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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

Els antecedents administratius del present projecte constructiu són els següents: 

 Amb data 29 de Gener de 2009, GISA adjudica la concessió de construcció i explotació 
de la C-15 (Eix Diagonal). Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès – Igualada – 
Manresa”. 

 

L’ordre d’estudi indica els següents paràmetres de disseny de la via: 

- Tipus de xarxa: Bàsica primària 

- Tipus de via:  Carretera convencional 1+1 (Vilafranca – Manresa) 

- Tipus de terreny: Accidentat 

- Velocitat de projecte: 80 km/h 

 

El present Projecte Constructiu, queda englobat dins el tram: Sant Salvador de Guardiola – 
Manresa. la nova carretera C-37 des de Sant Salvador de Guardiola fins a l’enllaç amb la C-
25 a Manresa. 

  D’aquest tram es disposa dels següents documents: 

a) Tram Sant Salvador de Guardiola – enllaç amb la C-25, aprovat amb data setembre de 
2006 té l’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental ja redactat. “Millora general. 
Nova carretera C-37 Igualada – Manresa. 

 Avantprojecte de Construcció i Explotació i Projecte de Traçat. Condicionament. C-15 i C-
37. Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa”, de clau AC-NB-
9283 i de data desembre de 2007. 

 Declaració d’Impacte Ambiental corresponent a l’Estudi Informatiu i Estudi d’Impacte 
Ambiental “Millora General. Nova carretera C-37. Igualada – Manresa. Tram Sant 
Salvador de Guardiola – Enllaç amb la C-25”. Claus: EI/IA-NB-9283.7-A1. 

 Resolució d’aprovació definitiva de l’Avantprojecte de Construcció i Explotació i Projecte 
de Traçat de clau AC-NB-9283. 
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 Resolució de les al·legacions emeses durant el tràmit d’informació pública. 

 Informe tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 11 d’ abril de 2008. 

 Modificació de l’Avantprojecte de Construcció i Explotació i Projecte de Traçat de clau 
AC-NB-9283, que inclou l’informe d’aprovació definitiva. Data: maig de 2008. 

 Projecte de Licitació , Contracte de Concessió d’Obra Pública per a la Redacció dels 
Projectes Constructius, la Construcció i l’Explotació de l’Eix 3. Eix Diagonal (C-15 I c-37). 
Vilanova i la Geltrú – Manresa, de Clau: AC-NB-9283 i data Setembre 2008. 

 Informes de la UASPO Fases 1, 2, 3 i 4. Corresponent al projecte constructiu de l’Eix 
Diagonal Tram: Castellfollit del Boix – Manresa (antic tram 4) Clau: NB 99223.9 

 Ordre d’Estudi Millora general. Eix Diagonal (C-15/C-37). Nova carretera C-37 . PK 
51+050 al 63+587, PK 64+202 al 67+500. Tram: Castellfollit del Boix – Manresa. Clau: 
NB-99223.9. 

 Modificació d’Ordre d’Estudi núm. 1. Millora general. Eix Diagonal (C-15/C-37). Nova 
carretera C-37 . PK 51+050 al 63+715 i del PK 63+960 al 67+500. Tram: Castellfollit del 
Boix – Manresa. Clau: NB-99223.9. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte constructiu comprés entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa (C-25) 
enllaç amb la C-25 es construeix una nova carretera.  

3. CONDICIONANTS 

Els condicionants a tenir en compte són les prescripcions que afecten el projecte de 
PROJECTE CONSTRUCTIU. EIX DIAGONAL (C15/C37). NOVA CARRETERA C-37. PK 
61+420 AL PK 63+715, PK 63+960 AL PK 67+500. TRAM: SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA – MANRESA. CLAU: NB-99223.9, les quals se citen a continuació: 

Prescripcions de les aprovacions: 

- Aprovació definitiva de l’estudi de viabilitat “Millora general. Condicionament. 
Carreteres C-15 i C-37. Tram: Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès – 
Igualada – Manresa, de Clau: EV-NB-9283 de 29 de novembre de 2007. 

- Aprovació definitiva de l’avantprojecte de construcció i explotació i projecte de traçat 
“Millora general. Condicionament de les carreteres C-15 i C-37. Tram: Vilanova i la 
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Geltrú – Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa de Clau: AC-NB-9283 de maig 
de 2008. 

