contenidors. Part proporcional segons 
l'assessorament realitzat per Arca servei 
ambiental.

5.617,65

 



Núm. Codi UA Descripció Preu

12.01 FBA31110     m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, 
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual

9,11

12.02 FBBZ1120     m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

17,29

12.03 FBB11251     u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per 
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

57,24

12.04 FBB11111     u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per 
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

60,74

12.05 FBB11351     u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, 
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

79,26

13.01 XPA008 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de la parcel·la R1

2055,00

13.02 XPA009 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R3a(1)

1055,00

13.03 XPA010 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R3a (2)

1855,00

13.04 XPA011 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R3c

2825,00

13.05 XPA012 u Material i treballs d'adaptació del guala 
l'interior de parcel·la R13

2025,00

13.06 XPA013 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R14

2825,00

13.07 XPA014 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R16

2025,00

13.08 XPA015 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R17

2025,00
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13.09 XPA016 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R20

2625,00

13.10 XPA017 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R30

2025,00

14.01 XPA018      Pa Total seguretat i salut segons l'estudi adjunt al 
projecte.

18.351,40

15.01 XPA019       Pa Control de Qualitat 9.211,71

16.01 XPA020       Pa Gestió de Residus 14.169,45

17.01 XPA021       Pa Partida alçada d'abonament íntegre de 
legalitzacions de totes les instal·lacions de 
l'obra

1.500,00

17.02 XPA022      Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat 
vial, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l'execució de les obres, 
segons indicació de la Direcció de l'Obra.

5.000,00

17.03 XPA023      Pa Partida alçada a justificar a disposició de la 
Direcció Facultativa per possibles imprevistos 
durant l'execució de l'obra.

3.527,66

17.04 XPA024       Pa Partida alçada a justificar per a la neteja de 
col·lector e inspecció amb càmera, de la xarxa 
de clavegueram, prèviament a la seva 
recepció per part de l'ajuntament

1.000,00



 

13. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 

Tenint en consideració diferents criteris mediambientals, és considera que l’època idònia per 
començar les obres és a principi de la tardor atès que: 
 

-  És minimitzen les afeccions sobre el veïnat, atès que en aquesta època les finestres dels 
 habitatges estan bàsicament tancades i per tant les afeccions derivades de la pols i el soroll 
 de l’obra serien les mínimes. 
-  En aquest període a més, degut a la baixada de les temperatures, disminueix l’ús dels espais 
 públics a l’aire lliure. 
 
Quant al termini d’execució de les obres i 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 107 de la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de Contractes del Sector Públic, es redacta l’Annex 4 “Pla d’Obres”, on s’estudia amb 
caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.  Tenint en consideració les unitats 
d’obra projectades, els rendiments previstos en l’execució de les mateixes i els possibles 
imprevistos que puguin succeir durant l’execució de les obres (climatologia, etc.), tot i que 
s’hauria de poder executar en sis mesos, s’ha estimat que el termini òptim per a la seva execució 
és de 9 mesos si es consideren els treballs previs que s’hauran d’executar fora de l’àmbit i que en 
tot moment, tractant-se d’una urbanització consolidada, s’haurà de garantir als veïns l’accés als 
habitatges i a tot els serveis. 
 
 
14. REVISIÓ DE PREUS. 
 

En compliment del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77,78,79,80,81 i 
82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, i atès que la durada 
prevista de l’obra és de 9 mesos (segons el Pla d’Obra inclòs a l’ Annex 3) i per tant no superior a 
1 any, no s’ha contemplat cap fórmula per la revisió dels preus del Projecte. 
 
 
15. PERIODE DE GARANTIA. 
 

El període de garantía de les obres executades serà d’un any, a comptar des de la data de 
finalització de les mateixes, data que s’establirà en el dia de la recepció definitiva de les obres per 
part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
 
 



16. PRESSUPOST DE L’OBRA. 
 

 

El Pressupost s’obté aplicant els preus unitaris als amidaments de les partides d'obra segons es 
desglossa a l’Annex  2. “Amidaments i Pressupost”,  del present projecte. 
 
Aquest pressupost es desglossa en els següents capítols d’obra: 
 
 
 

CAPÍTOL PEM %
01 DEMOLICIONS 36.614,97 €         5,96%
02 MOVIMENTS DE TERRES 47.014,52 €         7,66%
03 OBRA CIVIL ESTR. DE CONTENCIÓ 11.900,81 €         1,94%
04 PAVIMENTACIÓ 130.057,99 €       21,18%
05 CLAVEGUERAM / AIGÜES PLUVIALS 30.497,59 €         4,97%
06 ENLLUMENAT PÚBLIC 63.377,11 €         10,32%
07 XARXA D'AIGUA 92.041,08 €         14,99%
08 XARXA D'ELECTRICITAT 83.836,87 €         13,65%
09 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 15.937,97 €         2,60%
10 XARXA DE GAS 7.350,00 €           1,20%
11 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 18.943,24 €         3,08%
12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA 2.441,61 €           0,40%
13 ADAPTACIÓ I ADEQUACIÓ DE GUALS 21.340,00 €         3,47%
14 SEGURETAT I SALUT 18.351,40 €         2,99%
15 CONTROL DE QUALITAT 9.211,71 €           1,50%
16 GESTIÓ DE RESIDUS 14.169,45 €         2,31%
17 PARTIDES ALÇADES 11.027,66 €         1,80%

TOTAL 614.113,97 €       100,00%  
 
 

Aplicant els preus unitaris als amidaments del projecte, s’obté el següent Pressupost d’Execució 
Material: 
 

Pressupost d’Execució Material (PEM)  614.113,97 €  IVA EXCLÒS 
 

 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13 %) i 
Benefici Industrial (6 %), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA): 
 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 730.795,63 €  IVA EXCLÒS 
 

 
 
 
 
 
 
      REDACTORS             PROMOTOR 
    
 
 
 
    
 
      signat               signat 

 
 

 Lluís Roig i Clemente           GUSAM S.A. 
Tribuna d’Arquitectura, S.L. 



 
17. DISPOSICIONS LEGALS D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
 
NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ  
  
 GENERAL    

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme  
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005)    

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.  
Intervenció dels bombers  
(BOE 28/03/2006)    

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91  
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)    

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques  
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)    

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de  
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:  
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques – BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)    

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no  
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions.  
(BOE 11/05/2007)    

•  Llei 9/2003, de mobilitat  
(DOGC 27/6/2003) 

 
VIALITAT    

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.  
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)    

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:  
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.  
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)    

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”  
(BOE núm. 28 de 2/02/2000)  
   

•  Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje  
superficial”  
(BOE 17/09/1990)    

•  UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad.    

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de  
carreteras”  
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).    

Posteriors modificacions:  
   -Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986  
   -Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)  
   -Ordre Circular 293/86 T.  

-Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.  
-Ordre Circular 295/87 T  
-Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4)  
-Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.  
-Ordre Circular 299/89.  
-Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.  



-Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)  
-Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.  
-Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.  
-Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.  
-Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).  
-Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).  
-Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.  
-Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.  
-Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)  
-Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 
relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).  
-Ordre Circular 8/01.  
-Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a 
ferms i paviments. 

 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES    

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:  
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)    

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)    

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona.  
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)    

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.    

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul  
  
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE     

•  Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic.  
(BOE 6/6/2003)    

•  Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya  
(DOGC 21/11/2003)    

•  Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003)    

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de aguas.  
(BOE 24/07/01)    

•  Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.  
(DOGC 22/07/99)    

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua  
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)    

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”    

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”  
 

Hidrants d’incendi    



• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91  
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)    

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios”  
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)  

 
XARXES DE SANEJAMENT    

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de  
sanejament  
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)    

• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.  
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)    

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”.  
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)  

  
 XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles  
gaseosos y sus instrucciones complementarias”  
(BOE 4/09/2006)  

  
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006  

  
• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 

combustibles”  
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006  
 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA    

Sector elèctric    

• Llei 54/1997 del Sector elèctric    

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)    

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric.  
(DOGC 18/12/2001)    

•  Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques 
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
(BOE: 22/2/2007)  

   
Alta Tensió    

• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969)  

   
Baixa Tensió    

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular:  
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión  



ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión  
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución  
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior  
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión  
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
Centres de Transformació    

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)    

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)    

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.  
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)    

•  Especificacions tècniques de companyies subministradores  
   

Enllumenat públic    

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient  
(DOGC 12/06/2001)    

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.  
(BOE núm. 224 18/09/2002)    

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.  
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS    

-  Características de los accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España. 
Resolución del 27 de diciembre de 1990, de la Secretaría General de Comunicaciones 
(BOE núm. 16, 18/01/1991). 

