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1. INTRODUCCIÓ

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, i 
al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició. Aquest s’aplica al present “Projecte de reconstrucció del 
col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona del meandre de sortida al riu Llobregat 
entre Cornellà i el Prat de Llobregat” .  

2. OBJECTIU

L’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar 
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, 
la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat 
amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre 
‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de 
Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de 
l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per 
a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els 
documents següents: 

Memòria: descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació 
i la codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de 
residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran 
sotmesos els residus generats en obra.  

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions 
Tècniques Gestió de Residus Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la 
manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 
zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o 
reciclat.  

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 
definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició.  
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4. DADES GENERALS

4.1. Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una
obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es
desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s.

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques
perilloses enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat
amb el que estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals
Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques,
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona
físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta
negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que
doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació
total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les
aigües superficials o subterrànies.

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

a. productor de residus de construcció i de demolició (promotor)

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la 
Unió Europea. 

b. posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor)

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 
demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor 
de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com 
el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de 
posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè.  

4.2. Àmbit d’aplicació 

(1) L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de 
demolició definits en l’art. 2, llevat de: 
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- Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una 
altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

(2) Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de 
construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes 
no contemplats en aquella legislació. 

4.3. Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
DOCUMENT NÚM.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió 
de Residus. 

4.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
DOCUMENT NÚM.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió 
de Residus. 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de 
residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, 
s’indiquen en la taula següent: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  SÍ NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament. 

� �

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a l’obra sense gairebé generar residus. 

� �

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar. 

� �

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. � �

5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ 
obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / 
químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

� �

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits 
de materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim. 

� �

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la � �
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  SÍ NO 

revegetació posterior. 

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la 
distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres 
properes. 

� � 

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes 
del seu futur reaprofitament i tractament. 

� � 

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. � � 

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-
ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

� � 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 
admetre. 

� � 

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa 
d’obra (contenidors, sacs, etc.) 

� � 

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge 
dels residus que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les 
zones verdes. 

� � 

19 (Altres bones pràctiques) � � 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels 
projectes d’urbanització d’espai públic urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1. Classificació LER i estimació dels residus.  

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant l’aplicació de l’Agència Catalana de Residus; elaborat per l’ITEC 
(http://www.itec.cat/EstimacioResidus/). Per a la seva determinació cal seguir una sèrie de 
passos que defineixen l’obra tipus: 

 

Fig. 1. 1a finestra de l’aplicació per a la simulació de residus de construcció 
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Fig. 2. 2a finestra de l’aplicació, pas 1: escollir tipologia d’obra 

 

Fig. 3. 3a finestra de l’aplicació, pas 2: introduir les dades de l’obra i escollir la tipologia d’obra més adequada a 
les característiques del projecte 

Cal esmentar que la relació de volums de residus obtinguts es orientativa i serveis de pauta 
per estimar els residus generats del procés de construcció de l’obra (residus de paper-cartró, 
plàstics, vidre, etc.). Per a la relació dels residus del procés de deconstrucció seran els 
valorats en les diferents partides de gestió de residus que consten en el pressupost del 
projecte. La relació obtinguda de la simulació de l’obra, segons la separació selectiva que 
dicta el R.D. 105/2008, es mostra a la taula adjunta: 

Codi  Residu  Volum (m³)  Massa (T)  
150101 Paper i cartró 0,14 0,01 
170101 Formigó 0,44 0,35 

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106) 21,02 26,31 

170201 Fusta 2,29 0,57 
170203 Plàstic 0,13 0,01 
170407 Metalls mesclats 0,44 1,96 

170903 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 0,13 0,13 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents 
dels especificats en els codis 170901,0170902 i 170903 12,80 2,69 

Total  37,40 32,03 
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La relació obtinguda de la simulació de l’obra, segons la separació selectiva Segons la 
codificació LER (llista europea de residus), es mostra a la taula adjunta: 

Codi  Residu  Volum (m³)  Massa (T)  

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants 0,00 0,00 

150101 Envasos de paper i cartró 0,14 0,01 
150104 Envasos metàl·lics 0,13 0,02 

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 0,00 0,00 

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, 
que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 0,04 0,01 

160605 Altres piles i acumuladors 0,00 0,00 
170101 Formigó 0,44 0,35 

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 170106) 0,00 0,00 

170201 Fusta 2,29 0,57 
170203 Plàstic 0,13 0,01 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el 
codi 170301 0,00 0,00 

170405 Ferro i acer 0,31 1,93 
170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 0,08 0,11 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901,0170902 i 170903 0,53 0,44 

200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri 0,00 0,00 
200201 Residus biodegradables 10,85 0,76 
200301 Mescles de residus municipals 0,21 0,03 

30104 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i 
fulloles que contenen substàncies perilloses 0,00 0,00 

80318 Residus de tóner per impressió diferents dels especificats en 
el codi 080317 0,01 0,00 

Total  37,40 32,03 

 

6.2. Inventari de Residus Especials 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus 
Especials que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació 
o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

a. inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la 
part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

CODI LER 
S’UTILITZEN? 