Les prescripcions que afecten el present projecte constructiu són les següents: 

• Es construirà una nova rotonda a l’actual C-37 (PK. 0+130), i s’ajustarà la situació i les 
connexions de la rotonda del costat nord (PK 0+570) del polígon de Salelles a Sant 
Salvador de Guardiola. 

• El vano central del viaducte de la riera de Rajadell a Manresa (PK 65+300) serà de 100 
metres. 

Les prescripcions ambientals del present projecte constructiu han estat establertes per la 

Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de l'estudi d'impacte ambiental del projecte de 

Millora general C-37 Igualada – Manresa - Sant Salvador de Guardiola - Enllaç amb la C-

25, aprovada per Ponència Ambiental el 6 de novembre de 2007, on es declara favorable 

l'Alternativa 1 dels trams 1 i 2 de l'estudi informatiu. 

4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES  

La traça del present Projecte Constructiu, inicia el seu recorregut a l’alçada del PK 61+420 
de l’enllaç de Sant Salvador, en el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola.  

En aquest enllaç, ja existent, es modifica la situació de la rotonda sud a la vegada que 
s’augmenta el seu radi de 14m a 20m. 

A partir de l’enllaç esmentat, concretament en el PK 62+000, el tronc actual de la C-37 es 
desvia mitjançant una corba d’esquerres de 600m de radi cap al Nord, seguint la traça de 
l’Eix Diagonal (nova carretera C-37). 

Aprofitant la modificació de la rotonda sud de l’enllaç, els vehicles que circulaven per l’antiga 
C-37, ho faran per una calçada de nova construcció paral·lela a l’actual, fins arribar al 
desviament de la variant on podrà connectar amb la traça actual. 

Com a conseqüència d’aquesta modificació, l’actual ramal d’entrada a la C-37 en sentit 
Manresa queda fora de servei. Els vehicles que es vulguin incorporar a la nova C-37 ho 
hauran de fer a través de l’enllaç de Salelles. 

L’enllaç de Salelles, en el PK 62+700, és de tipus directe amb una rotonda a nivell a l’actual 
C-37, de la que deriven un ramal d’entrada i un de sortida a l’Eix Diagonal. 
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A partir d’aquest enllaç, podem dir doncs, que l’actual C-37 i la variant d’aquesta es separen, 
la primera cap al NE i la segona cap al N. 

 

Variant C-37. (Eix Diagonal) 

Passat l’enllaç de Salelles i un cop els vehicles en sentit Manresa ja s’han incorporat a la 
circulació, el tronc continua cap el nord amb un radi de 800m a dretes i amb una pendent del 
2%.  

Del PK 63+726,6 al PK 63+947,9 es projecta el túnel de Montconill que discorre també amb 
un pendent del 2%, i seguint una corba de dretes de 800m de radi, seguit d’una corba de 
transició de paràmetre A=295. 

Passat el túnel, el tronc segueix amb una corba d’esquerres de 1300 metres de radi enmig 
d’un acord convex fins al PK 65+273. En aquest tram, la traça creua els passos superiors PS 
64.1 de bigues artesa i 27m de longitud, i PS 64.2 amb les mateixes característiques que 
l’anterior. Aquests passos superiors s’han projectat per donar continuïtat als camins d’accés 
als camps de Can Montconill. 

A l’alçada del PK 64+288, la rasant fa un canvi d’alineació d’un 2% en rampa a una pendent 
del 3%. 

Del PK 64+684 al PK 64+790, es projecta el fals túnel de Suanya, després del qual la rasant 
continua amb una pendent descendent del 3% a través d’un viaducte OF 65.1 (viaducte de 
Rajadell) que creua el camí de Castellfollit del Boix i salva la riera del Rajadell.  

Tot seguit, la traça presenta una corba de dretes, de 1380 metres de radi que creua per 
sobre la línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida,a l’alçada del PK 66+000, a través de l’OF 
66.1 amb una pendent del 0,85% .Seguint aquesta alineació trobem el fals túnel de la Morera 
des del PK 66+392 al PK 66+527 i a continuació la traça segueix amb la mateixa pendent 
amb una nova corba a esquerres de 500 metres de radi  fins a arribar a l’enllaç amb l’Eix 
Transversal (C-25). 

