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MEMÒRIA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro promou una sèrie d’itineraris de natura que discorren en 

paral·lel a la llera del riu Ridaura. 

 

El camí que discórrer pel marge esquerra del Ridaura creua la llera de la riera Malvet baixant al fons 

de la seva llera que es troba encaixada entre els dos marges. Així doncs, per crear aquest itinerari 

es redacta el present projecte simplificat per tal de construir una passarel·la sobre la riera Malvet. 

 

Tanmateix, aquesta hauria de tenir la capacitat hidràulica suficient, complint amb les recomanacions 

tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial de l'Agència Catalana 

de l'Aigua (ACA). 

 

 

Vista aèria de la zona de projecte a Santa Cristina d’Aro. 

 

 

2. OBJECTIU DEL PROJECTE 

 

L’objectiu d’aquest projecte és definir i valorar les obres corresponents a la construcció d’una nova 

passarel·la sobre la riera Malvet al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. 

 

La nova passarel·la es dissenyarà d’acord amb les “Recomanacions tècniques per la disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de juny de 2006 de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

 

El projecte inclou la definició de les estructures que formaran la nova passarel·la així com de les 

obres dels seus accessos, el condicionament del camí que hi donarà accés i totes les actuacions 

necessàries de drenatge, senyalització i protecció corresponents. 

 

 

Vista actual de Ridaura, a la desembocadura de la riera Malvet, on s’instal·larà la nova passarel·la. 

 

Santa Cristina d’Aro 

C-65 

Zona de projecte 
 

Santa Maria de Solius 
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3. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

 

Per a la realització del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:5.000, 1:1.000 de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i un aixecament topogràfic de detall, realitzat per EGBTOP, S.A. 

S’han utilitzat també les ortofotos a escala 1:25.000, 1:5.000 i 1:2.500 de l’ICC. 

 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

La tipologia estructural per la nova passarel·la s’ha escollit tenint en compte criteris econòmics, 

ambientals i funcionals. Per tal de reduir el gruix del cantell de l’estructura, s’ha optat per estructura 

metàl·lica, amb paviment de fusta sintètica per tal d’aconseguir una millor integració en l’entorn i 

alhora facilitar i minimitzar les tasques de manteniment. 

 

La nova passarel·la s’ha dimensionat i avaluat hidràulicament d’acord amb els criteris establerts en 

el document “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 

l’espai fluvial” (ACA, juny 2006). L’estudi hidràulic s’inclou a l’annex número 1 d’aquesta memòria. 

 

En l’anàlisi hidràulic s’han tingut en compte els treballs de Planificació de l’Espai Fluvial de les 

conques del riu Ridaura i riera de Calonge, efectuat per l’Agèngia Catalan de l’Aigua, on es 

determinen que el flux d’inundació del Ridaua podria remuntar sensiblement per l’interior de la riera 

Malvet, tal i com es mostra en la següent imatge.  

 

 

 

La metodologia de l’anàlisi hidràulic realitzat consisteix en una caracterització hidràulica simplificada 

de la secció transversal de la llera en el tram del curs a on es projecta l’estructura de la passarel·la, 

mitjançant l’aplicació de la formula de Manning per tal d’avaluar la capacitat hidràulica màxima de la 

secció de la llera i dissenyar l’estructura de la passarel·la per tal de que no afecti sobre el 

comportament hidràulic en cas d’avingudes. 

 

Els resultats del càlcul hidràulic realitzat, evidencien que la secció transversal de la secció de la llera 

de la riera de Malvet, en l’àmbit objecte de la implantació de la nova passarel·la, té una capacitat 

hidràulica màxima de l’ordre de 73 m³/s (cabal entre la Q100 i Q500). 

 

 

 

Pel marge dret de la secció s’assolirien desbordaments del flux de l’aigua en l’instant en que la 

làmina d’aigua assolís la cota absoluta 30,20 (alçada d’aigua de 4,65 m respecte la cota del fons de 

la llera). Conseqüentment, per tal de que la nova passarel·la assoleixi una capacitat de desguàs 

superior a la secció de la llera de la riera, s’ha dissenyat el tauler amb unes cotes inferiors d’entre 

0,35 i 0,50 metres per sobre la cota de la làmina d’aigua Q500 de la riera, per sobre la cota dels 

coronaments dels marges de la llera i per sobre la cota de la làmina d’aigua del riu Ridaura (Q500= 

30,48). Tanmateix, amb aquest disseny s’aconsegueix que els terraplens de les rampes d’accés per 

ambdós costats de la passarel·la siguin de reduïdes dimensions i per tant, d’afecció pràcticament 

nul·la sobre el comportament del flux d’aigua desbordat que circularia pels marges en cas 

d’avingudes extraordinàries de la riera. 
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5. DISSENY ESTRUCTURAL 

 

L’annex número 2 inclou els càlculs estructurals efectuats per poder dimensionar l’estructura del 

tauler de la passarel·la i dels estreps. 

 

La secció de la passarel·la té una amplada interior lliure de 1,92 metres, i l’alçada de les baranes 

és de 1,10 metres. 

 

La passarel·la es resoldrà amb estructura metàl·lica, mitjançant la col·locació de dos bigues IPE 300 

de 16,50 metres de longitud. Transversalment les bigues es lligaran per mitjà bigues IPE 120 cada 

1,50 metres. El paviment de la passarel·la serà de fusta tractada amb resines, i anirà col·locat sobre 

perfils tubulars de 50x50x4 mm separats 33 cm. Es construirà amb acer S355JR per a perfils 

laminats, amb una capa d’emprimació antioxidant i pintura. 

 

La barana de l’estructura es construirà amb diagonals tubulars de 80x40x4mm, i un passamà 

superior també tubular de 120x60x6mm. Es preveu la col·locació de tres cables d’acer al llarg de les 

baranes, per tal de reduir l’espai lliure entre els perfils. 

 

 

 

 

La passarel·la es recolzarà sobre estreps carregadors de formigó armat, amb una altura de 1,20 i 

1,50 metres, mitjançant suports de neoprè. Els estreps seran tancats, amb aletes de tancament per 

acompanyar el replè de terres de l’esplanada d’ambdós accessos, i es construiran amb formigó 

armat HA-30/B/20/IIa amb barres d’acer AP500SD. 

 

Atès que no es disposa d’estudi geotècnic de detall de la zona de projecte, es preveu realitzar una 

millor del terreny existent sota les fonamentacions amb formigó ciclopi de 15 N/mm
2
 de resistència. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

6.1. Treballs previs i moviment de terres 

 

Les obres s’iniciaran amb l’esbrossada dels terrenys afectats i la definició de la nova traça de la via 

verda, des del camí existent paral·lel a la carretera C-65 fins a la nova ubicació de la passarel·la. 

Aquest tram de via verda, servirà alhora d’accés provisional d’obra per la pròpia construcció de 

l’estructura. 

 

Per altra banda, també es preveu la demolició del tub penjant que actualment creua la riera Malvet, 

aigües amunt de la nova passarel·la projectada, i que es troba fora de servei. 

 

S’excavaran els terrenys de la traça de la via verda fins a la profunditat necessària, garantint com a 

mínim la retirada dels primers 0,30m, per tal d’extreure la capa de terra vegetal i el material 

inadequat. Les terres procedents del desmunt s’utilitzaran per a la formació dels terraplens i la terra 

vegetal s’acopiarà temporalment per reutilitzar-la en la revegetació dels talussos. L’excedent de 

terres es transportà a un lloc d’abocament autoritzat. 

 

S’excavaran les terres dels marges de la riera, fins assoliar la cota de fonamentació dels estreps de 

l’estructura, i es millorarà el terreny sota les fonamentacions amb la formació de pous de 

fonamentació de formigó ciclopi de 15 N/mm
2 
de resistència. 