 

* Rectificación. Resolución del 8 de abril de 1991 (BOE núm. 108, 06/05/1991) (C.E. - BOE 
núm. 147, 20/06/1991). 

 

-  Característiques que han de complir les proteccions a instal•lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120/1992, de 28 
d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606, 12/06/1992). 

 

*  Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992) 
 

-  Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel 
subsòl. Ordre de 5 de juliol de 1993, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1782, 11/08/1993). 

 

-  Telecomunicaciones por cable. Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 306, 23/12/ 1995). 

 

* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE núm. 139, 08/06/1996 ). 
 

-  Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 
Real Decreto 266/1996, de 13 de septiembre, de la Consejería de Fomento (BOE núm. 
233, 26/09/1996). 

 

-  Ley General de Telecomunicaciones. Ley 11/1998, de 24 de abril, de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 99, 25/04/1988). 

 

-  Se aprueba el Reglamento por el que desarrolla el Título III de la Ley General de 
Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las 
demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la 
prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones. Real 
Decreto 1736/1998, de 31 de julio, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 213, 
05/09/1998). 

 

-  Regulació de la instal•lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini 
públic viari i ferroviari. Decret 357/2000, de 7 d'octubre, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 3265, 14/11/2000). 

 

-  Ordenació ambiental de les instal•lacions de telefonia mòbil i altres instal•lacions de 
radiocomunicació. Decret 148/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3404, 07/06/2001). 



 
 
 
 
Arenys de Mar, Abril de 2017. 
 
 
 
 
      
 
  Tribuna d’Arquitectura, S.L.
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- Annex 06 Pla de Control de Qualitat. 
 
 
DOCUMENT NUM. 2 –  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

- Memòria. 
- Plec de condicions. 
- Amidaments i Pressupost. 
- Evacuació accidentats 
 
DOCUMENT NUM. 3 –  PLEC DE CONDICIONS. 
 

- Plec de condicions generals. 
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- P03.  Fotografies. Estat Actual. 
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- P06.2. Xarxa de gas natural. Proposta. 
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- P11.1. Xarxa de sanejament. Estat Actual. 
- P11.2. Xarxa de sanejament. Proposta. 
- P11.3. Xarxa de sanejament. Detalls. Proposta. 
- P12.  Equipaments i senyalització viària. Proposta. 
- P13.  Franja de protecció contra incendis. Proposta. 
- P14.  Seccions longitudinals i transversals. Proposta. 
- P15.1. Serveis. Estat Actual. 
- P15.2. Serveis. Estat Actual. 
- P15.3. Serveis. Estat Actual. 
- P15.4. Serveis. Estat Actual. 
- P15.5. Serveis. Estat Actual. 
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ANNEX 01. AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
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AMIDAMENTS i PRESSUPOST. 



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 01 DEMOLICIONS

01.01 G219Q105     m Tall amb serra de disc de paviment de 
mescles bituminoses o formigó, fins a una 
fondària de 20 cm

1672,54 4,48 7.492,98 €           

01.02 F2191306     m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, 
amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor

891,1 3,77 3.359,45 €           

01.03 F2194AU5     m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 
20 cm de gruix i més de 0,6 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió

778,41 14,36 11.177,97 €         

01.04 F2194AK5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 
20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb 
retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió

1083,97 6,47 7.013,29 €           

01.05 F2194JK5     m2 Demolició de paviment de panots col·locats 
sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb 
martell trencador i càrrega sobre camió

855,19 6,46 5.524,53 €           

01.06 F2111131     m3 Demolició de petites edificacions d'obra de 
fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb 
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i 
manual de runes sobre camió

64,75 31,61 2.046,75 €           

Total Capítol 01. DEMOLICIONS 36.614,97 €         

* Aquest capítol inclou el transport de totes les demolicions realitzades a l'abocador controlat així com les taxes

 que es generin



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

02.01 F2211020     m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans 
mecànics i càrrega

298,5 0,56 167,16 €              

02.02 F221C420     m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de 
paviment en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics

528,75 3,28 1.734,30 €           

02.03 F221C620     m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de 
vorera en terreny de compacte, amb mitjans 
mecànics i manuals.

340 4,12 1.400,80 €           

02.04 F2225243     m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i 
fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, 
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat

503,63 9,71 4.890,25 €           

02.05 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i 
fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, 
amb pala excavadora i càrrega mecànica del 
material excavat

1508,28 8,21 12.382,98 €         

02.06 F228F60F     m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més 
de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la 
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins 
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a 
compactar, amb compactació del 95 % PM

245,46 9,33 2.290,14 €           

02.07 F228AM00     m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més 
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades 
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant 
picó vibrant

275 36,28 9.977,00 €           

02.08 F2285H00     m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins 
a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant

20 43,65 873,00 €              

02.09 F2263E0F     m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de 
terraplè amb material seleccionat de la pròpia 
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

179,4 4,76 853,94 €              

02.10 F2R450AA     m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de 
terres a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 20 t, amb un 
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1295 9,61 12.444,95 €         

Total Capítol 02. Moviment de Terres 47.014,52 €         

* Aquest capítol inclou el transport de totes les terres que no es reaprofitin en obra, al gestor autoritzar així com les taxes que es

generin



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 03 OBRA CIVIL - ESTRUCTURES CONTENCIÓ

03.01 F6184G2K     m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de 
bloc de morter de ciment foradat llis de 
400x200x150 mm, gris d'una cara vista, 
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland 
amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l

60 26,14 1.568,40 €           

03.02 F32515G3     m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m 
d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

12 84,66 1.015,92 €           

03.03 F31B3000     kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 
500 N/mm2

1728 1,07 1.848,96 €           

03.04 F31522H3     m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot

38,4 80,73 3.100,03 €           

03.05 XPA001       Pa Formació de pentinat d'instal·lacions en la 
franja destinada a servitud de pas des de 
l'Urb. L'Ajup a través de la parcel·la R26.

1 3.510,00 3.510,00 €           

03.06 E93628C1     m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb 
bomba

25 34,30 857,50 €              

Total capítol 3. Obra civil estructures de 
contenció 11.900,81 €         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

04.01 F96516D5     m Vorada recta de peces de formigó, doble 
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 
de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe 
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió 
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, 
col·locada sobre base de formigó HM-
20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada 
amb morter M-5

1049,65 22,20 23.302,23 €         

04.02 F96512D5     m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, 
amb secció normalitzada per a vianants A2 de 
20x10 cm, de classe climàtica B, classe 
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió 
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, 
col·locada sobre base de formigó HM-
20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada 
amb morter M-5

0 19,59 -  €                   

04.03 F9H12114     t Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent de composició densa D-12 amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, 
estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
Marshall

743,04 59,16 43.958,25 €         

04.04 F9J12X50     m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa 
catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

5160 0,72 3.715,20 €           

04.05 F9E1130A  m2 Paviment de panot per a vorera gris de 
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, 
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment 
pòrtland

1162,16 20,38 23.684,82 €         

04.06 F9365B11     m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 10 mm, abocat des de camió amb 
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

157 81,16 12.742,12 €         

04.07 F9G13732     m3 Paviment de formigó sense additius HM-
30/P/20/I+F de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat, 20 mm, 
escampat des de camió, estesa i vibrat 
manual i acabat reglejat

195 89,63 17.477,85 €         

04.08 F985A609     m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 
cm, col·locat sobre base de formigó HM-
20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat 
amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb 
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 
l

162 31,96 5.177,52 €           

Total capítol 04. Pavimentació 130.057,99 €       

* Aquest capítol contempla l'aplicació del paviment de mescla bituminosa sobre un suport net, lliure de pols i de qualsevol tipus de

vegetació. S'inclou en aquest capítol per garantir una correcta adherència del nou acabat, un fresat del paviment existent o

l'aplicació d'un reg d'imprimació ( al criteri de la DF) i una neteja de tota la superfície de suport.