SÍ NO 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I 
ROBA DE PROTECCIÓ 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per aquestes 
150101* � � 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 

adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101* � � 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS 

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 

contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

080117* � � 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* � � 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080111* � � 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ 
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/070
404* 

� � 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080409* � � 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS 

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* � � 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

- Restes de desencofrants 170903* � � 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 

residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
170903* � � 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 

defectuoses  
200121* � � 
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 

b. inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les 
activitats d’enderroc.  

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 
PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 
(inclouen les parts d’enderroc, reparació 
o reforma)

CODI LER 

S’UTILITZEN? QUANTITAT 

SÍ NO T m3 u 

TERRES CONTAMINADES 

- Terres i pedres que contenen substàncies 

perilloses (terres contaminades) 
110503* � �

AMIANT      �

- Flocatge amb amiant d’estructures 

metàl·liques 
170605* � �

- Proteccions individuals en l’eliminació 

d’amiant  

(filtres, granotes, caretes, etc.) 

170605* � �

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* � �

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* � �

- Canonades i baixants de fibrociment amb 

amiant 
170605* � �

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* � �

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* � �

TOTAL AMIANT 

RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 

- Equips d’aire acondicionat o refrigeració 

amb CFC o HCFC 
160211* � �

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de 

mercuri defectuoses  
200121* � �

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* � �
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 
PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 
(inclouen les parts d’enderroc, reparació 
o reforma)

CODI LER 
S’UTI
LITZE

N? 

QUAN
TITAT 

SÍ NO T m3 u 

- Qualsevol element, material o envàs que 

pugui contenir substàncies perilloses 

(detergents, combustibles, pintures, 

vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 

etc.)  

El codi 
CER 

dependrà 
del tipus de 

residu 

� �

- Altres residus de construcció i de 

demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen substàncies perilloses 

170903* � �

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les 
fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és 
el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable 
(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per 
tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas 
de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els 
permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat 
i salut exigits per la legislació vigent. 

Cal esmentar que, segons el que s’observa a la taula anterior, no es preveu l’existència de 
residus especials per a la present obra a excepció de materials per al desencofrat de 
l’estructura de reforç al punt singular 1 i els materials de les juntes a disposar per a la unió 
entre elements. No obstant, les quantitats a utilitzar i el residu a generar és inapreciable i, 
per això, no està justificat un estudi en detall de la gestió d’aquest tipus de materials. 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 
gestió, etc. 

S’ha previst a la present obra la reutilització de la terra vegetal per a la recuperació del bosc 
de ribera i la utilització del material de l’excavació per al reblert de les rases i anivellament 
del terreny. 
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7.1. Operacions de gestió de residus dins de l’obra  

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió 
de residus dintre de l’obra: 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 
Separació 
segons tipologia 
de residu  

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les 
fraccions indicades a continuació  

(segons RD 105/2008): 

� Formigó: 80T 

� Metall: 2 T 

� Fusta: 1 T 

� Vidre: 1 T 

� Plàstic:0,5 T 

� Paper i Cartró: 0,5 T 

Especials 

� zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui) no es preveu donades les poques quantitats de residus 
generades. No obstant, es presenta el detall de com gestionar el 
tipus de material; ja que mereixen una menció especial per a la 
tipologia de residu 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada 
per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla 
i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 
situar els envasos dels productes especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

Inerts 

� contenidor per a inerts barrejats   � contenidor per a inerts formigó 

� contenidor per inerts Ceràmica     � contenidor per a d’altres inerts 

� contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

No Especials 

� contenidor per a metall              � contenidor per a fusta 

� contenidor per a plàstic        � contenidor per a paper i cartró 

� contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

� contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+no 
especials 

inerts + No Especials:   

� contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 

2 
Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’ obra 

No es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament però es preveu 
l’aprofitament de terres de la pròpia excavació i de la terra vegetal 
extreta. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador. (terra vegetal i terres d’excavació) 

t:     4.753,48  m3: 2970,922 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% 
menor al volum inicial de residus petris): (no hi ha) 

kg:  -  m3:  - 

3 
Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts  Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504 

(codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials 
Mesclats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, 
etc.  