 

6.2. Estructura 

 

Es procedirà a replantejar la ubicació precisa de les sabates dels fonaments dels estreps i a la 

construcció de les mateixes amb formigó armat HA-30/B/20/IIa amb barres d’acer AP500SD, segons 

els detalls continguts en els diferents fulls del plànol núm. 8 del projecte. 

 

A continuació es podrà procedir a construir els alçats, els murs aletes d’acompanyament de les 

terres i els murs dels carregadors. 

 

L’estructura de bigues metàl·liques de la passarel·la es construirà en taller amb acer S355JR per a 

perfils laminats, amb una capa d’emprimació antioxidant i pintura; les diferents bigues, els 

diafragmes transversals i longitudinals i les baranes, també es muntaran i es soldaran a taller, de 

forma que es transportarà la passarel·la totalment acabada a l’obra i es col·locarà sobre els 

carregadors. 

 

No és recomanable executar l’obra d’estructura metàl·lica fins que no s’hagin executat les obres de 

col·locació dels paraments de pedra d’escullera en els talussos dels marges de la riera. Aquestes 

proteccions es col·locaran a continuació del parament d’escullera existent, amb pedres d’escullera 

calcària de 400 a 800 kg. 

 

Les darreres fases de construcció de l’estructura inclouran la col·locació del paviment de fusta 

tractada amb resines sintètiques, segons els detalls dels plànols. 

 

6.3. Ferms i paviments 

 

La secció de la via verda es pavimentarà mitjançant l’estesa i compactació d’una capa de 20 cm de 

tot-ú artificial sobre la qual s’estendrà una capa de 10 cm de sauló. En el trams d’accessos a 

l’estructura, es pavimentaran el primers 3 metres mitjançant una capa de 10 cm de formigó. 

 

6.4. Drenatge 

 

Es preveu la col·locació de cunetes de desmunt en els trams en desmunt, amb la finalitat de recollir 

les aigües procedents de la superfície de la pròpia via verda i de terreny natural, i conduir-les cap a 

les cunetes existents del camí. 

 

Es construiran cunetes en terres, d’1,0 metres d’amplada (CTT-10) i 0,33 metres de profunditat. Es 

preveu també la formació d’un tub salvacunetes, per tal de donar continuïtat a la cuneta existent al 

camí on s’inicia la via verda. 

 

6.4.1. Acabats 

 

Sobre les superfícies de terraplens i desmunts es preveu l’estesa de 25 cm de terra vegetal de la 

pròpia obra, que garantirà els treballs d’hidrosembra posteriors amb espècies adaptades 

agroclimàticament a la zona de projecte. 
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7. SERVEIS AFECTATS 

 

Els treballs per determinar quines instal·lacions i serveis es veuran afectats per les obres de la nova 

passarel·la han consistit en consultes efectuades a les companyies de serveis i organismes per 

conèixer quins serveis hi ha a la zona del projecte. L’objectiu final és estudiar quines instal·lacions i 

serveis, siguin públics o privats, puguin ésser afectats per les obres del projecte i definir i valorar la 

seva modificació o restitució. 

 

Després de realitzar la consulta a la companyies afectades i comprovar sobre terreny la ubicació 

dels serveis existents, s’ha verificat que no resulten afectats cap dels serveis presents a la zona de 

projecte per l’execució de les obres descrites en aquest projecte. L’únic servei present a la zona de 

projecte és una línia aèria de MT de 25 kV de la companyia Fecsa-Endesa que creua per sobre la 

ubicació de la nova passarel·la. S’ha verificat que el gàlib mínim de seguretat entre la cota més baixa 

dels cables i la rasant de la nova passarel·la supera els 8 metres, que és la distància mínim de 

seguretat que estableix la companyia Fecsa-Endesa per a línies de mitja tensió. 

 

Al document núm. 2 plànols, s’inclou la comprovació gràfica d’aquest gàlib. En l’annex núm. 3 

s’inclou la definició detallada dels serveis existent, així com els contactes efectuats amb les diferents 

companyies gestores. 

 

 

8. SEGURETAT I SALUT 

 

En compliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) 

de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, en l’annex núm. 8 s’inclou un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents 

i/o malalties professionals. 

 

El pressupost de les obres inclou una partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut que puja la 

quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA euros (650,00 €). 

 

 

9. SUPERFÍCIES AFECTADES 

 

El projecte inclou l’afecció de terrenys de naturalesa rústica. Abans de l’inici de les obres caldrà 

disposar de tots els terrenys necessaris per a l’execució de les mateixes. 

 

 

10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest projecte s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i 

materials de mercat. Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 2,5%. 

 

 

11. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb 

la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició 

que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

El pressupost d’execució material corresponent a la gestió de residus puja a QUATRE-CENTS 

VINT-I-CINC euros (425,00 €). 
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12. PRESSUPOST DEL PROJECTE 

 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. 

 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 3 d’aquest projecte, i del qual s’obté 

el següent resum: 

 

Pressupost general d’execució material: DIVUIT MIL CINC-CENTS CATORZE euros amb 

NORANTA-NOU cèntims (18.514,99 €). 

 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en 

concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial i resulta un Pressupost general 

d’execució per contracte (sense IVA): VINT-I-DOS MIL TRENTA-DOS euros amb VUITANTA-

QUATRE cèntims (22.032,84 €). 

 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 

resultant finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): VINT-I-SIS MIL 

SIS-CENTS CINQUANTA-NOU euros amb SETANTA-QUATRE cèntims (26.659,74 €). 

 

 

13. PLA D’OBRA, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf 

e) de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de 

les obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest 

projecte sigui de UN (1) MES. 

 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir 

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

14. REVISIÓ DE PREUS 

 

En compliment del Reial Decret 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 89 a 94 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Contractes del Sector 

Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeixi a dotze (12) 

mesos, no té revisió de preus. 

 

15. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

 

El present projecte conte els següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

 MEMÒRIA 

 ANNEXOS 

  Annex núm. 1.- Justificació hidràulica 

  Annex núm. 2.- Càlcul estructural 

  Annex núm. 3.- Serveis afectats 

  Annex núm. 4.- Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

Plànol núm. 1.- Situació i índex 

Plànol núm. 2.- Emplaçament 

Plànol núm. 3.- Planta topogràfica 

Plànol núm. 4.- Planta general 

Plànol núm. 5.- Perfil longitudinal 

Plànol núm. 6.- Seccions tipus i detalls 

Plànol núm. 7.- Traçat i replanteig 

Plànol núm. 8.- Estructures 

Plànol núm. 9.- Serveis existents 

 

DOCUMENT NÚM. 3 VALORACIÓ ECONÒMICA 

 Amidaments 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost 

 Resum de pressupost 
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16.  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit 

exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels 

elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 

l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 

 

17. CONCLUSIONS 

 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar 

correctament i es sotmet la seva aprovació als òrgans de l’administració. 

 

 

 

 

 

Santa Cristina d’Aro, abril de 2016 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’enginyeria i consulting, SL 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest annex inclou el càlcul de les estructures incloses en el “Projecte simplificat de les obres d’una 

passarel·la sobre la riera Malvet a Santa Cristina d’Aro”. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ESTRUCTURES 

 

Es preveu la construcció d’una nova passarel·la sobre la riera Malvet, destinada exclusivament al pas de 

vianants i bicicletes, que permetrà connectar els itineraris de natura promoguts per l’Ajuntament de 

Santa Cristina que discorreran en paral·lel al riu Ridaura. La passarel·la, estarà formada per estructura 

metàl·lica i tindrà 16,5 metres de longitud. 