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 05 CLAVEGUERAM

05.01 FDD1A099     m Paret per a pou circular de D=100 cm de 
peces de formigó amb execució prefabricada, 
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 l

32,5 91,57 2.976,03 €           

05.02 FDDZ7CE4     u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de 
registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm 
de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-
EN 124, col·locat amb morter

13 151,84 1.973,92 €           

05.03 F31521G1     m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-
20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió

96,46 69,68 6.721,33 €           

05.04 FD5KKF0E     m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb 
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-
20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó 
HM-20/P/20/I

8,2 58,98 483,64 €              

05.05 FD5Z6K3J     m Bastiment de 100 cm de llum per a 
interceptor, de perfil d'acer S235JR de 
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm 
cada m, col·locat ancorat al formigó

8,2 63,96 524,47 €              

05.06 GD7JE325   m Claveguera amb tub de polietilè de designació 
PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons 
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

120 47,21 5.665,20 €           

05.07 GD7J8425     m Claveguera amb tub de polietilè de designació 
PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons 
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

100 14,13 1.413,00 €           

05.08 001          ut Estació prefabricada de recollida i evacuació 
d'aigües residuals (seguint indicacions 
d'Aigües d'Arenys de Munt). Consultar plànol 
P11.3 Detalls Xarxa de Sanejament.

1 9.500,00 9.500,00 €           

05.09 002          ut Caseta prefabricada de formigó, per allotjar 
l'instal·lació del grup automàtic d'elevació 
d'aigües residuals, mides de 2,00 x 2,00 x 
2,20 m, de panells de formigó de 15 cm. 
d'espessor alleugerits amb panells de 
poliestirè interior amb reixes de ventil·lació 
permanent. Inclou solera, coberta a una 
pendent i doble porta d'accés galvanitzada 
amb pany de seguretat i instal·lació 
d'enllumenat interior

1 1.240,00 1.240,00 €           

Total Capítol 05. Clavegueram 30.497,59 €         
 
 



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

06.01 XPA002       Pa Legalització, honoraris i taxes de l'enllumenat 
públic

1 2.184,87 2.184,87 €           

06.02 003          Ut Adequació del quadre enllumenat públic 
s/normativa vigent. Subministra i col·locació 
de reductor de flux en nou armari.
Tot instal·lat i conexionat.

1 7.247,90 7.247,90 €           

06.03 004          Ut Comprovació valors terres de les columnes. 72 58,82 4.235,04 €           

06.04 FHR117V1     Ut Subministra i col·locació de lluminària 
vuitcentista 70 W de Salvi sobre columna 
existent. Inclou canvi instal·lació interior i 
desmuntatge i reciclatge posterior de 
llumenera existent. (inclou làmpada de VSAP).

47 542,20 25.483,40 €         

06.05 FG314506     m Conductor de coure de designació RV-K, 
tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

2670 5,70 15.219,00 €         

06.06 XPA003       Pa Imprevistos a justificar:
Subministra. i col·locació de piquetes de presa 
de terra 1u/columna
Subministra. i col·locació cable de terres 1 x 
35 enfundat entre punts de llum (36 uts. 
lluminària SALVI model Ochocentista, 16 uts. 
Lluminària model IDEA)

1 9.006,90 9.006,90 €           

Total Capítol 06. Enllumenat Públic 63.377,11 €         

* Aquest capítol contempla la col·locació de bandes contínues de senyalització de plàstic de color de 30 cm d'amplada

col·locades a 20 cm. Per sobre de les instal·lacions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 07 XARXA D'AIGUA

07.01 FFB1C425     m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa

515 25,54 13.153,10 €         

07.02 FFB1E425     m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa

1130 31,70 35.821,00 €         

07.03 005          ut Subministra i muntatge de vàlvules de 
descàrrega de DN 50 amb pericó i tapes de 
registre de 40 x 40 cm

4 546,22 2.184,88 €           

07.04 GM213618     u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb 
una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de 
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a 
l'exterior

3 422,36 1.267,08 €           

07.05 FJM37BE4     u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 
100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de 
fosa, preu alt i muntada en pericó de 
canalització soterrada

3 870,46 2.611,38 €           

07.06 006          ut Connexió a escomesa existent mitjançant 
collarí de derivació de mitja canya amb vàlvula 
de seccionament i un metre de tub de 1´´.

33 277,31 9.151,23 €           

07.07 007          ut Subministrament i muntatge d'equip de 
bombeig de dues bombes en paral·lel com a 
reforç al dipòsit de la puntaire (segons 
assessorament d'Aigües d'Arenys de Munt)

1 15.480,00 15.480,00 €         

07.08 008 ut Vàlvula reguladora de pressió per a cada 
instal·lació particular de 32 mm de diàmetre.

28 130,00 3.640,00 €           

07.09 XPA004       Pa Formació de xarxa provisional durant les obres 1 7.219,80 7.219,80 €           

07.10 XPA005       Pa Ajudes Aigües Arenys de Munt i treballs varis 1 1.512,61 1.512,61 €           

Total Capítol 07. Xarxa d'Aigua 92.041,08 €         

* Aquest capítol contempla la col·locació de bandes contínues de senyalització de plàstic de color de 30 cm d'amplada

col·locades a 20 cm. Per sobre de les instal·lacions.



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 08 XARXA D'ELECTRICITAT

08.01 010          Ut Adequació en façana de caixes de distribució 
en BT, inclòs canvi CGP 

27 721,85 19.489,95 €         

08.02 011 Ut Caixes Seccionadores 2 200,00 400,00 €              

08.03 XPA006       Pa Realització de treballs segons assessorament 
ENDESA (Annex 07)

1 63.946,92 63.946,92 €         

Capítol 08. Xarxa d'electricitat 83.836,87 €         

* Aquest capítol contempla la col·locació de bandes contínues de senyalització de plàstic de color de 30 cm d'amplada

col·locades a 20 cm. Per sobre de les instal·lacions.



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 09 XARXA TELECOMUNICACIONS

09.01 FDG52457     m Canalització amb dos tubs corbables 
corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre 
nominal, de doble capa, i dau de recobriment 
de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

339,5 8,60 2.919,70 €           

09.02 FDG52357     m Canalització amb dos tubs corbables 
corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre 
nominal, de doble capa, i dau de recobriment 
de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

683,8 7,72 5.278,94 €           

09.03 FDK2U030     u Pericó de registre prefabricat de formigó armat 
vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de 
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, 
col·locada sobre solera de formigó HM-
20/P/40/I de 15 cm de gruix

3 541,28 1.623,84 €           

09.04 FDK2U050     u Pericó de registre prefabricat de formigó 
armat, tipus MF-II per a instal·lacions de 
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, 
col·locada sobre solera de formigó HM-
20/P/40/I de 15 cm de gruix

44 133,16 5.859,04 €           

09.05 012          ut Subministra i col·locació de pedestal per 
telefonia, inclòs formació de base amb formigó 
i pas de conductes per a pas de futur cablejat

1 256,45 256,45 €              

Total Capítol 09. Xarxa de 
Telecomunicacions 15.937,97 €         

* Aquest capítol contempla la col·locació de bandes contínues de senyalització de plàstic de color de 30 cm d'amplada

col·locades a 20 cm. Per sobre de les instal·lacions.



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 10 XARXA DE GAS

10.01 XPA007 Pa Realització de treballs segons assessorament 
de Gas Natural (Annex 07)

1 7.350,00 7.350,00 €           

Total Capítol 10. Xarxa de gas 7.350,00 €           

* Aquest capítol contempla la col·locació de bandes contínues de senyalització de plàstic de color de 30 cm d'amplada

col·locades a 20 cm. Per sobre de les instal·lacions.



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 11 MOBILIARI URBÀ

11.01 FQ21CC60     ut Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta 
abatible de planxa d'acer inoxidable perforada 
i suports laterals de tub d'acer inoxidable, 
col·locada amb fixacions mecàniques

7 136,46 955,22 €              

11.02 013          m2 Tancament de l'espai de recollida (residus) . 
Realització de treballs segons 
l'assessorament realitzat per Arca servei 
ambiental. (Annex 07)

1 12.370,37 12.370,37 €         

11.03 014          m2 Tancament de l'espai de recollida 
(jardineria)en espai existent actualment per a 
contenidors. Part proporcional segons 
l'assessorament realitzat per Arca servei 
ambiental.