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401...  

(codis admesos en dipòsits de residus no especials).  
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no 
obstant això, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta 

(LER 
170201) 

Ferralla 

(LER 
170407) 

Paper i cartró 

(LER 
150101) 

Plàstic 

(LER 
170203) 

Cables 
elèctrics 

(LER 
170411) 

Especials  

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). 

Aquest símbol identifica als Residus Especials de manera genèrica i 
pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus 
Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb 
la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

T: Tòxic 

T+: Molt 
Tòxic 

C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: 
Explosiu 

N: Perillós 
per al medi 

ambient 

O: 
Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 
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7.2. Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus segons tipologia  

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor 
Observacions Tones m 3 Codi Nom 

 

� Reciclatge  

139,24 59,25 - Planta de 
reciclatge de 
productes de 

formigó 

Instal·lacions 
de 

matxuqueig, 
revalorització 
dels residus 
de demolició 

per a àrid 
reciclat 

Veure apartat 8 
de la memòria de 
l’Estudi de Gestió 

de residus 
 � Planta de 

transferència  
    

 � Planta de selecció      

 

� Dipòsit  

- Inapreciable 
(residus 

barrejats) 

- Dipòsit 
controlat per 
a deposició 
de residus 
barrejats 

 
Residus No 
Especials  

Quantitat estimada Gestor 
Observacions 

Tones m 3 Codi Nom 

 Reciclatge:       

 
� Reciclatge de 
metall  

4.060,81 517,30 - Centre de 
reciclatge de 

metalls 
barrejats 

Veure apartat 8 
de la memòria de 
l’Estudi de Gestió 
de residus 

 � Reciclatge de fusta       

 � Reciclatge de 
plàstic  

 poc  Centre de 
reciclatge 

Volum de residus 
generats de la 
construcció de 
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

l’obra 
(embalatges, 
malles, etc.) 

 

� Reciclatge paper-
cartó  

 poc   Volum de residus 
generats de la 
construcció de 
l’obra (oficines, 
instal·lacions, 
embalatges, etc.) 

 

� Reciclatge altres  

- 202,24   (restes de 
silvicultura a 
planta de 
compostatge) 

 � Planta de 
transferència  

     

 � Planta de selecció       

 
� Dipòsit  

- poc  Dipòsit 
autoritzat 

Volum de residus 
generat de la 
constrcció 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor 

Observacions 
Tones m 3 Codi Nom 

 
� Instal·lació de 
gestió de Residus 
Especials  

 

- 

   Poca quantitat 
(desencofrants, 
junts, dissolvents 
i productes de 
neteja, etc.) 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 

8. GESTORS DE RESIDUS 
Del resultat del procés de construcció de l’obra, es produirà un volum de residus que caldrà 
gestionar de forma adequada, tal i com s’ha exposat al llarg de la present memòria (runes, 
plàstics, paper i cartró, metalls, fusta, etc. que seran portats a gestor autoritzat). 

Es valorarà que aquest gestor procedeixi al reciclatge d’aquests residus, evitant així portar-
los a abocador i primant la via de la reutilització i el reciclatge. Per provar la correcta gestió 
de tots els residus, se’ls demanarà la documentació pertinent, segons legislació vigent. 

A continuació es presenta una relació de possibles plantes, dipòsits i centres per a la 
gestió de residus que es localitzen a prop de l’àmbit de les obres per a la gestió dels 
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residus de la construcció generats a l’obra. Aquesta base de dades ha sigut obtinguda dels 
portals web: 

- Agència de Residus de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

Consulta d’instal·lacions de Gestió de Residus de Catalunya (residus de la construcció: 
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN 

- Gestora de Runes de la Construcció, S.A. 

Informació general sobre l’empresa gestora, serveis, instal·lacions, etc: 
http://www.grc.cat/index.php 

Empresa gestora Localització Residus acceptats 

UTE PAPIOL  
(codi:E-921.06) 

Pedrera Silvia del Papiol, 
CC-1413, km 4.3 
EL PAPIOL-BCN 
CP: 08754 
Tel. 93 6731800 

Adreça instal·lació: 
C-1413, km 4.5 de Molins de Rei a 
Caldes de Montbui. 

Runa neta, mixta i bruta 

El dipòsit controlat de terres i runes està situat al terme municipal del Papiol (Baix Llobregat - Àrea 
Metropolitana).  