 

La passarel·la es resoldrà amb estructura metàl·lica, mitjançant la col·locació de dues bigues amb perfils 

IPE 300. Transversalment les bigues es lligaran per mitjà de travessers metàl·lics formats per perfils IPE 

120 A més, es disposaran perfils tubulars entre els travessers, a una distància de 0,33 metres, per tal de 

suportar el paviment de l’estructura. El paviment de la passarel·la serà de fusta tractada amb resines 

sintètiques, format per lames de 150 mm d’amplada i 25 mm de gruix, col·locades sobre rastrells de 

40x30 mm que recolzaran directament sobre el perfils tubulars. Les baranes de l’estructura també seran 

metàl·liques amb perfils tubulars de 120x60x6mm i diagonals de 80x40x4mm. 

 

La secció de la passarel·la té una amplada interior de 1,92 metres, i l’alçada de les baranes és de 

1,10 metres. 

 

 

3. CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 

3.1. Característiques del terreny 

 

No es disposa d’estudi geotècnic específic de la zona de projette, i per tant, s’ha efectuat una estimació 

de els característiques del terreny. 

 

En concret s’han estimat els següents paràmetres: 

 

- Densitat: 17 kN/m
3
 

- Angle de fregament: 20º 

- Pressió admissible: 150 kN/m
2
 

 

 

3.2. Normativa aplicable 

 

Per a l’elaboració dels càlculs estructurals s’han tingut en compte les següents normatives: 

- CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

SE C Fonaments  

- RD 314/2006, “Codi Tècnic de l’Edificació” de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación, RD 997/2002, 

de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

- NCSE-07 Annex de la Norma Sismoresistente: PUENTES, RD 637/2007, de 18 de maig (BOE: 

02/06/2007) 

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural, RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

- Instrucción IAP. Acciones sobre puntes de carretera, RD 5250/1998 , de 12 de febrer (BOE 

04/03/1998)  
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3.3. Hipòtesis i accions considerades 

 

3.3.1. Coeficients de seguretat 

 

D'acord amb els nivells de control de qualitat definits, s'adopten els següents coeficients de seguretat: 

 

Materials E.L. Servei E.L. Últims 

Acer passiu s = 1,00 s = 1,15 

Formigó c = 1,00 c = 1,50 

 

Tipus d’acció 
Estats Límits Servei Estats Límits Últims 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanent 1,00 1,00 1,00 1,35 

Terreny 1,00 1,00 1,00 1,50 

Variable 0,00 1,00 0,00 1,50 

Sísmica - - 1,00 1,00 

 

Per a la combinació en situació sísmica es consideraran els coeficients de seguretat G = 1,0 per a totes 

les accions, aplicant a més el valor gairebé permanent 2 per les accions variables, segons estableix la 

EHE. 

 

3.3.2. Acceleració sísmica 

 

Segons la normativa sismoresistent (NCSR-02), caldrà tenir en compte les accions de sisme, sempre 

que l’acceleració sísmica bàsica sigui superior a 0,04g, sent g l’acceleració de la gravetat. 

 

D’acord amb el mapa de perillositat sísmica (figura 2.1 de la norma), la zona de projecte queda inclosa 

dins la franja amb acceleració sísmica bàsica superior a 0,04g, per tant caldrà incloure el càlcul sísmic 

en les estructures del projecte. 

 

 

 

D’acord amb les indicacions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02), l’acceleració bàsica 

al municipi de Santa Cristina d’Aro és de 0,05g. Considerant que es tracta d’una estructura 

d’importància normal i considerant que el tipus de terreny és tipus III (C=1,6), l’acceleració sísmica de 

càlcul resultant és de 0,064 g (0,63 m/s
2
). 

Zona de projecte 
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3.3.3. Accions considerades 

 

Pes propi 
Pes específic del formigó: 25 kN/m

3
 

Pes específic (terres d’aportació) 17 kN/m
3 

Empenta de terres 
És deguda al pes del reblert de terres i l'empenta lateral que produeixen 

sobre les parets laterals de l’estrep. 

Càrregues mortes 
Es considera una sobrecàrrega uniforme associada al paviment de 0,6 

kN/m
2
. 

Sobrecàrrega d’ús 

(accessos) 

Correspon a la sobrecàrrega uniforme d’ús considerada en els trams de camí 

i s’aplicarà en el càlcul dels estreps com a càrrega sobre el trasdós. Es pren 

un valor de 5 kN/m
2
. 

Sobrecàrrega d’ús 

(estructura) 

Es tindrà en compte la sobrecàrrega d’ús associada al pas de vianants i 

bicicletes per sobre l’estructura. Es pren un valor de 5 kN/m
2
. I també una 

càrrega de 1,5 kN/ml aplicada a les baranes de l’estructura. 

Acció sísmica Es considera una acceleració sísmica de càlcul de 0,63 m/s
2
. 

 

 

3.3.4. Característiques dels materials i durabilitat 

 

Sòls d’aportació 
γ = 18 kN/m

3 

φ = 30º 

Formigó 

HA-30/B/20/IIa 

Resistència (fck): 30 kN/m
2 

Recobriment mecànic alçats: 40 mm 

Recobriment mecànic fonamentacions: 40 mm 

Obertura de fissura màxima: 0,3 mm 

Acer 
AP500SD 

Resistència (fyk): 510 kN/m
2
 

Acer laminat S355JR 

 

3.4. Metodologia de càlcul 

 

Les estructures s’han calculat per parts, tenint en compte els diferents elements que les formen: 

passarel·la i estreps. 

 

3.4.1. Passarel·les metàl·liques 

 

Els càlculs estructurals de les passarel·les metàl·liques s’han realitzat amb el programa Cype, 

concretament amb el mòdul “Cype 3D”. 

 

El software calcula qualsevol tipus d'estructura formada per barres d'acer, d'alumini o de fusta d'acord 

amb la normativa seleccionada. Efectua també l'anàlisi a sisme de l'estructura (Anàlisi Modal Espectral) 

seguint les normes nacionals (NCSE-2002) i internacionals. El programa considera un comportament 

elàstic i lineal dels materials. Les barres definides són elements lineals. 

 

Cal introduir les càrregues sobre les diferents barres i nusos, que es poden establir en qualsevol 

direcció. Cal definir també la tipologia dels nusos, especificant la vinculació interior sigui encastada o 

articulada, i els suports en els nusos exteriors. 

 

A partir de les hipòtesis bàsiques es pot definir i calcular qualsevol tipus de combinació amb diferents 

coeficients de combinació, ja sigui d'acord a la norma seleccionada o definits per l'usuari. A partir de la 

geometria i càrregues que s'introdueixin, s'obté la matriu de rigidesa de l'estructura, així com les matrius 

de càrregues per hipòtesis simples. S'obtindrà la matriu de desplaçaments dels nusos de l'estructura, 

invertint la matriu de rigidesa per mètodes frontals. 

 

A partir dels resultats obtinguts, es poden dimensionar els diferents perfils o verificar que els introduïts 

per l’usuari compleixen totes les especificacions que marca la norma. 

 

El programa també permet el dimensionament dels tirants, utilitzant una aproximació al mètode exacte, 

ja que la modelització només seria estrictament exacte si es realitzes un anàlisi no lineal de l’estructura. 

Permet també el càlcul de les unions de perfils mitjançant unions soldades i cargolades. 
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3.4.2. Estreps 

 

Els estreps de formigó armat s’han dimensionat amb el mòdul d’Estreps tancats del programa CivilCad 

3000, desenvolupat per CivilCad Consultores S.L. 

 

Per a l'obtenció dels esforços, CivilCad3000 genera automàticament un esquema de discretització dels 

diferents elements que formen l’estrep. 

 

A partir de les reaccions en els suports obtingudes en el procés de càlcul de les passarel·les, 

s’introdueixen les sol·licitacions sobre l’estrep. A continuació es realitza el càlcul dels esforços 

corresponents a cada acció, i es generen una sèrie d'envolupants d'esforços corresponents als diferents 

estats límits de càlcul (Estat Límit de Servei i Estat Límit Últim en situació persistent), moviments i 

reaccions. 