1 5.617,65 5.617,65 €           

Total capítol 11. Jardineria i Mobiliari Urbà 18.943,24 €         



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

12.01 FBA31110     m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, 
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual

50,4 9,11 459,14 €              

12.02 FBBZ1120     m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

43 17,29 743,47 €              

12.03 FBB11251     u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per 
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

6 57,24 343,44 €              

12.04 FBB11111     u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per 
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

3 60,74 182,22 €              

12.05 FBB11351     u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, 
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

9 79,26 713,34 €              

Total Capítol 12. Senyalització Viària 2.441,61 €           
 



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 13 ADAPTACIÓ I ADEQUACIÓ GUALS

13.01 XPA008 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de la parcel·la R1

1 2055 2.055,00 €           

13.02 XPA009 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R3a(1)

1 1055 1.055,00 €           

13.03 XPA010 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R3a (2)

1 1855 1.855,00 €           

13.04 XPA011 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R3c

1 2825 2.825,00 €           

13.05 XPA012 u Material i treballs d'adaptació del guala 
l'interior de parcel·la R13

1 2025 2.025,00 €           

13.06 XPA013 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R14

1 2825 2.825,00 €           

13.07 XPA014 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R16

1 2025 2.025,00 €           

13.08 XPA015 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R17

1 2025 2.025,00 €           

13.09 XPA016 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R20

1 2625 2.625,00 €           

13.10 XPA017 u Material i treballs d'adaptació del gual a 
l'interior de parcel·la R30

1 2025 2.025,00 €           

Total Capítol 13. Adaptació i adequació 
guals 21.340,00 €         



Núm. Codi UA Descripció Amidament Preu Import

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

14.01 XPA018      Pa Total seguretat i salut segons l'estudi adjunt al 
projecte.

1 18.351,40 18.351,40 €         

Total Capítol 14. Seguretat i Salut 18.351,40 €         

Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT

15.01 XPA019       Pa Control de Qualitat 1 9.211,71 9.211,71 €           

Total Capítol 15. Control de Qualitat 9.211,71 €           

Capítol 16 GESTIÓ DE RESIDUS

16.01 XPA020       Pa Gestió de Residus 1 14.169,45 14.169,45 €         

Total Capítol 16. Estudi Gestió de Residus 14.169,45 €         

Capítol 17 PARTIDES ALÇADES

17.01 XPA021       Pa Partida alçada d'abonament íntegre de 
legalitzacions de totes les instal·lacions de 
l'obra

1 1.500,00 1.500,00 €           

17.02 XPA022      Pa Partida alçada a justificar per a la seguretat 
vial, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l'execució de les obres, 
segons indicació de la Direcció de l'Obra.

1 5.000,00 5.000,00 €           

17.03 XPA023      Pa Partida alçada a justificar a disposició de la 
Direcció Facultativa per possibles imprevistos 
durant l'execució de l'obra.

1 3.527,66 3.527,66 €           

17.04 XPA024       Pa Partida alçada a justificar per a la neteja de 
col·lector e inspecció amb càmera, de la xarxa 
de clavegueram, prèviament a la seva 
recepció per part de l'ajuntament

1 1.000,00 1.000,00 €           

Total Capítol 17. Partides Alçades 11.027,66 €         

 

 

 

 



RESUM DE PRESSUPOST. 

 

 

 

  CAPÍTOL PEM % 
01 DEMOLICIONS        36.614,97 €  5,96% 
02 MOVIMENTS DE TERRES        47.014,52 €  7,66% 
03 OBRA CIVIL ESTR. DE CONTENCIÓ        11.900,81 €  1,94% 
04 PAVIMENTACIÓ       130.057,99 €  21,18% 
05 CLAVEGUERAM / AIGÜES PLUVIALS        30.497,59 €  4,97% 
06 ENLLUMENAT PÚBLIC        63.377,11 €  10,32% 
07 XARXA D'AIGUA        92.041,08 €  14,99% 
08 XARXA D'ELECTRICITAT        83.836,87 €  13,65% 
09 XARXA DE TELECOMUNICACIONS        15.937,97 €  2,60% 
10 XARXA DE GAS          7.350,00 €  1,20% 
11 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ        18.943,24 €  3,08% 
12 SENYALITZACIÓ VIÀRIA          2.441,61 €  0,40% 
13 ADAPTACIÓ I ADEQUACIÓ DE GUALS        21.340,00 €  3,47% 
14 SEGURETAT I SALUT        18.351,40 €  2,99% 
15 CONTROL DE QUALITAT          9.211,71 €  1,50% 
16 GESTIÓ DE RESIDUS        14.169,45 €  2,31% 
17 PARTIDES ALÇADES        11.027,66 €  1,80% 

    
  TOTAL       614.113,97 €  100,00% 



PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE. 

 
Aplicant els preus unitaris als amidaments del projecte, s’obté el següent Pressupost d’Execució 
Material (I.V.A. exclòs) : 
 

Pressupost d’Execució Material (PEM)  614.113,97 €  IVA EXCLÒS 
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13 %) i 
Benefici Industrial (6 %), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA): 
 
 

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 730.795,63 €  IVA EXCLÒS 
 
 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) s’estima en la quantitat de 
 
 

730.795,63.- euros  
 

(Set-cents trenta mil set-cents noranta-cinc amb seixanta-tres cèncitms I.V.A. 
exclòs) 

 
 
 
 
 
      REDACTORS             PROMOTOR 
    
 
 
 
    
 
       signat             signat 

 
 

 Lluís Roig i Clemente           GUSAM S.A. 
Tribuna d’Arquitectura, S.L. 
 
     
 
 
 
    
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 02. ACCESSIBILITAT. 
 



ACCESSIBILITAT. 
 
ÍNDEX. 
 

1.-  INTRODUCCIÓ. 

2.-  DEFINICIONS. 

3.-  COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995. 

 3.1. ITINERARI DE VIANANTS ADAPTAT. 

 3.2. PAVIMENTS EN ESPAIS D’ÚS PÚBLIC. 

 3.3. GUALS ADAPTATS. 

 3.4. PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS. 

 3.5. ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I URBANITZACIÓ ADAPTATS. 

4.-  CONCLUSIONS. 

 



1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present annex és comprovar que les actuacions recollides en el present document, 
compleixen la normativa vigent sobre accessibilitat, i més concretament el que estableix  el Decret 
135/1995, de 25 de Novembre, “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

 
 
2. DEFINICIONS 
 

El Codi d’Accessibilitat de Catalunya defineix a l’article 6 els següents tipus d’espais: 
 

-  Espai adaptat: Un espai, instal·lació o servei es considera adaptat si s’ajusta als requeriments 
 funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat per 
 les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 
 

-  Espai practicable: Un espai, instal·lació o servei es considera practicable quan, sense 
 ajustar-se a tots els requeriments abans esmentats, això no impedeix la utilització de forma 
 autònoma per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 
 

-  Espai convertible: Un espai, instal·lació o servei es considera convertible quan, mitjançant 
 modificacions d’escassa entitat i baix cost que no afectin a la configuració essencial, pot 
 transformar-se, almenys en practicable. 
 
 
3. COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 
 

A continuació es presenta un resum de les diferents característiques del projecte d’urbanització 
analitzades a través dels diferents punts de l’Annex que s’han considerat d’aplicabilitat en aquest 
tipus de projecte. 
 

En les taules que es presenten a continuació s’analitzarà si l’obra projectada compleix (SÍ) o no 
compleix (NO) amb la normativa vigent, afegint els comentaris que es considerin necessaris. 
 
3.1. Itinerari de vianants adaptat. 
 

Les següents dades ens mostren com els paràmetres geomètrics establerts que s’han projectat 
per al projecte, concorden amb els establerts en la normativa vigent: 
 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 metres. SÍ compleix 

Tenir una alçada lliure d’obstacles de 2,10 metres. SÍ compleix 

Tots els elements projectats 
que disposen d’elements 
sobre les voreres (enllumenat, 
senyals de trànsit, etc.), s’han 
projectat per sobre dels 2,10 
m. 

En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre 
inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. SÍ compleix 

S’ha verificat que tots els 
canvis de direcció permeten 
inscriure el cercle Ø1,50 m 
lliure d’obstacles. 

No incloure cap escala ni graó aïllat SÍ compleix 
Tots els vials projectats s’han 
dissenyat sense cap tipus 
d’escala ni graó aïllat. 

El pendent longitudinal no supera el 8,0% NO compleix 

Els carrers existents ja 
consolidats arriben a tenir 
pendents mitjanes que es 
mouen entre el 13 i el 16 %. 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de les peces. SÍ compleix 

Tindrà un pendent transversal no superior al 2%. SÍ compleix 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Paviments en espais d’ús públic. 
 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

Serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
les peces. SÍ compleix 

Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els 
passos de vianants: SÍ compleix 

En tots tres passos de 
vianants s’ha disposat un 
paviment amb textura 
diferenciada (franges) per tal 
de detectar el pas de 
vianants. 