L’enllaç amb la C-25 es del tipus trompeta i permet fer tots els moviments possibles tenint en 
compte que l’Eix Diagonal finalitza el seu traçat en aquest punt i que l’enllaç s’ha projectat 
tenint també en compte el desdoblament futur de l’Eix Transversal. Així els moviments 
projectats són: 

- Ramal d’entrada a l’Eix Diagonal sentit Igualada, procedent de la carretera C-25 sentit 
Cervera. 

- Ramal d’entrada a l’Eix Diagonal sentit Igualada, procedent de la carretera C-25 sentit 
Manresa. 
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- Ramal de sortida de l’Eix Diagonal sentit Manresa, cap a la C-25 sentit Manresa. 

- Ramal de sortida de l’Eix Diagonal sentit Manresa, cap a la C-25 sentit Cervera. 

El ramal que enllaça amb la calçada de la C-25 sentit Manresa, segueix el seu traçat 
mitjançant un carril de trenat degut a la proximitat del següent enllaç que presenta l’Eix 
Transversal. 

D’igual manera, el ramal de sortida de la futura calçada de la C-25 en sentit Cervera que 
enllaçarà amb l’Eix Diagonal provindrà d’un carril de trenat. 

 

4.2. GEOLOGIA DE LA ZONA D’ESTUDI 

El traçat del projecte discorre a través d’una unitat dominada litològicament pels sediments 
terciaris en fàcies continentals: conglomerats Eocens superiors-Oligocens i Miocens a les 
parts més externes, i materials progressivament més fins, com gresos, margues i argil·lites 
fins arribar als evaporítics just al centre de la conca (guixos, sals i calcàries lacustres. 

Les sub-unitats de la Depressió Central Catalana són: les planes occidentals lleidatanes, els 
altiplans i les conques d'erosió marginal. Les primeres fan referència a les grans planes 
d'Urgell i el Segrià; aquestes tenen un relleu gairebé horitzontal, per aquest motiu els rius 
tenen pendents poc pronunciades. En quant els altiplans, són un conjunt de terres altes i 
planeres que separen les conques dels diversos rius que hi ha en el total de la depressió. 
D'oest a est, primerament, trobem l'altiplà de la Segarra (600-800 metres) , entre la conca del 
Segre i de l'Anoia, Francolí i Gaià; a continuació es troben els altiplans de Lluçanès i el 
Mollanès, separant la conca del Llobregat de la del Ter i el Besòs, menys extensos que els 
primers (700-1000 metres d'altitud); hi ha a l'oest el petit altiplà de Cabrerès o de 
Collsacabra, entre les conques del Ter i el Fluvià. Les conques d'erosió marginal han estat 
excavades, és a dir, erosionades pels rius mediterranis. Aquestes, de relleus plans, són 
quatre: la conca d'Òdena (el riu Anoia), el Pla de Bages (riu Llobregat i Cardener), la conca 
de Barberà (el riu Francolí) i la Plana de Vic (el riu Ter i Congost). 

 

4.2.1. Estratigrafia 

4.2.1.1. Conglomerats, gresos, argil·lites i argiles de coloració vermellosa. Formació 
Artés. (T1) 

Els materials pertanyents a aquesta formació afloren a la pràctica totalitat del Tram IV de l'Eix 
Diagonal i sobre ells es disposen algunes formacions superficials, dipòsits al·luvials, eluvials i 
col·luvions. 



ETSCCPB  

PROJECTE CONSTRUCTIU EIX DIAGONAL. NOVA CARRETERA C-37. 

TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA 

 

   

6  Document 1: Memòria

 

Litològicament, la formació aquesta constituïda per argiles i lutites (argil·lites i llims), de color 
vermell predominant, amb intercalació de nivells de potència decimètrica a mètrica de gresos 
i conglomerats que constitueixen dipòsits de terraplè de paleocanals fluvials. 

4.2.1.2. Quaternari 

Són sediments de naturalesa detrítica lligats o bé a la dinàmica dels actuals o antics cursos 
fluvials (sediments al·luvials) o bé a l’acció de la gravetat (sediments col·luvials). Es disposen 
discordantment sobre la Formació Artés, estan compostos per argiles llimoses, llims 
argilosos marrons, sorres argiloses i a vegades algunes graves anguloses Dins del 
Quaternari poden distingir-se 3 unitats: Sediment col·luvial, Sediment al·luvial i al·luvial 
actual. 