 

CivilCad3000 avalua també el nivell de tensions existents sota la sabata de l’estrep per les diferents 

accions i per a la envolupant global en ELS a partir de les reaccions obtingudes per a cada acció. 

 

Finalment, per obtenir l'armadura de flexió i tallant, el programa porta a terme en cada situació un càlcul 

a flexocompresió i a tallant en una secció rectangular, i obté els valors d’armat en cada una de les 

seccions de l’estructura. 

 

 

4. RESULTATS 

 

4.1. Passarel·les metàl·liques 

 

Mitjançant el programa Cype, s’ha dimensionat l’estructura de la passarel·la i s’han verificat que els 

perfils projectats són resistents i compleixen les especificacions que marca la normativa vigent. Les 

estructures es soldaran a taller tal i com s’indica en els plànols de detall. 

 

La passarel·la es construirà mitjançant dos bigues IPE 300, col·locades en el dos extrems de la 

passarel·la, que s’uniran mitjançant travessers IPE 120 cada 1,50 metres. A més, es disposaran perfils 

tubulars entre els travessers, a una distància de 0,33 metres, per tal de suportar el paviment de 

l’estructura. Es construirà amb acer S355JR per a perfils laminats, amb una capa d’emprimació 

antioxidant i pintura. 

 

En l’apèndix núm. 1 s’inclou la justificació de tots els càlculs realitzats. 

 

 

4.2. Estreps 

 

La passarel·la, es construirà sobre estreps carregadors de formigó armat, amb altures entre 1,20m i 

1,50 metres. Els estreps seran tancats, amb aletes rectes, i es construiran amb formigó armat HA-

30/B/20/IIa amb barres d’acer AP500SD. 

 

Els estreps tancats de formigó armat i les aletes de tancament es dimensionen amb el programa 

CivilCAD3000. En l’apèndix núm. 2 s’inclou la justificació dels càlculs. 
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1. ANTECEDENTS 

 

Dins de l’àmbit fluvial d’estudi dels treballs de Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del riu 

Ridaura i riera de Calonge,  s’inclou el tram del riu Ridaura d’aproximadament 9 km de longitud, des del 

Pla d’en Tapioles (Llagostera) fins a la seva desembocadura a Platja d’Aro (Castell – Platja d’Aro). En 

els treballs de diagnosi hidràulica, per a la simulació del comportament hidràulic i delimitació de les 

zones inundables del tram del riu Ridaura objecte d’estudi, es va utilitzar el programa HEC-RAS (model 

unidimensional).    

 

A continuació, es mostra una imatge de l’extensió de la inundació per 10, 50, 100 i 500 anys de període 

de retorn al tram del riu Ridaura a on es localitza la confluència de la riera de Malvet.  

 

 

 

Segons els resultats obtinguts en l’estudi del riu Ridaura, just aigua avall del pont de la carretera C-65, 

el flux d’inundació quedaria pràcticament encaixat a l’interior de la llera del riu però tal i com s’aprecia en 

la imatge, l’aigua podria remuntar sensiblement per l’interior de la llera de la riera de Malvet al llarg d’un 

tram reduït de la zona de confluència. Les cotes absolutes de la làmina d’aigua del riu Ridaura pels 

diferents episodis modelitzats just en la zona de confluència amb la riera de Malvet, són les següents :  

 

Qmco = 27,07  /  Q10 = 27,46  /  Q50 = 28,93  /  Q100 = 29,40  /  Q500 = 30,48 

2. CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA CONCA RIERA DE MALVET 

 

En primer lloc s’han calculat els cabals d’avinguda de la riera de Malvet en l’àmbit objecte d’implantació 

de la nova passarel·la, just aigua amunt de la confluència al riu Ridaura, mitjançant la metodologia que 

es defineix en els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en el document “Guia 

tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.  

 

Aquests valors, s’han obtingut aplicant una metodologia de càlcul que segueix l’esquema següent: 

 

- Delimitació de la conca d'estudi, obtenint la superfície d’aportació en el punt considerat (punt de 

càlcul), mitjançant la utilització d’eines informàtiques GIS. 

 

- Zonificació dels tipus hidrològics del sòl i dels usos del sòl, a partir de la informació dels usos del 

sòl del CREAF (escala 1:2.500 – any 2009) i amb la informació geològica (escala 1:50.000), 

disponible de la base de dades de cartografia digital de la Generalitat de Catalunya amb format 

GIS. 

 

- Obtenció del temps de concentració de la conca, utilitzant la fórmula de Témez que depèn del 

tipus de conca i grau d’urbanització d’aquesta, i de la longitud màxima i pendent mitjana del curs 

d'aigua més llarg respecte els punts d'estudi. 

 

- Obtenció del llindar d’escorrentiu global, a partir dels valors de llindar d'escorrentiu assignats a 

cada zona, que estan en relació amb els valors del Número de Corba (NC) definits pel Soil 

Conservation Service, en condicions d’humitat normals. Aquest llindar d'escorrentiu inicial es 

corregeix considerant un factor regional de correcció de valor 1,30, tal com s'estableix a les 

recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

- Obtenció de la precipitació diària màxima associada al període de retorn considerat. S’extreu de 

la formulació present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del 

Ministerio de Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx. 

 

- Finalment, s’obtenen els cabals punta associat a avingudes de diferents períodes de retorn. 

 

A la pàgina següent s’exposen els càlculs i resultats que s’obtenen de l’aplicació del Mètode Racional 

en el punt de càlcul de la conca de la riera de Malvet a on es preveu la implantació de la nova 

passarel·la.  
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3. JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA RIERA DE MALVET 

 

3.1. Introducció. Metodologia 

 

L’àmbit de la llera de la riera de Malvet destinat a la implantació de la nova passarel·la peatonal 

correspon al darrer tram del curs, just aigua amunt de la seva confluència a la llera del riu Ridaura 

(marge esquerre).  

 

La metodologia de l’anàlisi hidràulic realitzat consisteix en una caracterització hidràulica simplificada de 

la secció transversal de la llera en el tram del curs a on es projecta l’estructura de la passarel·la, 

mitjançant l’aplicació de la formula de Manning per tal d’avaluar la capacitat hidràulica màxima de la 

secció de la llera i  dissenyar l’estructura de la passarel·la per tal de que no afecti sobre el 

comportament hidràulic en cas d’avingudes. 

 

La secció transversal de la llera de la riera de Malvet utilitzada en l’anàlisi s’ha obtingut a partir de 

l’aixecament topogràfic de detall de la secció de la llera realitzat expressament pel present projecte, i 

complementàriament, amb la cartografia a escala 1:1000 municipal obtinguda de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya.   

 

En la següent imatge, es representa gràficament la ubicació en planta de la secció de càlcul a on es 

projecta la nova passarel·la. 