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment 
circumdant. Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de 
vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 
3cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l’enreixat es fa de 
manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o 
cadira de rodes 

SÍ compleix 
Les reixes i els registres s’han 
projectat enrasats amb el 
paviment circumdant. 

Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen 
una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre 
com a màxim. 

SÍ compleix 

La distància entre barrots de 
les reixes projectades per als 
embornals és inferior a 30 
mm. 

La disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar 
persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. SÍ compleix 

No es considera que la 
disposició de les reixes 
projectades puguin ocasionar 
aquests problemes. 

 
3.3. Guals adaptats. 
 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

L’amplada lliure mínima és d’1,20 m. SÍ compleix 
La vorera del gual s’enrasarà amb la calçada. Els cantells 
s’arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. SÍ compleix 

El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12% No compleix en aquells trams de carrers 
consolidats amb pendent superior a l’indicat. 

El pendent transversal màxim és del 2% SÍ compleix 

Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada i ample mínim un 
metre. SÍ compleix 

S’ha previst la seva 
senyalització amb un 
paviment amb franges. 

El gual d’entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera 
que: l’itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un 
pendent longitudinal superior al 12%, i l’itinerari de vianants que 
travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 2%. 

SÍ compleix 

 
3.4. Passos de vianants adaptats. 
 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants 
adaptat. SÍ compleix 

 
3.5. Elements de mobiliari urbà i urbanització adaptats. 
 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

Ser accessibles a través d’un itinerari adaptat SÍ compleix 
La seva ubicació permet sempre l’existència d’una banda de pas lliure 
d’obstacles de 0,90m d’amplada per 2,10m d’alçada. SÍ compleix 

Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm de vol i que 
limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 
0 i 0,15cm d’alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé 
s’han de situar a una alçada igual o superior a 2,10 m. 

SÍ compleix 

Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a 
una alçada d’entre 1,00 i 1,40 m d’alçada. SÍ compleix 

 
 



4. CONCLUSIONS 
 

Segons tot el que s’ha exposat en el present annex sobre el compliment de les prescripcions 
indicades al Decret 135/195, es desprèn que les condicions d’accessibilitat urbanística dels 
carrers estan molt penalitzades pel pendent actual (>8,0%), fet invariable i inamovible. I tenint en 
consideració tot allò indicat anteriorment, es pot concloure que l’àmbit del projecte conformarà un 
espai practicable, al no complir amb tots els requisits establerts pel Decret 135/195. 
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COMPLIMENT NORMATIVA CONTRAINCENDIS. 
 
ÍNDEX. 
 

1.-  INTRODUCCIÓ. 

2.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES. 

3.-  COMPLIMENT del document Bàsic SI-5 “Intervenció dels bombers” del  CTE. 

  3.1. CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN. 

   3.1.1. APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS. 

   3.1.2. ENTORN DELS EDIFICIS. 

  3.2. ACCESSIBILITAT PER FAÇANA. 

4.-  ITC SP-120. 

5.-  CONCLUSIONS. 
 
 
 
 
 
 



1 . INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present annex és comprovar que el Projecte d’urbanització compleix la normativa 
vigent sobre protecció contra incendis. 
 

La normativa d’aplicació és: 
 

- Document Bàsic SI-5 “Intervenció dels bombers” del CTE. 
- Instrucció Tècnica Complementària SP-120 “Sistemes d’hidrants d’incendis per a ús exclusiu 
 de bombers”. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES. 
 

El projecte consisteix en realitzar les obres de millora a fi que tots els serveis i la infraestructura 
que disposa actualment s’ajustin al que preveu el Pla General d’Ordenació Urbana. 
 
 
3. COMPLIMENT DEL DOCUMENT BÀSIC SI-5 “INTERVENCIÓ DELS  
 BOMBERS” DEL CTE. 
 
 

3.1. Condicions d’aproximació i entorn. 
 
 

3.1.1. Itinerari de vianants adaptat. 
 

 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

Els vials d'aproximació dels vehicles dels bombers als espais de 
maniobra als què fa referència l'apartat 3.1.2, han de complir les 
condicions següents: 
 

a) amplada mínima lliure 3,5 m 
 

b) alçada mínima lliure o gàlib 4,5 m 
 

c) capacitat portant del vial 20 kN / m². 
 
En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat 
per la traça d'una corona circular els radis mínims han de ser 
5,30 mi 12,50 m, amb una amplada lliure per a circulació de 
7,20 m. 
 

SÍ compleix 

 
3.1.2. Entorn dels edificis. 
 

 Els edificis amb una alçada d'evacuació descendent major que 9 m han de disposar d'un espai de maniobra per als 
 bombers que compleixi les següents condicions al llarg de les façanes en què estiguin situats els accessos, o bé a 
 l'interior l'edifici, o bé a l'espai obert interior on es trobin aquests: 
 
 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

 

Amplada mínima lliure 5 m; 
 

 

La distància mínima entre 
façanes d’edificis és superior a 5 
metres.  

Alçada lliure la de l'edifici 

Alçada màxima dels edificis és 
de PB+1, i no es preveu la 
disposició d’elements sobre la 
calçada que puguin 
limitar l’alçada lliure com: cartells 
de senyalització, instal·lacions 
aèries de serveis, etc. 

La separació màxima del vehicle de bombers a la façana dels 
edificis amb més de 20 m d’alçada d’evacuació haurà de ser de 
10 m 

Els edificis existents dins l’àmbit 
del projecte no assoleixen 
l’alçada indicada. 

La distància màxima fins els accessos a l’edifici, necessaris per 
poder arribar fins totes les seves zones haurà de ser inferior a 
30 m: 

Tots els edificis són i seran 
accessibles des del propi carrer. 

SÍ 
compleix 

La pendent màxima haurà de ser inferior al 10%. 

El projecte es desenvolupa en 
una zona plenament 
consolidada, on no és viable la 
modificació de les rasants dels 
carrers. En aquest sentit, la 
inclinació de la rasant dels 
carrers existents tal i com ja s’ha 

No 
compleix 



indicat és superior  al 10%. 

La resistència al punxonament del sòl haurà de ser superior a 
100 kN sobre 20 cm Ø. 

El disseny del ferm projectat, 
compleix amb aquesta 
prescripció. 

Si 
compleix 

 
Normativa vigent Obra Projectada 

  

La condició de punxonament haurà de complir-se a les tapes de 
registre de les canalitzacions de serveis públics situats en 
aquest espai, quan les seves dimensions siguin superiors a 
0,15x0,15 m, havent d’ajustar-se a les especificacions de la 
norma UNE-EN 124: 1995.  

Les tapes de registre s’han 
disposat d’acord a la norma 
UNE-EN 124. 

L’espai de maniobra haurà de mantenir-se lliure de mobiliari 
urbà, arbrat, jardins o altres obstacles. De la mateixa forma, on 
es preveu l’accés a una façana amb escales o plataformes 
hidràuliques, s’evitaran cables elèctrics aeris o branques 
d’arbres que puguin interferir amb les escales.  

L’espai de maniobres compleix 
amb aquestes indicacions i dins 
l’àmbit totes les instal·lacions es 
projecten soterrades. 

En el cas que l’edifici estigui equipat amb columna seca, haurà 
d’haver accés per a un equip de bombeig a menys de 18 m de 
cada connexió a ella. El punt de connexió serà visible des del 
camió de bombeig.  

Aquestes prescripcions no són 
objecte del present projecte. 

SÍ 
compleix 

A les vies d’accés sense sortida de més de 20 m de llarg, es 
disposarà d’un espai suficient per a la maniobra de vehicles del 
servei d’extinció d’incendis.  

L’espai de maniobres del 
C/Arnau de Vilanova NO 
compleix amb aquestes 
indicacions.  

NO 
compleix 

 
 
3.2. Accessibilitat per façana. 
 

Normativa vigent Obra Projectada 
  

-Les façanes a què es fa referència en l'apartat 3.1.2 han de 
disposar de forats que permetin l'accés des de l'exterior al 
personal del servei d'extinció d'incendis. Aquests buits han de 
complir les condicions següents: 
a) Facilitar l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de 
manera que l'altura del ampit respecte del nivell de la planta a la 
qual s'accedeix no sigui major que 1,20 m. 
b) Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser, 
almenys, 0,80 mi 1,20 m respectivament. La distància màxima 
entre els eixos verticals de dos buits consecutius no ha 
d'excedir de 25 m, mesurada sobre la façana. 
c) No s'han d’instal·lar en façana elements que impedeixin o 
dificultin l'accessibilitat a l'interior de l'edifici a través d'aquests 
buits, a excepció dels elements de seguretat situats en els buits 
de les plantes l'altura d'evacuació no excedeixi de 9 m. 