4.2.2. Caracterització geotècnia dels materials 

Els següents quadres mostren els paràmetres geotècnics representatius per a cada unitat 
geotècnica per a ser utilitzats en els càlculs posteriors que han tingut en compte els resultats 
de laboratori, el criteri tècnic i l’experiència adquirida als materials de la zona, restant sempre 
del costat de la seguretat. 

 

Unitat Qcol 

Cohesió (kg/cm2) 0,05 

Angle de fregament (º) 30 

Pes específic (g/cm3) 2,08 

Mòdul elàstic E (kp/cm2) 464 

Paràmetres geotècnics representatius de la unitat Qcol. 

 

 

Unitat Eo-Cg 

Cohesió (MPa) 0,168 

Angle de fregament (º) 44 

Pes específic (g/cm3) 2,4 

Mòdul elàstic Em (MPa) 6105,89 

Paràmetres geotècnics representatius de la unitat Eo-Cg. 
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Unitat Eo-Ag 

Cohesió (MPa) 0,26 

Angle de fregament (º) 46 

Pes específic (g/cm3) 2,5 

Mòdul elàstic Em (MPa) 6062,12 

Paràmetres geotècnics representatius de la unitat Eo-Ag. 

 

4.2.3. Estudi de desmunts 

A continuació es mostra el disseny dels desmunts trobats a la traça  amb la litologia que els 

forma i les alçades màximes.  

DESMUNTS ESTABLES 

Desmunt PK inici PK final Unitat geotècnica Angles desmunts 
(H:V) Alçada (m) Lateral 

1 62+060 62+113 Eo-Ag 3:2 7,57 Esquerre 
2 <5 Esquerre 
3 

62+410 62+470 Eo-Ag 3:2 
<5 Dret 

4 62+670 62+730 Eo-Ag 3:2 2,87 Esquerre 
5 62+660 62+720 Eo-Ag 1:2 12,27 Dret 
6 62+720 62+920 Qcol/Eo-Ag 3:2 9 Dret 
7 62+760 62+950 Qcol - Eo-Ag 3:2 10,39 Esquerre 
8 63+130 63+190 Eo-Ag 3:2 <5 Esquerre 
9 63+960 64+160 Eo-Cg/Eo-Ag 1H:2V 19,04 Esquerre 
10 63+960 64+160 Eo-Cg/ Eo-Ag 1H:2V 15,11 Dret 

11 64+160 64+180 Eo-Ag 3:2 <5 Dret 
/Esquerre 

12 10,5 Esquerre 
13 

64+360 64+660 Qcol - Eo-Cg 1:2 
10,5 Dret 

14 64+680 64+770 Eo-Cg 1:3 berma cada 12m 24,14 Dret 
15 64+680 64+770 Eo-Cg 1:3 berma cada 12m 17,84 Esquerre 
16 66+240 66+380 Qcol - Eo-Ag 1:2 10,38 Esquerre 
17 66+240 66+380 Qcol - Eo-Ag 1:2 12,64 Dret 
18 66+400 66+520 Eo-Ag 1:3 berma a 12m 28 Esquerra 
19 66+400 66+520 Qcol/Eo-Ag 1:3 berma a 12m 14,5 Dret 
20 66+520 66+600 Eo-Ag 1:2 20 Esquerre 
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DESMUNTS ESTABLES 

Desmunt PK inici PK final Unitat geotècnica Angles desmunts 
(H:V) Alçada (m) Lateral 

21 66+520 66+600 Qcol/Eo-Ag 1:2 7,2 Dret 
22 66+620 66+740 Qcol 1:2 4,2 Esquerra 
23 66+740 66+970 Qcol-Eo-Ag 3:2 8,07 Esquerre 
24 66+860 66+970 Qcol-Eo-Ag 3:2 2,0 Dret 
25 7,70 Esquerre 
26 

66+980 67+075 Qcol - Eo-Ag 3:2 
<5 Dret 

 

4.2.4. Estudi de terraplens 

Tots els terraplens s’han dissenyat amb un pendent  3H:2V. I S’han identificat tres tipus: 

• Els terraplens que reposen sobre els materials del quaternari col·luvial amb una 
alçada màxima de 12 m, l’assentament màxim calculat és de 1,2 cm 

• Els que reposen sobre l’alternança d’ argil·lites i gresos de la unitat Eo-Ag. Amb una 
alçada màxima de 12,9 m. l’assentament màxim és de 0,049 cm 

• Els terraplens que reposen sobre l’alternança entre argil·lites i conglomerats de la 
unitat Eo-Cg amb una alçada màxima de 11,6 m. assentaments màxims són de 0,037 
cm. 