 

ESTUDI:

TRAM:

A - HIDROLOGIA: Determinació del cabal d'aigua a desaiguar

A.1 - Dades inicials:  T , S

T (anys) = 500 Període Retorn 

S (km2) = 3,59 Superfície Conca

A.2 - Caracterització de la Conca (Tc ;  P0)

A.2.1 - Temps de concentració de la conca, T c

Cas: 2

1 - Conca rural amb grau d'urbanització no superior al 4%  ---> Témez_I Lcurs pral. (km) = 3,821 <<< 1,2,3

2 - Conca urbanitzada amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_II pendent mit ja, j (m/m) = 0,08 <<< 1,2,3

3 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_III Grau urbanitz.,  m = 5,30% <<< 2,3

4 - Plataformes pavimentades i talussos, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m Tc (h) = 1,016 <<< 1,2,3

5 - Plataformes cobertes de vegetació, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m

6 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 10%  ---> Califòrnia Lrecorregut (m) =

Tc (h) =
2 -  C o nca urbanitzada amb grau d'urbanització  superio r al 4%  - - -> T émez_II

Tc = 1,016 hores   = 60,98 min Lmàxima (km) =

desnivell, H (m) =

Tc =

A.2.2 - Llindar d'escorrentiu, P0  i nombre de corba NC

r = 1,30 Factor regional de correcció de P0

P0 = 29,0 mm

NC = 63,28 Humitat Tipus II

A.3 - Precipitació diaria màxima associada al període de retorn, T " M áximas lluvias diarias en la España peninsular"  (M inisterio de Fomento, 2001)

4 5 6 7 9

Pmig (mm) = 84 T (anys) 10 25 50 100 500

Cv = 0,4680 KT 1,576 1,985 2,306 2,657 3,543

KA = 0,963 Coef. Simultanietat Pd,T  (mm) 132 167 194 223 298

Aplica KA ? Si (Si/No)

P'd,T = 287 mm P'd,T  (mm) 127 161 187 215 287

MÈTODE RACIONAL

MR.1 - Intensitat mitjana d'un aiguat de durada D=Tc, ID,T I1 / Id = 11 Intens. Horaria / Intens. Diaria

T (anys) 10 25 50 100 500

Id,T (mm/h) 5,31 6,69 7,77 8,95 11,94

ID,T = 130,07 mm/h ID,T (mm/h) 57,86 72,88 84,65 97,54 130,07

MR.2 - Coeficient d'escorrentiu,  C CT min =

T (anys) 10 25 50 100 500

Pd,T/P0 4,39 5,53 6,43 7,41 9,88

CT = 0,67 CT 0,39 0,47 0,53 0,57 0,67

MR.3 - Coeficient d'uniformitat del mètode racional, K

K = 1,07

MR.4 - Cabal de desguàs, Q T  (Fórmula Racional)

T (anys) 10 25 50 100 500

QT  (m3/s) 24,17 36,73 47,41 59,73 92,75

QT = 92,75 m3/s

DRENATGE

SUPERFICIAL

RIERA DE MALVET
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Les dades cartogràfiques per a l’anàlisi hidràulic simplificat s’han obtingut a partir d’aquesta secció 

transversal de la riera, que reprodueix les condicions topogràfiques de la llera, tal i com es mostra en la 

següent imatge:  

 

 

 

Els coeficients de Manning a aplicar, s’estimen en funció del tipus de superfície, la vegetació o els 

obstacles presents. En aquest cas, s’ha optat per aplicar dos coeficient de manning per a la secció de 

càlcul, amb valors de 0,075 pels talussos d’ambdós marges i 0,045 pel fons de la llera.   

 

El valor mig del perfil longitudinal de la llera del curs de la riera que s’ha utilitzat en els càlculs, s’ha 

obtingut també de l’aixecament topogràfic que és del 0,40%.  

 

 

3.2. Caracterització hidràulica simplificada 

 

Per a la caracterització hidràulica simplificada del comportament de desguàs de la secció transversal en 

aquest tram de la riera de Malvet s’utilitza l’equació de Manning, mitjançant el programa informàtic “ 

FHWA Hydraulic Toolbox Version 4.2”.  

 

L’anàlisi hidràulica realitzat té l’objectiu de determinar la màxima capacitat hidràulica a secció plena de 

la llera de la riera. La geometria del perfil de la secció obtinguda de l’aixecament topogràfic de detall 

s’ha importat al model informàtic per tal de realitzar el càlcul hidràulic i obtenir els resultats.   

 

Els resultats del càlcul hidràulic realitzat, evidencien que la secció transversal de la secció de la llera de 

la riera de Malvet, en l’àmbit objecte de la implantació de la nova passarel·la, té una capacitat hidràulica 

màxima de l’ordre de 73 m³/s (cabal entre la Q100 i Q500).  A continuació es presenten els resultats 

hidràulics (numèrics i gràfics) obtinguts del programa informàtic en la secció transversal.  
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Pel marge dret de la secció s’assolirien desbordaments del flux de l’aigua en l’instant en que la làmina 

d’aigua assolis la cota absoluta 30,20 (alçada d’aigua de 4,65 m respecte la cota del fons de la llera). 

Conseqüentment, per tal de que la nova passarel·la assoleixi una capacitat de desguàs superior a la 

secció de la llera de la riera, s’ha dissenyat el tauler amb unes cotes inferiors d’entre 0,35 i 0,50 metres 

per sobre la cota de la làmina d’aigua Q500 de la riera, per sobre la cota dels coronaments dels marges 

de la llera i per sobre la cota de la làmina d’aigua del riu Ridaura (Q500= 30,48). Tanmateix, amb aquest 

disseny s’aconsegueix que els terraplens de les rampes d’accés per ambdós costats de la passarel·la 

siguin de reduïdes dimensions i per tant, d’afecció pràcticament nul·la sobre el comportament del flux 

d’aigua desbordat que circularia pels marges en cas d’avingudes extraordinàries de la riera.     
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h= 1,20 metres 
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ESTREP 2 

h= 1,50 metres 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex té com a objecte la definició dels serveis existents, presents a la zona d’actuació de les 

obres definides en aquest projecte. 

 

Les obres del “Projecte simplificat de les obres d’una passarel·la sobre la riera de Malavet a Santa 

Cristina d’Aro” es troben situades al municipi de Santa Cristina d’Aro, a la comarca del Baix Empordà. 

 

 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS. 

 

Els treballs per determinar quines instal·lacions i serveis es veuran afectats per les obres de la 

passarel·la sobre la riera Malavet han consistit en consultes efectuades a les companyies de serveis i 

organismes per conèixer quins serveis hi ha a la zona del projecte. L’objectiu final és estudiar quines 

instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, puguin ésser afectats per les obres del projecte i definir i 

valorar la seva modificació o restitució. 

 

Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte i la cartografia a escala 1:1000 

i s’han efectuat les consultes pertinents a través de la plataforma eWise d’Acefat 

(HTTP://EWISE.ACEFAT.COM). La investigació realitzada ha permès recopilar la informació que es 

recull en aquest annex per identificar cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària. 

 

A partir de les dades inicials, s’han iniciat contactes amb les companyies propietàries de les 

instal·lacions, segons els tipus i característiques dels serveis, i s’han verificat les afeccions amb les 

dades de camp preses, per tal d’obtenir la situació i tipus de les instal·lacions subterrànies, d’acord amb 

la informació aproximada subministrada per les companyies propietàries. 

 

En l’apèndix núm. 1 d’aquest annex s’inclouen tots els contactes realitzats amb les companyies de 

serveis, així com totes les respostes. 

3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 

 

Un cop consultada tota la informació disponible, l’únic servei present a la zona de projecte és la xarxa 

eléctrica propietat de Fecsa-Endesa. En concret es tracta d’una línea de mitja tensió de 25kV aèria, que 

discorre en paral·lel a la carretera. 

 

Aquesta línia no es veurà afectada per les obres de la passarel·la, però sí que s’ha comprovat el gàlib 

resultant amb la col·locació de la nova estructura, per tal de verificar que es compleixen els requisits 

mínims que estableix la normativa vigent. 

 

 

4. COMPROVACIÓ DE GÀLIBS 

 

La comprovació del gàlib de la línia aèria existent, s’ha efectuat seguint el “REAL DECRETO 223/2008, 

de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 

01 a 09”. 

 

Concretament dins d’aquest REAL DECRETO 223/2008, s’ha seguit amb les Instruccions Tècniques 

Complementàries ITC-LAT 07 i 08 les quals fan referència a les distàncies mínimes de seguretat en 

creuaments i paral·lelismes. L’objectiu d’aquestes distàncies mínimes de seguretat és evitar el dany de 

les descàrregues elèctriques al públic en general, a les persones que treballen en les proximitats de la 

línia elèctrica i a les persones que treballen en el seu manteniment. 