NO ÉS OBJECTE D’ANÀLISI EN AQUEST 
PROJECTE, tot i així pel tipus d’edificacions 
(habitatges unifamiliars aïllats) aquestes 
prescripcions es compleixen sobradament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ITC SP-120. 
 

L’objecte d’aquesta Instrucció Tècnica és el de definir les condicions mínimes que han de garantir 
les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu dels 
bombers. 
 

L’ITC defineix un hidrant com un aparell hidràulic connectat a una xarxa d’abastament, destinat a 
subministrar aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 
 
 

4.1. Localització dels hidrants. 
 

Els hidrants s’han situat de manera que no hi hagi cap edificació a més de 100 m. de cada un 
d’ells, de manera que se n’ha ubicat un per cada un dels tres carrers que conformen l’àmbit           



( Arnau de Vilanova, Marià Fortuny i Ramon Llull) i més o menys al mig del carrer. Es grafien 
aquests hidrants i el radi d’abast al plànol P13 en el que també s’hi indiquen les franges 
perimetrals de baixa combustibilitat.  
 
4.2. Condicions que han de complir els hidrants. 
 
 

- Els hidrants hauran d’estar emplaçats en la via pública o espai d’accessibilitat equivalent per 
a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant 
 estigui a menys de 100 m d’un hidrant: El projecte contempla l’execució d’hidrants, situats a 
la vorera i seràn accessibles pels vehicles de bombers. Als plànol P19 del projecte, s’ha 
verificat que qualsevol punt de la façana dels edificis situats dins l’àmbit del projecte, se situa 
a menys de 100 m d’un hidrant. 

 
-  Els hidrants instal·lats seran de fàcil accessibilitat per als vehicles d’extinció d’incendis i la  
 seva localització serà senyalitzada d’acord amb allò que estableix l’annex a la Norma UNE 
 23-033.  
 

-  Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al RD 1942/1993, de 5 
 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o 
 norma que el substitueix: Els hidrants projectats s’ajusten al RD 1942/1993. 
 

-  Els hidrants contra incendis enterrats s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades 
 en la norma UNE-EN 14339:2006: Els hidrants projectats s’ajusten a la norma UNE-EN 
 14339:2006. 
-  El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesis del 
 consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, 
 essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min. La pressió de sortida per cada boca 
 d’hidrant ha de ser superior a 102 kPa: Els hidrants projectats es connecten a la xarxa 
 actualment en explotació, propietat d’Aigües d’Arenys, essent aquesta empresa qui haurà de 
 verificar el compliment d’aquests requisits. 
 
5. CONCLUSIONS. 
 
 

Actualment el projecte d’urbanització compleix amb tots els requisits objecte d’aplicació segons 
les característiques del projecte, especificats en el SI-5 del CTE, exceptuant el que afecta a 
l’apartat que afecta a l’entorn dels edificis i més concretament el punt que fa referència a l’espai 
de maniobres pels vehicles dels servei d’extinció d’incendis. Els carrers Macià Fortuny i Ramon 
Llull disposen d’un espai de maniobres al final però el C/ Arnau de Vilanova no en té. Aquest 
carrer, però disposarà de continuitat quan es desenvolupi la Unitat d’Actuació contigua (UA-18), 
moment en el que es resoldrà aquest incompliment.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 04.  
PLA D’OBRES. 



PLA D’OBRES. 
 
ÍNDEX. 
 

1.-  INTRODUCCIÓ. 

2.-  CRITERIS GENERALS. 

3.-  PERIODE PROPOSAT PER L’ INICI DE LES OBRES.  

4.-  PLA D’OBRES. 

5.-  CONCLUSIONS. 

 

 



1. INTRODUCCIÓ. 
 

L’objecte del present Annex és el d’estimar la durada de les obres projectades, així com de 
cadascuna de les fases que la composen, ordenant les mateixes de forma que el rendiment dels 
treballs sigui el més òptim possible, a fi i efecte que pugui servir com a base per a la redacció per 
part de l’empresa constructora adjudicatària de les obres del Pla d’Obres definitiu. 
 
2. CRITERIS GENERALS. 
 

En l’estimació del termini d’execució de les diferents unitats d’obra, s’han tingut en compte a títol 
orientatiu els següents criteris: 
 

-  S’han considerat jornades laborals de dilluns a divendres i de 40 hores setmanals. 
 

-  En tot moment s’haurà de garantir l’accés dels propietaris als habitatges existents dins l’àmbit 
 de l’obra.  
-  Pel que respecta a l’accés dels vehicles durant l’execució de les obres, s’haurà de coordinar 
 amb ells l’execució de les obres, per tal de garantir-ne l’accés. 
 
3. PERIODE PROPOSAT PER L’ INICI DE LES OBRES. 
 

Tenint en consideració diferents criteris mediambientals, és considera que l’època idònia per 
començar les obres és a principi de la tardor degut entre d’altres a: 
 

-  És minimitzen les afeccions sobre el veïnat, atès que en aquesta època les finestres dels 
 habitatges estan bàsicament tancades i per tant les afeccions derivades de la pols i el soroll 
 de l’obra serien les mínimes. 
-  En aquest període a més, degut a la baixada de les temperatures, disminueix l’ús dels espais 
 públics a l’aire lliure. 
 

En el cas del present projecte, les tasques més molestes per a la població, com per exemple les 
excavacions i enderrocs (generadors de soroll i pols), haurien d’estar acotades dins una franja 
horària compresa entre les 9:00 i les 18:00 hores i sempre fora de caps de setmana i festius. 
 
4. PLA D’OBRA. 
 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
ENDERROCS                   
MOVIMENTS DE TERRES                   
PLUVIALS                   
RESIDUALS                   
VORADES                   
AIGUA POTABLE                   
BAIXA TENSIÓ                   
MITJA TENSIÓ                   
TELEFONIA                   
GAS                   
ENLLUMENAT                   
PAVIMENTS                   
MOBILIARI URBÀ                   
JARDINERIA                   
SENYALITZACIÓ                   
SEGURETAT I SALUT                   
CONTROL DE QUALITAT                   

 
 
5. CONCLUSIONS. 
 

Tenint en consideració les unitats d’obra projectades, els rendiments previstos en l’execució de 
les mateixes i els possibles imprevistos que puguin succeir durant l’execució de les obres 
(climatologia, etc.), tot i que s’hauria de poder executar en sis mesos, s’ha estimat que el termini 
òptim per a la seva execució és de 9 mesos si es consideren els treballs previs que s’hauran 
d’executar fora de l’àmbit i que en tot moment, tractant-se d’una urbanització consolidada, 
s’haurà de garantir als veïns l’accés als habitatges i tot els serveis. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
Aquest projecte amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus pretén incorporar el seguiment i control 
dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la 
gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 
 
L’objectiu és vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament 
adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra 
de construcció o demolició. 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les que 
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per 
a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de 
residus hauran de ser insignificants. En cap cas suposa un risc per als éssers vius ni per la 
qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
 
Productor de residus de construcció i demolició: 
 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
demolició. 
-  La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
-  El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció 
o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
 
 
 
 
 
 
 
3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 



En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
4. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ. 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
- Terres 
- Roca 
- Formigó (paviments, murs, ...) 
- Mescles bituminoses 
- Cablejat elèctric 
-Restes vegetals 
- Metalls 
- Maons 
- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS 
 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs  
 
RUNA: 
17 01 01  Formigó 
17 01 02  Maons 
17 01 03  Teules i materials ceràmics 
17 02 02  Vidre 
17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03  Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04   Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01  Coure, bronze, llautó 
17 04 02  Alumini 
17 04 04  Zinc 
17 04 05  Ferro i acer 
17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
 
RESIDUS ESPECIALS 
 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,  

segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors  que 
contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 



contaminats per aquestes. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 
17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 
17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen substàncies 

perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 
17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
4.1. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
 
RESTES VEGETALS: 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07  Residus de silvicultura. 
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
-  Paper i cartró 
-  Envasos, draps de neteja i roba de treball. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
4.2. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17del CER. 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels  capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. Aquests residus es 

consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
4.3. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra. 