El monodipòsit està emplaçat a la cantera d’argiles de "La Silvia". El camí d’accés està situat al 
PK. 4,5 de la carretera C-1413 de Molins de Rei a Caldes de Montbui (al costat del cementiri 
Metropolità de Roques Blanques). 

Localització de les instal·lacions del Papiol i vista aèria de la pedrera 

PLANTA DE RECICLAGE 
EL PORT DE BARCELONA  

(codi: E-609.99) 

Gesti ó de terres i runes, S. L., 
c/Nàpols, núm. 222-224, baixos 
Barcelona 
CP: 08013 
Tel. 934147488 

Adreça instal·lació: 
Av. Estany del Port, núm. 62 
08820, El Prat de Llobregat 
(Dic Sud) 

Residus de la construcció 
procedents d’enderrocs 
aptes per triturar (runa 

neta) 
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Empresa gestora Localització Residus acceptats 
 
Es rebutjaran aquells camions amb runes que portin terres o materials que siguin potencialment 
contaminants, els industrials, els urbans, els voluminosos i les restes vegetals, els destins dels 
quals són els abocadors industrials, urbans o les deixalleries.  
 

     

Localització de la instal·lació i vista de la planta de matxuqueig existent per a la revalorització dels 
residus procedents d’enderroc 

 

PLANTA DE RECICLATGE 
DEL PRAT DE 
LLOBREGAT 

(codi: E-1166.10) 

Gesti ó de terres i runes, S. L.,      
c/Nàpols, núm. 222-224, baixos 
Barcelona 
CP: 08013 
Tel. 934147488 
 
Adreça instal·lació: 
c/ 100, núm. 31, Polígon Pratenc,  

Runes en general  
(sense especificar)  

 

 
Localització de la planta de reciclatge del Prat de Llobregat 

 

PLANTA DE TRIATGE DE 
CASTELLBISBAL 
(codi: E-1071.08) 

Comercia l de recollida de 
contenidors i sacs, S.L.,      
Polígon Industrial Sud  
c/Trepalleda, núm. 16 
Castellbisbal 
CP: 08755 
Tel. 902476070 
 
Adreça instal·lació: 
c/Trepalleda, núm. 16, 
Castellbisbal 
 

Runes en general  
(sense especificar)  
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Empresa gestora Localització Residus acceptats 
 

 
Localització de la planta de Triatge de Castellbisbal 

 

PLANTA DE 
TRANSVASSAMENT DE 

L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

(codi: E-806.03) 

Gelabert Servicios i Mantenimientos , 
S.A., 
http://www.gelabert.net 
Crta. Antiga del Prat núm. 1 
Hospitalet de Llobregat 
CP: 08908 
Tel. 933350896 
 
Adreça instal·lació: 
Crta. Antiga del Prat núm. 1 
Hospitalet de Llobregat 
 

Gestionen residus de: 
Terres netes o brutes, tot 
tipus de runes d’enderroc, 

residus inerts, residus 
especials (llots, tubs 

fluorescents, 
desencofrants), fusta, 
paper-cartró, plàstic, 
material d’oficina,etc. 

 

 
Localització de la planta de Transvassament de l’Hospitalet de Llobregat 

 

PLANTA DE RECICLATGE 
I TRANSVASSAMENT DE 

BARCELONA 
(codi: E-790.02) 

Centre de Reciclatge de Barcelona , 
S.A., 
Polígon Industrial Zona Franca  
c/D Sector B, núm. 60 
Barcelona 
CP: 08040 
Tel. 902100635 
 
 

Runes en general  
(sense especificar) 
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Empresa gestora Localització Residus acceptats 

Adreça instal·lació: 
Polígon Industrial Zona Franca 
c/D Sector B, núm. 60 
Barcelona 

Localització de la planta de Reciclatge i Transvassament de Barcelona 

PLANTA DE 
TRANSVASSAMENT DE 

VILADECANS 
(codi: E-1017.07) 

Conten idors i reciclatges Berm údez, 
S.L 
c/nou núm. 1 local 5 
Viladecans 
CP: 08840 
Tel. 936588793 

Adreça instal·lació: 
c/nou núm. 1 local 5 
Viladecans 

Runes en general  
(sense especificar) 

Localització de la planta de Transvassament de Viladecans 
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TERMINOLOGIES 

 • Runa Neta: S'entén per runa neta tot aquell material d'origen petri, com pedres, formigons, 
ceràmics, terres i similars, totalment exempts de fustes, embalatges, papers, etc., i que es 
dipositarà a la instal·lació sense cap necessitat de triatge previ.  