 

4.2.5. Excavabilitat del terreny 

De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, l’autor del 
projecte defineix a efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació, un percentatge de 
roca a excavar amb utilització d’explosius o martells hidràulics d’un 68% en desmunts i d’un 
32% a rases, pous i fonaments d’estructures sempre en funció de la potència dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista; el percentatge podria ésser superior o inferior a 
l’esmentat, essent “ a risc ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir. 

 

4.2.6. Aprofitament dels materials d’excavació 

Els materials de la unitat Qcol, Eo-Ag i Eo-Cg es classifiquen com a sòls tolerables. En quant 
a la roca sana de la unitat Eo-Ag es classifica com a roca evolutiva. 

Tots els materials es consideren aptes per a terraplens, excepte aquells excavats de la unitat 
Eo-Ag pertanyents als desmunts situats entre el PK 62+000 i 62+120 i entre el PK 66+200 i 
66+260 els quals es poden comportar com a sòls expansius.  
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És important destacar que a l’hora d’aprofitar aquests materials com a terraplè amb 
possibilitat de comportament expansius, serà necessari realitzar la posta en obra amb la 
compactació i humitat del proctor normal per a evitar que aquest material passi a ser 
marginal al augmentar la seva expansivitat. En addició, durant l’execució de l’obra, el 
material haurà de ser estudiat més exhaustivament.  

Aquests materials no s’utilitzaran en la coronació de terraplens, es podran utilitzar en el nucli 
però s’hauran de compactar lleugerament del costat humit amb relació a la humitat òptima de 
l’assaig Próctor de referència. En sòls expansius els límits de saturació indicats seran els 
corresponents a humitats de menys del 1% i de més del 3% de la òptima de l’assaig Próctor 
de referència. En el cas que ens ocupa la humitat òptima mitja és del 10,55 i no hauria de ser 
superior al 10,81%. 

Cap de les tipologies alterades en el seu estat natural és reutilitzable com a tot ú per 
presentar una granulometria que passa pel tamís 0,08 UNE superior al 35%.  

No obstant, pel que fa als materials rocosos intactes de la unitat Eo-Ag i Eo-Cg resultants de 
les excavacions de l’obra per al seu ús com a replè tot ú es poden classificar com a roques 
evolutives ja que l’ assaig de desmoronament segons NLT 255 manifesta una pèrdua de pes 
superior al 2%.  

Aquests materials poden ser utilitzats com a tot ú mitjançant la realització de l’extensió del 
material amb maquinaria pesada, de tipus buldòzer, per a aconseguir el replè tot ú, sempre i 
quan es compleixin les condicions granulomètriques que es demanen en l’article 333 del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals (PG3). 

Cap de les tipologies alterades és reutilitzable com a pedraplè. . Cap de les tipologies pot ser 
reutilitzat com a suelo-cemento SC40 o SC20 però si poden ser utilitzats com a sols 
estabilitzats in situ S-EST 1 S-EST 2 i S-EST 3 . 

Tots els materials poden ser utilitzats com a sols estabilitzats amb calç però no amb ciment i 
també son tots aptes per a la formació d’esplanades. 

4.2.7. Fonamentacions d’estructures 

A continuació es mostra una taula resum amb les característiques principals de cada 
estructura prevista a executar en el projecte, el tipus de fonamentació i la capacitat del 
terreny recomanada. 
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4.3. MOVIMENT DE TERRES 

A l’annex núm. 9: Moviment de terres, es recull l’estudi de moviment de terres amb motiu de les 
obres del present projecte de construcció, del qual s’extreuen les següents dades i conclusions: 

- El volum de desmunt s’estableix en 592.483,30 m3, dels quals 434.660,90 m3 són per 
a terraplenar i la resta, 157.822,40 m3 , seran portats directament a abocador. 