La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del  Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 2.1.3. del present annex. 
L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una  taula tipus que 
s’adjunta en el present apartat. 
 
4.4. Volum de residus generats en obra 
 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcción que es 
generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex. 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
A continuació s’adjunten les taules justificatives de l’obtenció d’aquests valors en base a aquest 
Reial Decret i també al Decret 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la 
construcció i enderroc i al Decret 21/2006 , Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als 
edificis. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



4.5. Vies de gestió de residus 
 
4.5.1. Marc legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
€ ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats 
€ LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
€ DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
€ DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
€ DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
€ DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
€ DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
€ DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
€ DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
€ DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
€ LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 
€ LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 
€ REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
€ ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 
€ REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
€ REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
€ LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
€ REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. De 
residuos mediante depósito en vertedero. 
€ ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
€ REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 
€ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
4.5.2. Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 



segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a 
terme per aconseguir aquesta separaciósón les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 
Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.3. Gestió dels residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 
€ Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
€ Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
€ Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya” (CRC), els residus generats en la present obra 
es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i 
demolició. 
Formigó, maons 



Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes. 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
 
V 83- Compostatge. 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya.  
Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
 
- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

 
- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepción del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.3.1. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix 
en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 
controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 
€ Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
€ Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 
que els contenen. 



€ Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
€ Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 
€ Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
€ Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
€ Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos 
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa 
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels riscs que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evaqüació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
4.5.3.2. Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha 
consultat la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 
 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 

En aquesta pàgina hi consten com a gestors de runes i altres residus més propers a 
l’urbanització, els següents: 

  



 DIPÒSIT CONTROLAT DE DOSRIUS 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
  

Codi 
Gestor 
E-939.06 

Tipus de residu  
gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
CTRA. B-510, 
PK 1,900  
08319 DOSRIUS 

  

    
Telèfon  
934147488  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

Web 
 

 
 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   

UTE PEDRERA D'EN 
BUSQUE 

  

  
Adreça Telèfon 

C/ MILANESAT, 33,2N,1A 934877031 

BARCELONA (08017)    
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89 

 
 Veure Localització X:449169 // Y:4603661  

 

 PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS DE MUNT 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
  

Codi 
Gestor 
E-897.05 

Tipus de 
residu  
gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
POL. IND. 9 PDA. RUALS-
RIAL BUTIFARRA, FCA. 708, 
PARC. 10  
08358 ARENYS DE MUNT 

  

    
Telèfon  
937943838  
  

Fax  
937957847  
  

a/e  
casas@jcasas.com  
  

Web 
www.jcasas.com

 
 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   

EXCAVACIONS GERMANS 
CASAS, SL 

  

  
Adreça Telèfon 

C/ RIALL VALLMARIA, S/N 937943838 

ARENYS DE MAR (08350)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLANTA DE TRANSVASAMENT D'ARENYS DE MUNT 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
  

Codi 
Gestor 
E-897.05 

Tipus de 
residu 
gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
POL. IND. 9 PDA. RUALS-
RIAL 
BUTIFARRA, FCA. 708, 
PARC. 10  
08358 ARENYS DE MUNT 

  

    
Telèfon  
937943838  
  

Fax  
937957847  
  

a/e  
casas@jcasas.com  
  

Web 
www.jcasas.com 

 
 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   

EXCAVACIONS GERMANS CASAS, SL   

  
Adreça Telèfon 

C/ RIALL VALLMARIA, S/N 937943838 

ARENYS DE MAR (08350)    
 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   

 

 
Veure Localització X:463303 // Y:4605375   

PLANTA DE TRIATGE DE CABRERA DE MAR 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
  

Codi 
Gestor 
E-
1342.12 

Tipus de residu 
gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
POL. IND. EL CROS  
CAMÍ DEL MIG, 40-46  
08349 CABRERA DE MAR 

    
Telèfon  
937560006  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

Web 
 

 
 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   

GOMEZ BAREA, SA   

  
Adreça Telèfon 

CTRA. MATARO-GRANOLLERS, KM 1.8 937560006 

ARGENTONA (08310)    
 LOCALITZACIÓ 
 

Coordenades UTM ETRS89   

 

 
Veure Localització X:451230 // Y:4597509   



 PLANTA DE TRIATGE DE PINEDA DE MAR 
 

 INSTAL·LACIÓ 

Estat 
en Servei  
  

Codi 
Gestor 
E-1311.12 

Tipus de 
residu 
gestionat 
Runes  
  

Adreça física 
POL. IND. 5 PARTIDA  
SOT DE LA MANOTA, PARC.81  
08397 PINEDA DE MAR 

  

   
Telèfon  
937693888  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
  

 
 

 

 

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

 

 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   

 

 
Veure Localització X:472121 // Y:4608602   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Pressupost 
 
Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un apartat independent on s’especifiqui el cost 
previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició. En el present annex s’han 
especificat aquests costos: 
 
El cost de la gestió de residus de la construcció és de  14.169,45 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 06  
PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
 
ÍNDEX. 
 

1.- OBJECTE. 

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

3.- UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT. 

4.- MODIFICACIONS RESPECTE A LA BASE GENERAL. 

5.- IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 



1. OBJECTE. 
 

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les 
diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. El Banc de criteris i la llista de preus 
utilitzats per a la seva realització es el que esta en vigor per l’any 2015 com a banc de referència 
en obra civil.  
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 
 

El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà per a la construcció del “Projecte d’urbanització 
Aiguaviva d’Arenys de Munt” En el document memòria del projecte, es detalla extensament la 
descripció de les obres previstes d’efectuar i que segons es reflecteix en el present Pla de 
Qualitat,  les unitats constructives que composen les obres són: 
 
• Demolicions i moviments de terres. 
• Afermat granulars i mescles bituminoses. 
• Serveis afectats (clavegueram, aigües pluvials, enllumenat, aigua potable, telefonia, baixa tensió  
    i gas). 
• Senyalització 
• Jardineria i mobiliari urbà 
 
 
3. UNITATS MES IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT. 
 
 

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots aquells 
treballs necessaris per dur a terme l’execució de les obres. Les unitats d’obra en més importància 
respecte al control de qualitat són:  
• Control d’execució de l’estesa de mescles bituminoses 
• Control d’execució del formigó 
 
 
4.   MODIFICACIONS RESPECTE A LA BASE GENERAL. 
 

Tenint en compte que el projecte contempla principalment d’urbanització dels entorns, i per tal 
d’ajustar-se el màxim possible a un percentatge adequat respecte al pressupost total de l’obra, 
s’ha realitzat un estudi pormenoritzat de cada element a assajar, prescindint d’una sèrie de 
freqüències d’assaig que donades les característiques del projecte no es consideren necessaris. 
No s’ha considerat necessari l’assaig del formigó en els elements amb quantitats poc 
significatives. Donades les característiques de l’obra, es prescindeix dels assaig de mescles 
bituminoses corresponents a l’assaig de “cercle de sorra”, “lliscament transversal” i “rotura tr. 
indirecta de provetes testimoni” S’ha prescindit de l’assaig amb deflectòmetre d’impacte, per a 
considerar suficient els resultats de l’assaig de contrast. 
 
 
5  IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat és d’un 1,50 del pressupost global de l’obra el 
que equival a la quantitat de nou mil dos-cents once euros amb setanta-un cèntims (9.211,71 €),  
I.V.A. exclòs. 
 
 
 
 
Arenys de Mar, Abril de 2017 
Lluís Roig Clemente 
Arquitecte 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 07.  ASSESSORAMENTS  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSESSORAMENTS PER PART DE LES COMPANYIES. 



 
1_ Assessorament de la Xarxa de gas, per part de Gas Natural: 

 
 

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
DELEGACIÓ BARCELONA SUD

PRESUPUESTO :

SOLICITANTE :

Nº DE EXPEDIENTE :

POBLACIÓN :

PROVINCIA :

DESCRIPCIÓN :

IMPORTE

10,00 €

MATERIALES 1.470,00 €

SERVICIOS

· INSTALACION TUBERIA 2.205,00 €

· OTROS CONCEPTOS (PROYECTO, PERMISOS, TASAS, Y SUPERVISIÓN) 3.675,00 €

7.350,00 €

El presupuesto tendrá una validez del año en curso.