 • Runa Mixta: S'entén per runa mixta tot material d'origen petri amb una petita quantitat de 
material no petri que obliga a realitzar un mínim triatge per retirar els no admissibles.  
 
 • Runa Bruta: S'entén per runa bruta tot aquell material que obliga a realitzar un triatge en 
profunditat per tal de retirar-ne tots aquells elements no admissibles. 

 

9. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació 
de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de 
Residus que caldrà que elabori el contractista de les obres recollides en el present projecte. 

10. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un 
plànol d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada 
de les instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la 
manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament 
dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb 
l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord 
previ amb la direcció facultativa. 

11. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de 
Gestió de Residus s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que 
es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 

12. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix 
a: trenta-set mil dos cents quaranta-nou euros amb set (37.249,07 €)  

En el DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha 
inclòs els amidaments i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a 
aquesta obra; recollits al pressupost del projecte. 
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Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, DOCUMENT 
NÚMERO 4 del Projecte, a dins de cada capítol del pressupost i segons es detalla a 
continuació: 

Al pressupost del projecte no hi ha un capítol independent de gestió de residus sinó que a 
cada capítol del pressupost estan contemplades unes partides destinades a la gestió de 
residus corresponents a: 

- Càrrega del material a transportar 

- Transport a dipòsit o centre de gestió (distància màx. de 20km) 

- Deposició dels residus a centre autoritzat, inclòs cànon d’abocament 

La relació d’aquestes partides es detalla a l’apartat DOCUMENT NÚM.2 del present Estudi 
de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

13. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT NÚM. 1  MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2  PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4  PRESSUPOST 

Barcelona, Juny 2013 

L’autora de l’Estudi de Gestió de 
Residus de construcció i de demolició 

Alexandra Garcia Campmany 

estudiant d'Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb les especificacions definides 
en el “Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona del 
meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat”. 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i de 
la demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de 
Residus del Contractista i de la seva materialització en obra. Aquest Plec es redacta per 
donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a 
mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, 
justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

• L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició.
• Pla de formació d’obra.
• Documentació de control d’obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 
documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.
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3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres,
mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes 
dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la 
influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de 
residus de construcció i de demolició. 

2.1. Productor de residus de construcció i de demolició (promotor)  

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del 
bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la 
demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 
29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de
complir les següents obligacions: 

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i
de demolició, que contindrà com a mínim: 

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels 
residus de construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats 
d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 
8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació 
de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es 
destinaran els residus que es generaran a l’obra.  
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4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel 
compliment per part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en 
l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, 
la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran 
ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus 
sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, 
en relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de 
demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels
residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la 
mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors 
autoritzats de residus perillosos.  

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els
termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia 
financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en 
relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la
llicència urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 
1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i 
la demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un 
document de seguiment independent  on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència 
d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a 
gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 
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Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents 
a cada any natural durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats . Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb 
l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat 
de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma 
d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o

b) mitjançant empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el 
Document final d’obra , tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.2. Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista)  

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la 
demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per 
compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del 
R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus 
haurà de complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla 
que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als 
residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les 
recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 
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direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a
gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, 
estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o 
conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició 
es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de 
reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del
posseïdor haurà de constar en document fefaent (anomenat “document de 
seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del 
posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de 
llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en 
ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord 
a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o 
norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí. Amb 
l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona 
transportista (art. 14.1)  

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició 
efectuï únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de 
transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de 
valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a
mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la 
mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior 
valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions
següents, quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la 
quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  
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La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels 
residus de construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per 
falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de 
residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició 
externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la 
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se
situï l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi 
estat especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor 
dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de 
totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar
els corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la 
documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 
3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els 
cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 
15.1 del Decret 89/2010). 

2.3. Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, 
serà considerat gestor, la persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant 
autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió 
dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons 
l’article 7 del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
de demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un
registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en 
tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la 
identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan 
procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 
l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la
informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada 
any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  
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c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons
els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels 
residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra 
de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de 
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al 
posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés 
de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a 
gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a 
la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta 
obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el 
productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus 
a la instal·lació.  

2.4. Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió 
de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / 
direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut  en matèria de seguretat i salut en la 
gestió de residus : 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o 
successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de
treball. 
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2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 
de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les
separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus 
especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les
deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball
en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades. 

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la 
Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees 
Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de 
materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament 
de zones d’apilament”. 
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2.5. Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de
Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a 
l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus 
autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió
de residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3. REQUISITS LEGALS

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la 
legislació i la normativa existent i vigent. A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta 
una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant això, afegirà a la llista 
següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
l’eliminació dels olis usats.