 

4.1. Distàncies d’aïllament elèctric per evitar descàrregues 

 

Es consideren tres tipus de distàncies elèctriques: 

 

Del Distància d’aïllament en l’aire mínima especificada, per a prevenir una descàrrega disruptiva entre 

conductors de fase i objectes a potencial de terra en sobretensions de front lent o ràpid. Del pot ser tant 

interna, quan es consideren distàncies del conductor a l’estructura de la torre, com externes, quan es 

considera una distància del conductor a l’obstacle. 

 

Dpp Distància d’aïllament en l’aire mínima especificada, per a prevenir una descàrrega disruptiva entre 

conductors de fase durant sobretensions de front lent o ràpid. Dpp és una distància interna asom  Valor 

mínim de la distància de descàrrega de la cadena d’aïlladors, definida com la distància més curta en 

línia recta entre les parts en tensió i les parts posades a terra. 

 

http://ewise.acefat.com/
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S’aplicaran les següents consideracions per a determinar les distàncies internes i externes. 

a. La distància elèctrica, Del, prevé descàrregues elèctriques entre les parts en tensió i objectes a 

potencial de terra, en condicions d’explotació normal de la xarxa. Les condicions normals 

inclouen operacions de solapament, aparició de llamps i sobretensions resultants de faltes en la 

xarxa. 

b. La distància elèctrica Dpp prevé les descàrregues elèctriques entre fases durant maniobres i 

sobretensions de llamps. 

 

Els valors de Del i Dpp, en funció de la tensió més elevada de la línia Us, seran els indicats en la taula 

següent. 

 

Tensió més elevada 

de la xarxa Us(kV) 
Del  (m) Dpp  (m) 

3,6 0,08 0,10 

7,2 0,09 0,10 

12 0,12 0,15 

17,5 0,16 0,20 

24 0,22 0,25 

30 0,27 0,33 

36 0,35 0,40 

52 0,60 0,70 

72.5 0,70 0,80 

123 1,00 1.15 

145 1.20 1,40 

Taula. Distàncies d’aïllament elèctric per evitar descàrregues 

 

 

4.2. Distàncies a terreny, camins, corriols i a cursos d’aigua no navegables 

 

L’altura de torres serà la necessària per a que els conductors, amb la seva màxima fletxa vertical 

segons les hipòtesis de temperatura i de gel, quedin situats per sobre de qualsevol punt del terreny, a 

una altura mínima de: 

 

Dadd + Del = 5,3 + Del  (en metres) 

 

Amb un mínim de 6 metres. No obstant, en llocs de difícil accés les anteriors distàncies podran ser 

reduïdes en un metre. Els valors Del varien en funció de la tensió més elevada de la línia. 

 

4.3. Creuaments amb carreteres 

 

En els creuaments existeixen unes modificacions: 

 

Condició a) En el que es refereix al creuament amb carreteres locals i veïnals, s’admet l’existència d’una 

connexió per conductor en el vano de creuament per les línies de tensió nominal superior a 30 kV. La 

distància mínima dels conductors sobre la rasant de la carretera serà de: 

 

Dadd + Del  (en metres) 

 

Amb una distància mínima de 7 metres. Els valors de Del varien en funció de la tensió més elevada. (Es 

tindrà en compte també la distància mínima de seguretat de 8 metres per sobre de la rasant de la 

carretera que estableix la normativa específica d’ENDESA per a línies de Mitja Tensió). 

 

Essent: 

Dadd = 7,5  (per a línies de categoria especial) 

Dadd = 6,3  (per a línies de la resta de categories) 

 

 

4.4. Comprovació 

 

A continuació s’adjunta una taula resum amb el gàlib de la línia existent. S’ha considerat que la nova 

passarel·la forma part d’una via verda, i per tant, es tracta com un camí rural. Per a tenir en compte els 

resguards mínims de seguretat per les línies elèctriques en els creuaments de carretera i sobre el 

terreny, s’ha tingut en compte les fletxes màximes que es produeixen a una temperatura màxima de +50 

o
C. 

 

NÚM. 
SERVEI 

COMPANYIA 
AFECTADA 

DESCRIPCIÓ 
GÀLIB MÍNIM 

SEGONS 
NORMATIVA (m) 

GÀLIB 
MÍNIM DE 

PROJECTE 
(m) 

COMPROVACIÓ 

1 
FECSA-

ENDESA 

Línia aèria 1 circuit de 

Mitja Tensió 25 kV. 
6,00 (8,00*) 8,42 Compleix 

*Distància mínima de seguretat segons normativa específica de companyia 
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GAS NATURAL 
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TELEFÓNICA, S.A. 
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 

o d’enginyeria civil. 

 

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits que fan 

necessària la redacció de l’estudi complert,  

 

- El pressupost d’execució per contracte és inferior als 450.759,08 € (75 MPTA.) 

- Hom preveu que la execució total de les obres tingui una durada de 2 mesos. 

- El nombre màxim simultani de treballadors no superarà els 15. 

- El volum de mà d’obra total serà inferior a 500 dies. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

El projecte inclou les obres necessàries per la construcció d’una passarel·la sobre la riera Malvet a Santa 

Cristina d’Aro, i el condicionament de l’accés a la passarel·la des del camí existent paral·lel a la carretera 

C-65. 

 

El procés constructiu inclou les següents unitats: 

 

- Esbrossada 

- Moviment de terres 

- Contrucció dels fonaments de la passarel·la. 

- Formació de la protecció d’escullera als marge de la llera de la riera. 

- Col·locació de l’estructura metàl·lica i baranes de protecció. 

- Pavimentació 

- Acabat i neteja de les restes d’obra 

 

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 

defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

 

Moviment de terres, excavacions 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Camió grua 

 Retroexcavadora 

 Eines manuals 

 

Esculleres 

 Camió 

 Giratòria 

 

Obres de fàbrica 

 Camions 

 Camions formigonera 

 Encofrats 

 Formigoneres 

 Camió-bomba de formigonar 

 Camió-grua 

 Eines manuals 

 Excavadora amb martell trencador 

 

Acabats i neteja 

* Eines manualshttps://we.tl/zejuwBRE3b 
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4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

 

A les excavacions, moviment de terres i esculleres: 

 

Riscos: 

 - Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines. 

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida de frens i direccions en camions. 

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caiguda dins la zona d’excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 

- Bolcada de les màquines. 

 

Mesures col·lectives de protecció: 

 

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies 

elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 

- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 

- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del 

moviment dels mateixos. 

- Cabina amb protecció anti-bolcada. 

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

 

Mesures individuals de protecció: 

 

- Casc homologat. 

- Ulleres anti-pols en cas necessari. 

- Orelleres anti-soroll. 

-  Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

 

Per feines de paleteria en general: 

 

Riscos: 

- Caigudes de personal al mateix o a  diferent nivell 

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

- Projecció de partícules 

- Fiblades amb objectes punxants 

- Cops contra objectes 

- Ferides per punxament als peu o a les mans 

- Ferides per tall als peus o a les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosis provocades pel ciment 

- Erosions i contusions per manipulació 

- Atropellaments per maquinària o vehicles 

- Atrapaments per la maquinària 

Mesures de protecció col·lectives: 

 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements  mòbils de les màquines. 

 

Mesures de protecció individuals: 

 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres front a la projecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d’acer. 
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5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

 

Senyalització dels riscos 

 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 

adequada. A continuació s’adjunta una relació  de les senyals més comuns segons la seva finalitat. 

 

Senyalització dels riscos del treball 

 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix 

la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els 

que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La 

senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 

- Senyal de perill de caigudes. 