URBANITZACIÓ AIGUAVIVA ARENYS DE MUNT

  OBRA MECANICA -

BARCELONA

PRESUPUESTO CANALIZACION POLIETILENO EN MPB DE 105METROS

DENOMINACIÓN

TOTAL  PRESUPUESTO  ( Sin I.V.A. )

 
 
 



2_ Assessorament de la Xarxa de Telecomunicacions, per part de Telefònica: 

 
 

- Estat actual de la xarxa de telecomunicacions facilitat per Telefònica 
 

 
 
 
 

- Criteris per a la nova proposta d’infraestructura de telecomunicacions, seguint 
l’assessorament de telefònica, que ens va indicar via mail el següent: 

 
 

Buenos días, visto el estado actual que se adjunta, se debe editar nueva propuesta de 
infraestructura de telecomunicaciones con los siguientes criterios: 
 
- Los dos armarios actuales se mantienen así como la parte decanalización alimentación y 
dispersión que existe. 
- La canalización de 2 c 63 mm alimentación debe llegar a los armariosactuales desde 
arqueta actual o similar, nunca inferior a DM que se ituarán siempre en acera, si van en 
calzada. 
- La canalización de dispersión deberá ser de 2 c 63 mm, saldrá de cada uno de los dos 
armarios y alimentará a todas las parcelas mediante arquetas M en las medianerías. 
- La canalización interior de cada parcela unirá la arqueta M con el punto final de entrada PTR 
de cliente. 
 
_José Luis López y Martín_ 
_Arquitecto Técnico_ 
_Responsable Grupo Variaciones y Asesoramientos_ 
_TELEFóNICA DE ESPAñA S.A.U._ 
_Ingeniería IPEX Catalunya_ 
_934 839 454 - 649 482 950_ 
 
 



3_ Assessorament de la Xarxa de Baixa Tensió, per part d’Endesa: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



4_Assessorament per al tancat de contenidors per part de l’ajuntament d’Arenys de Munt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 08.  ADAPTACIÓ I ADEQUACIÓ DELS GUALS  



108.03

108.67

108.26

108.39

108.67
108.03

108.96

108.26

108.67

108.07

S1

S1

108.03

108.67

108.39

108.67

Es proposa:

- Seguir el traçat de la vorera del carrer seguint la pendent d'aquest tram
de carrer.

- Formigonar la nova vorera seguint la pendent continua de carrer, i d'altra
banda recrèixer la rampa d'accès a l'interior de la parcel.la per adaptar-se
a la nova topografia.

- Desmuntar i col.locar la porta existent 25 cm més alta de la cota actual.
A més, es preveu afegir a la part inferior de les portes dues peces de xapa
metàl.lica.

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  r 1

P L À N O L

1/50



111.18

110.97
110.80

111.18

111.27110.80

pte. aprox. 10%

S1

S1S2

S2

1

2

111.27

110.80

pte. aprox. 10%

111.18

110.97110.80

111.27

Es proposa:

- Seguir el traçat de la vorera del carrer seguint la pendent d'aquest tram
de carrer.

- Encofrar a banda i banda la guia de la porta automàtica i formigonar
d'una banda la vorera a pendent constant i d'altra la rampa per a l'accès
rodat a l'interior de la parcel·la per salvar el desnivell produït.

- Per a l'accès a peu, es proposen dos graons abans de la porta, ja que
aquesta obre cap a dins de la parcel.la

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

ABRIL 2017

P L À N O L

1/50

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 3 a ( 1 )



106.50
107.18 107.36

107.29

106.53

107.28

S1

S1

107.28

106.50
106.53

106.50
106.53

107.69 107.30

107.29

106.7106.6106.5
106.4106.3106.2

106.8 106.9 107.0 107.1 107.2

S1

S1

107.4

107.5

107.6

107.7

107.8

107.9

Es proposa:

- Fer el traçat de la vorera del carrer seguint la pendent d'aquest tram de carrer.

- Començar la rampa d'accès dintre de la parcel.la. Per tal de tenir la rampa dintre de la parcel·la s'haurà
de picar la part que envaeix la vorera i s'haurà d'augmentar la pendent de la rampa d'accès P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó

U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 3 a ( 2 )



98.12

99.01
99.13

99.67
99.81

99.13

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 3 c



99.13

99.7 99.8 100.1 100.2 100.3 100.4 100.5 100.6

98.12

99.01
99.13

99.67

100.14

18%

99.80

100.05

Es proposa:

- Fer el traçat de la vorera del carrer seguint la
pendent d'aquest tram de carrer.

- Regularitzar les pendents amb formigó dintre de
l'aparcament.

- Tallar la porta existent del garatge.

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 3 c



114.37

115.18

115.14 114.90 114.79

114.79114.90

115.14

115.04

Es proposa:

- Seguir el traçat de la vorera del carrer
seguint la pendent d'aquest tram de
carrer.

- Formigonar la nova vorera seguint la
pendent continua de carrer, i d'altra
banda recrèixer la rampa d'accès a
l'interior de la parcel.la per adaptar-se a
la nova topografia.

115.18

115.14 115.04 114.79

S1

S1

114.79

115.04
115.14

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 1 3



119.08 119.00

118.55

119.57

119.55

119.44

119.57 119.08

119.65
118.74

118.55

119.00

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 1 4



Es proposa:

- Seguir el traçat de la vorera del carrer seguint la pendent d'aquest tram
de carrer.

- Formigonar la nova vorera seguint la pendent continua de carrer, i d'altra
banda recrèixer la rampa d'accès a l'interior de la parcel.la per adaptar-se
a la nova topografia.

- Desmuntar i col.locar la porta batent pels vehicles existent 35 cm més
alta de la cota actual. A més, es preveu afegir a la part inferior dela porta
una peça de xapa metàl.lica.

119.57

119.65
118.74

118.55

119.00

119.00

118.55

119.41
119.57

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 1 4



122.81 122.55
122.87

122.28

122.23
122.20

122.13

+120.2

S1

S1

122.20122.23

122.55

122.81

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 1 6



120.84

122.43
122.55

122.81

122.81 122.55
122.87

120.84

120.2

+120.2

S1

S1

Es proposa:

- Seguir el traçat de la vorera del carrer seguint la pendent d'aquest tram
de carrer.

- Encofrar a banda i banda la guia de la porta automàtica i formigonar
d'una banda la vorera a pendent constant i d'altra la rampa per a l'accès
rodat a l'interior de la parcel·la per salvar el desnivell produït.

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 1 6



127.07

126.60

127.32

127.61 127.32 127.07 126.60

126.58

S1

S1

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 1 7



Es proposa:

- Fer el traçat de la vorera del carrer seguint la pendent d'aquest tram de carrer.

- Repicar el tram de vorera segons el traçat del carrer. Per salvar el desnivell fer una
petita rampa en els 40 cm de gruix del mur de la tanca.

- Es preveu afegir a la part inferior dela porta una peça de xapa metàl.lica.

128.31 127.61 127.32 126.83 126.60

127.10127.35

S1

S1

126.60

127.32

126.83

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 1 7



129.92
130.09

130.31

129.92 130.09 130.31

131.06

S1

S1

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 2 0



130.60

130.42

129.92 130.12 130.60

131.06

130.40130.12

S1

S1

129.92
130.12

130.60

Es proposa:

- Fer el traçat de la vorera del carrer seguint la pendent d'aquest
tram de carrer.

- Regularitzar les pendents amb formigó dintre de la parcel·la.

- Desmuntar i col.locar la porta corredera  existent 25 cm més alta
de la cota actual.

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 2 0



116.06

116.39

116.82

pte. aprox. 17%

pte. aprox. 16,5%

116.14

116.39

116.06

116.22

116.04

115.13

116.05

Accés

116.82

S1

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 3 0



117.59117.54

117.41

116.14

116.76

116.06

116.22

116.04

116.5

Accés S1

116.37

116.06

117.59

116.39

116.82

pte. aprox. 17%

pte. aprox. 20,0%

116.52

116.05

Es proposa:

- Fer el traçat de la vorera del carrer seguint la
pendent d'aquest tram de carrer.

- Regularitzar les pendents amb formigó en la rampa
d'accés a l'aparcament, això implica augmentar la
pendent d'accès al parking.

P r o j e c t e  d ' U r b a n i t z a c i ó
U r b a n i t z a c i ó  A i g u a v i v a  d ' A r e n y s  d e  M u n t  ( B a r c e l o n a )

P L À N O L

1/50ABRIL 2017

A c c é s  p a r c e l . l e s

p a r c e l · l a  R 3 0