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de
Residus.
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• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de
Catalunya.

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en
dipòsits controlats.

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera

del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para

la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento

para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los
aceites industrials usados.

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la
gestión de los residuos de construcción y demolición.

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora dels residus

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de
Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la
gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.

• LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus:

• DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

• Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la D.F

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de
residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 
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4. CONDICIONS ECONÒMIQUES

4.1. Criteris d'aplicació  

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en 
capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i 
segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en 
base a la suma de la resta de  partides.  

Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el 
capítol de Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 

4.2. Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus  

La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris 
d’amidament que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions 
Tècniques del banc de preus en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 

- CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu 
de construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera 
el límit especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL 
DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb 
cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les 
fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
que no contenen substàncies perilloses) 
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- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 
no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i 
demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els 
espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en 
funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge 
separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la 
pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 
s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla 
de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs” de la obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ, DE CONSTRUCCIÓ O DE DEMOLICIÓ 
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu 
de construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de 
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a 
mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 
número de llicència d’obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no 
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 
codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu 
de construcció o demolició o material d’excavació. 
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S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de 
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 
emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a 
que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: 
valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de 
recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de 
recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon 
d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la 
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de 
residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus. 
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4.3. Certificació del pressupost de Gestió de Residus 

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs dintre dels diferents capítols del Pressupost 
del Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals. En qualsevol cas, el Pressupost de 
Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte d’obra corresponent. 

Barcelona, Juny 2013 

L’autora de l’Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i demolició 

Alexandra Garcia Campmany 

estudiant d'Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 
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1. AMIDAMENTS



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 1

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL GR  GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPITOL 01  TREBALLS PREVIS

1 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 residus demolicions 1,000 59,250 59,250 C#*D#*E#*F#

2 residus desbrossada 1,000 132,240 132,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,490

2 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 demolicions estructes formigó armat 1,000 59,250 59,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

3 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 residus desbrossada 1,000 113,240 113,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,240

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL GR  GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPITOL 02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

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

1 excedent de terres (segons annex
núm.8)

1,000 1.322,400 1.322,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.322,400

2 G2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 quantitat transport terres 1,000 1.322,400 1.322,400 C#*D#*E#*F#

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 06/05/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.322,400

3 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 estructura metàl·lica col·lector (F1) 1,000 10,346 20,000 206,920 C#*D#*E#*F#

2 estructura metàl·lica col·lector (F2) 1,000 10,346 30,000 310,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,300

4 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

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

1 estructura metàl·lica col·lector 1,000 10,346 50,000 517,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,300

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL GR  GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPITOL 05  INTEGRACIÓ AMBIENTAL

1 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 residus desbrossada 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 residus desbrossada 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

EUR
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2. QUADRE DE PREUS NÚM 1



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/05/13 Pàg.: 1

F2R542AAP-1 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F2RA6680P-2 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

10,71 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F2RA9RC0P-3 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,05 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

G2R350DAP-4 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

G2R5426AP-5 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2RA73G1P-6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

31,07 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G2RA7L01P-7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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3. QUADRE DE PREUS NÚM 2



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 06/05/13 Pàg.: 1

P-1 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-2 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

10,71 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-3 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,05 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals inerts amb una densitat 0.75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-4 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-5 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,68 €

Altres conceptes 7,68000 €

P-6 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

31,07 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1.25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

29,58750 €

Altres conceptes 1,48250 €

P-7 G2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,95 €

B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,48000 €

Altres conceptes 0,47000 €
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4. PRESSUPOST



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

PRESSUPOST Data: 06/05/13 Pàg.: 1

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS

1 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

7,68 191,490 1.470,64

2 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

31,07 59,250 1.840,90

3 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals inerts amb una
densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

22,05 113,240 2.496,94

TOTAL SUBCAPITOL PF.GR.01 5.808,48

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPITOL 02 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 4)

5,05 1.322,400 6.678,12

2 G2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

9,95 1.322,400 13.157,88

3 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

7,70 517,300 3.983,21

4 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
(P - 2)

10,71 517,300 5.540,28

TOTAL SUBCAPITOL PF.GR.02 29.359,49

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

SUBCAPITOL 05 INTEGRACIÓ AMBIENTAL

1 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals inerts amb una
densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

22,05 70,000 1.543,50

2 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

7,68 70,000 537,60

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

PRESSUPOST Data: 06/05/13 Pàg.: 2

TOTAL SUBCAPITOL PF.GR.05 2.081,10

EUR

Barcelona, Juny 2013 

L’autora de l’Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i demolició 

Alexandra Garcia Campmany 

estudiant d'Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 
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1. INTRODUCCIÓ  

El termini d’execució previst per a l’execució del projecte és de tres (3) mesos. 
Aquest annex es redacta amb l’objecte de definir i concretar els aspectes més rellevants de 
la organització que presenta el projecte en el corresponent annex núm. 16. Pla d’obra. 
 