 

Senyalització vial 

 

Les obres afectaran els vials colindants, que estaran oberts al trànsit durant l’execució de les obres, de 

manera que es prendran les mesures de senyalització oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles 

que hi circulin. La senyalització provisional necessària s’haura d’efectuar d’acord amb la Norma 8.3-IC “ 

Señalización de obras”. 

 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :  

 

- Senyal triangular de perill d’obres 

- Senyal circular de limitació de velocitat 

- Cons 

- Tanques mòbils. 

- Línia de balises lluminoses 

 

6. MEDIS AUXILIARS 

 

- Tanca new-jersey rígida  

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment 

 

7.  RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ 

 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

 

Riscos: 

 

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o 

atropellament de persones alienes a l’obra. 

- Caigudes a diferent nivell 

- Talls o punxades 

 

Mesures de prevenció: 

 

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 

 

8. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 

 

Serveis comuns 

 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals amb 

clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació 

dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

 

Serveis sanitaris i primers auxilis 

 

* Reconeixement mèdic 

 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i 

que serà repetit en el període d'un any. 
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S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no 

procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

 

* Farmaciola 

 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

 

Contingut: 

 

 . Aigua oxigenada 

 . Alcohol de 96 º 

 . Tintura de iode 

 . Mercurocromi 

 . Amoníac 

 . Gasa estèril 

 . Cotó hidròfil 

 . Benes 

 . Esparadrap 

 . Antiespasmòdics 

 . Analgèsics 

 . Tònics cardíacs d'urgències 

 . Torniquet 

 . Bosses per aigua o gel 

 . Guants esterilitzats 

 . Xeringues d'un sol ús 

 . Termòmetre clínic 

 

* Assistència a accidentats 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els 

accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als 

centres d'assistència. 

 

 

9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra 

disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el 

treball.  

 

 

10. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

 

- Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera que no 

interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat. 

 

- Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els residus (sacs i 

contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i les restes de materials; no 

s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

 

- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista. 

 

- Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i telèfons 

dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència (dispensari municipal, 

farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 

 

- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola que hi haurà 

d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de treball a la qual estigui adscrit 

el contractista. 

 

- La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: alcohol, 

aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada antisèptica, liniment, 

benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, 

tisores i cotó. 
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11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a 

l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. 

 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball 

en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al 

Departament de Treball. 

 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al 

Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el 

centre de treball i empresa.  

 

 

12. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual 

nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de 

seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres. 

 

 

 

Santa Cristina d’Aro, abril de 2017 

 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’enginyeria i consulting, SL 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ plànols T Superfície (m2
2 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

2 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ plànols T Longitud (m)
2 Enderroc tub penjant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ plànols T Superfície (m2 Gruix (m)
2 Escullera 31,200 0,300 9,360 C#*D#*E#*F#

3 Amidament s/ llistats T Volulm (m3)
4 Via verda 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

5 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
6 Estrep 1 1,000 4,750 2,500 0,300 3,563 C#*D#*E#*F#

7 Estrep 2 1,000 4,750 2,500 0,300 3,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,486

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ plànols T Superfície (m2 Gruix (m)
2 Escullera 31,200 0,400 12,480 C#*D#*E#*F#

3 Amidament s/ llistats T Volulm (m3)
4 Via verda 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

5 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
6 Estrep 1 1,000 4,750 2,500 1,000 11,875 C#*D#*E#*F#

7 Estrep 2 1,000 4,750 2,500 1,300 15,438 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 60,793

3 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ llistats T Volulm (m3)
2 Via verda 64,850 64,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,850

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Estrep 1 1,000 3,750 1,500 1,200 6,750 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 3,750 1,500 1,500 8,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,188

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 03  ESCULLERES

1 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ plànols T Superfície (m2 Gruix (m)
2 Escullera 31,200 0,600 18,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,720

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons llistats T kg
2 Passarel·la 2.931,360 2.931,360 C#*D#*E#*F#

4 Cables i reforços 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.081,360

2 E9QCZ86A m2 Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells, inclòs paviment, rastrells, i tots els elements auxiliars
necessaris.Tot inclòs, complematament acabat.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Longitud Amplada
2 Paviment passarel·la 16,500 1,850 30,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,525

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 05  ESTREPS

1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Estrep 1 1,000 3,750 1,500 0,750 4,219 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 3,750 1,500 0,750 4,219 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,438

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Estrep 1 1,000 3,750 1,500 0,100 0,563 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 3,750 1,500 0,100 0,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,126

3 G450Z050 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)
2 Estrep 1 1,000 3,750 1,500 0,500 2,813 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 3,750 1,500 0,500 2,813 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,626

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)
2 Estrep 1 1,000 2,750 0,500 1,200 1,650 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 2,750 0,500 1,500 2,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,713

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T kg
2 Estrep 1 383,800 383,800 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 415,800 415,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 Mermes P 10,000 79,960 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 879,560

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
2 Estrep 1 1,000 2,750 1,200 3,300 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,500 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,250 1,200 0,600 C#*D#*E#*F#

5 Estrep 2 1,000 2,750 1,500 4,125 C#*D#*E#*F#

6 2,000 0,500 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,250 1,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,475

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
2 Estrep 1 1,000 2,750 1,200 3,300 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,300 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#

5 Estrep 2 1,000 2,750 1,500 4,125 C#*D#*E#*F#

6 2,000 1,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,300 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,125

8 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m) Amplada (m)
2 Estrep 1 1,000 2,750 1,700 4,675 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 2,750 2,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,175

9 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (m)
2 Estrep 1 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Unitats Longitud

EUR
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2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (dm) Amplada (dm)
2 Estrep 1 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Unitats Longitud (dm) Amplada (dm)
2 Estrep 1 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

3 Estrep 2 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 06  FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons llistats T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Via verda 46,500 2,500 0,200 23,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,250

2 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons llistats T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Via verda 36,500 2,500 0,100 9,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,125

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons llistats T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
2 Via verda - accessos passera 6,000 2,500 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

EUR
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Subobra 07  DRENATGE

1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud (m)
2 Neteja cunetes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud (m)
2 Cunetes 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud (m)
2 Salvacunetes 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 08  PROTECCIONS

1 FR9AUM21 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el
terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i un
travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud
2 Proteccions via verda 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subobra 09  MESURES CORRECTORES

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Amidaments s/ plànols T Superfície (m2 Gruix (m)
2 Terra vegetal 75,000 0,250 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Superfície (m2
2 Terra vegetal 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 02  NO TRAMIFICAT

Subobra 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA100SS pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST R07216

Capítol 02  NO TRAMIFICAT

Subobra 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA100GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de residus de la construcció i demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E9QCZ86A m2 Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a
28 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells, inclòs paviment,
rastrells, i tots els elements auxiliars necessaris.Tot inclòs, complematament acabat.

93,10 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-2 FR9AUM21 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m
d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al
terreny 80 cm, un passamà superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces
especials d'acer galvanitzat

24,46 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

13,05 €

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

28,05 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-10 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

70,41 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-12 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,13 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-13 G450Z050 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,82 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

50,83 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,75 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,74 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

16,86 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat

31,27 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-20 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

14,24 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

27,70 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-22 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

85,22 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-25 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-26 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-27 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-28 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

47,96 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

Santa Cristina d´Aro, abril de 2017

L´autor del projecte,

Joan Macarro i Ortega

Enginyer de camins, canals i ports

Col·legiat núm. 20.306

ABM, Serveis d´enginyeria i consulting, SL
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P-1 E9QCZ86A m2 Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a

28 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells, inclòs paviment,

rastrells, i tots els elements auxiliars necessaris.Tot inclòs, complematament acabat.