- El volum de terraplè necessari es fixa en 434.660,90 m3. 

- El volum de material sobrant que ha de ser portat a abocador és 157.822,40 m3  mes 
el sobrant del projecte del Túnel de Montconill de clau: NB-99223.10  que es de: 
36.770,17 m3  fent un total de 194.592,57 m3   

- El volum corresponent a la formació d’esplanada de categoria E3 en terraplè és de      
28.237,50 m3 de sòl seleccionat (S-SEL(2) i 27.477,20 m3 de sòl estabilitzat (S-
EST3).  

- El volum corresponent a la formació de la base per els camins és de 4.902,4 m3 de sol 
adequat . 

 
En forma de gràfic: 
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4.4. MESURES CORRECTORES 

L’annex de mesures correctores tracta les diferents mesures projectades per tal de disminuir 
les afeccions ambientals de la nova traça. L’annex s’ha estructurat bàsicament per vectors 
ambientals, on es presenten mesures de caràcter generalista i mesures especialment 
estudiades per aquest projecte en concret.  

Dins de les mesures generalistes hi ha les relacionades amb la disminució de l’ocupació del 
sòl ( marcatge de la zona d’obres, minimització dels accessos a l’obra, etc.), les relacionades 
amb evitar alterar la qualitat atmosfèrica (regar els camins, cobrir els camins de transport de 
terres, etc.), les relacionades amb la preservació del sòl edàfic (retirada i emmagatzematge 
de la terra vegetal, etc.). 

Dins de les mesures específiques hi ha l’estudi de diferents parcel·les que podrien servir com 
acopis definitius de terres, representant una millora ambiental o una millora per a la pròpia 
finca. També hi ha la instal·lació de barreres de retenció de sediments a les vores dels 
estreps dels ponts i viaductes o a la vora de pilones, depenent del cas, o l’estudi específic 
dels passos de fauna i les zones que precisen de tancament.  

La restauració dels talussos i altres zones alterades s’ha realitza tenint en compte el risc 
d’incendi forestal i a la vegada utilitzant espècies pròpies de la zona. 

DESMUNT  

592.483,3 m3 

TERRAPLENS 

434.660,9 m3 

ABOCADOR 

157.822,4  + 36.770,2 m3 

= 194 592 6 m3 

PRÉSTEC FORMACIÓ ESPLANADA 

SÒL SELECCIONAT (2)        SÒL ESTABILITZAT (3) 

28.237,5 m3      27.477,2 m3 
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A l’annex també s’ha incorporat un resum del pressupost de les mesures correctores que es 
troba en el pressupost general del projecte i una pla de vigilància ambiental. 

 

5. PLA DE TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, s’elabora l’Annex núm. 22 Pla d’obra, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 
desenvolupament de les obres. 

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres de 30 
mesos. 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per 
obres de petit import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya en un 
únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquestes aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte son del 5,00%. 

 

7. PRESSUPOST DE L’OBRA 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i 
tenint en compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix 
a la quantitat de 22.700.304,28 € (VINT-I-DOS MILIONS SET-CENTS MIL TRES-CENTS 
QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) que comporta, aplicant els coeficients de 
Despeses Generals (13%) i Benefici Industrial (6%), així com l’IVA corresponent (16%), un 
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Pressupost d’Execució per Contracte de 31.335.500,04 € (TRENTA-UN MILIONS TRES-
CENTS TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS).  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRa ............................. 22.700.304,28.- € 

Despeses Generals (13 %) ................................................................................ 2.951.039,56.- € 

Benefici Industrial (6 %)...................................................................................... 1.362.018,26.- € 

                                      Subtotal: ...................................................................... 27.013.362,10.- € 

 

I.V.A. (16%) sobre 27.013.362,10...................................................................... 4.322.137,94.- € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA.................. 31.335.500,04.- € 
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8. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ 

Integren el present Projecte Constructiu els següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS  

MEMÒRIA 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex núm 1. Estudi d’alternatives  

Annex núm 2: Impacte ambiental i mesures correctores  

Annex núm 3: Geologia i geotècnia 

Annex núm 4: Pla d’obra 

 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3.  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4.  PRESSUPOST 