Els treballs s’han desglossat en tres fases de manera que l’afectació a l’entorn sigui la 
mínima. Els treballs a executar s’han organitzat de manera que les fases s’hauran de 
realitzar en paral·lel a mesura que avancin, deixant sempre habilitat un camí pels usuaris 
dels camins itinerants de l’Espai Fluvial del Llobregat (vianants, bicicletes, vehicles de 
manteniment). A continuació es procedeix a l’organització que el projecte recomana 
realitzar durant la fase d’execució dels treballs relacionats amb el present projecte 

2. FASES D’EXECUCIÓ 

Tal i com s’ha comentat en l’anterior apartat, els treballs s’han planificat en tres fases. 
Aquestes fases són: 
 

(1) FASE 1 (P.K. 43,38 al P.K. 65,00) 
 

(2) FASE 2 (P.K. 65,00 al P.K. 95,00) 
 

(3) FASE 3 RESTITUCIÓ DE LA ZONA 
  
Els treballs s’han organitzat en aquestes fases en concret, per tal de disposar sempre un 
camí pels circuits itinerants, que caldrà que estigui degudament senyalitzat i segregat de 
l’obra per tal d’evitar l’accés a tota persona aliena a l’obra i, per a gestionar de forma 
correcta l’afectació als serveis en alta existents (oleoducte i gasoducte); dues línies 
soterrades que discorren perpendicularment al traçat del col·lector a reconstruir.  
 
En aquest sentit, a la primera fase, no es preveu afectació a cap servei, a diferència de la 
segona fase on, amb l’obertura de la rasa, es descobriran les dues conduccions que caldrà 
estintolar; segons les especificacions de les companyies pertinents. 
 
De forma prèvia a l’inici de la fase 1 caldrà realitzar una sèrie de treballs de reconeixement 
del terreny. Durant la primera setmana d’obra caldrà realitzar els treballs de replanteig, 
tancament i implantació de les instal·lacions d’obra; així com els treballs de reconeixement 
del terreny. Firmada l’acta de replanteig es donarà pas a l’inici de l’obra amb els treballs 
d’esbrossada i amb la localització i comprovació dels serveis existents. 
 
Iniciada l’obra, caldrà planificar la fabricació i el subministra dels marcs prefabricats a 
col·locar per tal d’evitar interrupcions a l’obra per a no disposar del material quan és 
necessari.  
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Un cop realitzada la neteja de la zona i s’hagin localitzat els serveis per a poder aplicar les 
mesures que es considerin adients es donarà pas a l’inici de la fase 1. 
 
Els treballs de la fase 1 consisteixen en l’excavació del tram de 20m projectat; primerament 
en desmunt i després en rasa, a mesura que vagi apareixent l’estructura del tub col·lector, 
s’aniran realitzant els treballs respectius de demolició i retirada dels residus i terres de 
l’interior del tub. Un cop assolida la cota del fons de rasa i extret tot el tram de tub 
col·lector, es realitzarà el piconat de la rasa i es col·locarà una capa de 20 cm de sorra, 
sobre la qual reposarà una solera de formigó de 20 cm de gruix en la que assentaran els 
calaixos prefabricats de formigó armat. 
 
Executada la solera, es procedirà a la col·locació dels marcs prefabricats i a la seva 
impermeabilització i drenatge amb làmina de feltre, tub ranurat i reblert de l’enronyonament 
dels marcs amb material drenant fins a una alçada de 1,2-1,5m. Posteriorment, es 
realitzarà el reblert de la resta de rasa amb el material procedent de l’excavació de la fase 
2. 
 
Durant l’execució d’aquesta fase, cal esmentar que, les terres d’excavació seran 
traslladades cap a l’interior de l’espai fluvial, cap al sud de l’àmbit, per a la formació de la 
mota de protecció de la zona.  
 
Per altra banda, en aquesta fase es realitzarà el reforç del tram de col·lector localitzat entre 
el traçat de marcs (P.k. 45,00) i la zona reconstruïda al 2010 de manera que es realitzi una 
perfecta connexió entre les estructures a fi de minimitzar l’alteració de la làmina d’aigua i 
assegurat la perfecta unió entre els elements per a garantir la continuïtat del col·lector.  
 