93,10 €

B0K1C86A m Perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de

gruix, per a tarima

42,26985 €

B0K3C531 m Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima 12,20271 €

B0A616J0 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable 4,64000 €

Altres conceptes 33,98744 €

P-2 FR9AUM21 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m

d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al

terreny 80 cm, un passamà superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces

especials d'acer galvanitzat

24,46 €

BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5

m de llargada, i de 8 cm de diàmetre

4,70400 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5

m de llargada, i de 10 cm de diàmetre

3,58050 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant

d'una tanca de troncs

5,16000 €

Altres conceptes 11,01550 €

P-3 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment

de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment

de l'abocador

13,05 €

Altres conceptes 13,05000 €

P-4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,83 €

Altres conceptes 1,83000 €

P-5 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de

roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

2,82 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-6 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,

matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 1,25850 €

P-7 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge

transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat

tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

9,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,11600 €

Altres conceptes 2,77250 €

P-8 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,77 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-9 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,

mesurat sobre perfil teòric segons plànols

28,05 €
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B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 17,21000 €

Altres conceptes 10,84000 €

P-10 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota

fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

70,41 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,98650 €

Altres conceptes 10,42350 €

P-11 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa

d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i

soldadures

2,72 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07000 €

B44ZU031 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa

d'emprimació antioxidant

1,11300 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,20980 €

Altres conceptes 1,32720 €

P-12 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,13 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,51350 €

Altres conceptes 17,61650 €

P-13 G450Z050 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,82 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,51350 €

Altres conceptes 11,30650 €

P-14 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i

bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

50,83 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 14,13750 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

28,56500 €

Altres conceptes 8,12750 €

P-15 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,86 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60900 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01190 €

Altres conceptes 0,23910 €

P-16 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,75 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,57200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20625 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,29000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59580 €

Altres conceptes 27,85595 €

P-17 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,74 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,57200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €
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B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59580 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20625 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,59000 €

Altres conceptes 29,54595 €

P-18 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter

d'anivellament, col·locat

16,86 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,83500 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 12,02000 €

Altres conceptes 4,00500 €

P-19 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de

morter d'anivellament, col·locat

31,27 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,25250 €

B4PZU020 dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats 22,59000 €

Altres conceptes 7,42750 €

P-20 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,

amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per

retalls i encavalcaments, totalment col·locada

14,24 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,40000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 0,96000 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,

amb resistència a la compressió de 150 kN/m2

7,37000 €

Altres conceptes 3,51000 €

P-21 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla

expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

27,70 €

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 6,42000 €

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 17,52000 €

Altres conceptes 3,76000 €

P-22 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,80 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,01200 €

Altres conceptes 1,70650 €

P-23 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 18,98 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 17,20800 €

Altres conceptes 1,69050 €

P-24 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes

les feines adients

85,22 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,02900 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,29000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,05000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,32250 €

Projecte Simplificat de les obres d´una passarel·la sobre la riera de

Malvet a Santa Cristina d´Aro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

Altres conceptes 17,52850 €

P-25 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs

reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,37 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-26 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en

terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3,70 €

Altres conceptes 3,70000 €

P-27 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de

220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió

8,10 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

2,57085 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a

drenatge

3,13120 €

Altres conceptes 2,39795 €

P-28 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE

127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de

resistència característica a la compressió, segons plànols

47,96 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,25920 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 10,97250 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 26,83120 €

Altres conceptes 9,89710 €

P-29 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de

qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc

d'utilització i refinat manual dels talussos

2,77 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-30 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,14 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 0,10980 €

B0111000 m3 Aigua 0,02934 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13220 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,26240 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01640 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,14720 €

Altres conceptes 0,44266 €
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Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

0,77 195,000 150,15

2 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

13,05 6,000 78,30

TOTAL Subobra 01.01.01 228,45

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

1,83 81,486 149,12

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

2,82 60,793 171,44

3 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 6)

1,34 64,850 86,90

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

9,97 15,188 151,42

TOTAL Subobra 01.01.02 558,88

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 03 ESCULLERES

1 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 9)

28,05 18,720 525,10

TOTAL Subobra 01.01.03 525,10

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 04 ESTRUCTURA METÀL·LICA

EUR
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1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 11)

2,72 3.081,360 8.381,30

2 E9QCZ86A m2 Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150
mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, col·locada amb fixacions
mecàniques sobre rastrells, inclòs paviment, rastrells, i tots els
elements auxiliars necessaris.Tot inclòs, complematament acabat. (P -
1)

93,10 30,525 2.841,88

TOTAL Subobra 01.01.04 11.223,18

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 05 ESTREPS

1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 14)

50,83 8,438 428,90

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 10)

70,41 1,126 79,28

3 G450Z050 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

87,82 5,626 494,08

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 12)

94,13 3,713 349,50

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 15)

0,86 879,560 756,42

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 16) 31,75 11,475 364,33

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 17) 35,74 13,125 469,09

8 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 20)

14,24 10,175 144,89

9 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 27)

8,10 7,500 60,75

10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm,
adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de
formigó (P - 21)

27,70 8,000 221,60

11 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat (P - 18)

16,86 3,000 50,58

12 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 19)

31,27 3,000 93,81

TOTAL Subobra 01.01.05 3.513,23

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 06 FERMS I PAVIMENTS

EUR
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1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 22)

19,80 23,250 460,35

2 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric (P - 23)

18,98 9,125 173,19

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 24)

85,22 1,500 127,83

TOTAL Subobra 01.01.06 761,37

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 07 DRENATGE

1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 25)

4,37 10,000 43,70

2 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 26)

3,70 23,000 85,10

3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 28)

47,96 3,500 167,86

TOTAL Subobra 01.01.07 296,66

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 08 PROTECCIONS

1 FR9AUM21 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de
10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà
superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat (P - 2)

24,46 8,000 195,68

TOTAL Subobra 01.01.08 195,68

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subobra 09 MESURES CORRECTORES

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 29)

2,77 18,750 51,94

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els

1,14 75,000 85,50

EUR
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components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 30)

TOTAL Subobra 01.01.09 137,44

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subobra 01 SEGURETAT I SALUT

1 XPA100SS pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i salut (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Subobra 01.02.01 650,00

Obra 01 Pressupost R07216

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subobra 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA100GR pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de residus de la construcció i
demolició (P - 0)

425,00 1,000 425,00

TOTAL Subobra 01.02.02 425,00

EUR



Projecte Simplificat de les obres d´una passarel·la sobre la riera de

Malvet a Santa Cristina d´Aro

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subobra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 228,45

Subobra 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 558,88

Subobra 01.01.03  ESCULLERES 525,10

Subobra 01.01.04  ESTRUCTURA METÀL·LICA 11.223,18

Subobra 01.01.05  ESTREPS 3.513,23

Subobra 01.01.06  FERMS I PAVIMENTS 761,37

Subobra 01.01.07  DRENATGE 296,66

Subobra 01.01.08  PROTECCIONS 195,68

Subobra 01.01.09  MESURES CORRECTORES 137,44

Capítol 01.01  TRAMIFICAT 17.439,99

Subobra 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 650,00

Subobra 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 425,00

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 1.075,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.514,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAMIFICAT 17.439,99

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 1.075,00

Obra 01 Pressupost R07216 18.514,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.514,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost R07216 18.514,99

18.514,99

euros



Projecte Simplificat de les obres d´una passarel·la sobre la riera de
Malvet a Santa Cristina d´Aro

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 18.514,99

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 18.514,99............................................................. 2.406,95

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 18.514,99................................................................ 1.110,90

Subtotal 22.032,84

21 % IVA SOBRE 22.032,84............................................................................................... 4.626,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 26.659,7426.659,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Santa Cristina d´Aro, abril de 2017

L´autor del projecte,

Joan Macarro i Ortega

Enginyer de camins, canals i ports

Col·legiat núm. 20.306

ABM, Serveis d´enginyeria i consulting, SL