Cal esmentar que durant la realització d’aquests treballs (referenciats com a punt singular 
1) caldrà aplicar una sèrie de mesures i adequar l’àmbit per tal d’evitar l’afectació a la línia 
ferroviària; que, tal i com s’ha comentat en anteriors annexes, no es preveu en principi la 
seva afectació a excepció de la tanca límit i caldrà estudiar l’estabilitat de la plataforma 
abans de qualsevol treball pròxim a la línia. 
 
Per altra banda, s’hauran d’aplicar mesures addicionals de Seguretat i Salut a criteri del 
Director d’Obra per a l’execució de treballs a menys de 3m de la zona de la zona de domini 
públic de la línia ferroviària. El projecte recomana coordinar els treballs amb FGC, realitzar 
un tancament adequat, disposar d’un pilot de vies o persona autoritzada per a la tasca i no 
descarta la realització dels treballs en horari nocturn. 
 
Un cop hagin sigut col·locats els marcs prefabricats de la fase 1, donaran inici als treballs 
de la fase 2. Per això caldrà adequar un nou recorregut per a vianants i bicicletes abans de 
l’inici de la fase 2 de manera que es garanteixi la seva seguretat. 
 
Els treballs corresponents a la fase 2 seguiran la mateixa metodologia que per a la fase 1. 
Cal destacar en aquesta fase que donant els treballs d’excavació apareixeran les dues 
canonades que es preveu afectació i que caldrà estintolar a mesura que avancen els 
treballs d’excavació.  
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Els treballs d’estintolament es realitzaran seguint les indicacions tècniques de les 
companyies, disposades en el present projecte i sota la direcció i control d’un tècnic 
nomenat per la companyia que verifiqui la correcta realització dels estintolaments. Durant 
els treballs de col·locació dels marcs prefabricats caldrà controlar no danyar en cap cas 
l’estructura dels estintolaments. 
 
En aquesta fase, també destaquen els treballs d’adequació i connexió del punt singular 2, 
formada per una estructura de formigó armat en forma de paral·lelepípede que acaba amb 
tres clapetes de 2.500mm, amb el nou traçat de marcs prefabricats. Aquesta connexió i 
adequació es realitzarà de manera que es garanteixi el correcte encastat dels elements.  
 
Poc després de la col·locació dels marcs prefabricats, es col·locarà la comporta antiretorn 
que manca a la zona del punt singular 2 i realitzarà la restitució dels camins i de la 
vegetació. També està previst durant la realització d’aquesta fase, els treballs de neteja, 
retalussat i revegetació amb espècies autòctones i hidrosembrat de la llera a la sortida cap 
al riu Llobregat. 
 
Durant tot el termini d’execució del projecte, s’aplicaran les mesures de Seguretat i salut i 
calguin, les mesures de gestió de residus i conservació del medi adients i necessàries i es 
realitzarà un control de la qualitat i assajos dels materials per a garantir la correcta 
execució i durabilitat del projecte. 
 
Per a una millor concreció de la planificació dels treballs, veure annex núm. 16 Pla d’Obra 
del present projecte.  
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3. ACCESSIBILITAT DURANT L’OBRA 

El camí d’accés es realitzarà directament des de la sortida de la E-90/A-2, en direcció a 
Cornellà de Llobregat des de la C-245 o directament des de la C-245. Un cop a la C-245 
en direcció a Sant Boi de Llobregat, apareix a mà dreta un camí que dóna accés a la zona 
de l’espai fluvial del Llobregat. Cal seguir el camí fins al final i disposar-se per a circular pel 
marge esquerre del riu; costat Cornellà, pel camí de Ribera fins a arribar a l’àmbit 
d’actuació. El camí de sortida es realitzarà de forma inversa a la descrita anteriorment. Per 
a una millor concepció de l’accés a continuació es disposa d’una imatge on es dibuixa el 
traçat d’accés fins a l’àmbit d’actuació. 

 
Fig. 1. Camí d’accés a l’àmbit d’actuació des de les vies principals de la zona 

4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Al DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS del present projecte s’inclou tota la informació gràfica 
que detalla els aspectes de localització, concepció i organització del present projecte. 
 
Cal esmentar també l’annex núm. 12. Estudi de Seguretat i Salut del projecte que inclou 
els plànols de la localització i organització prevista de les instal·lacions, tancaments i 
senyalització en fase de projecte per a l’execució dels treballs aquí detallats. 
 

NUS DE 
CONNEXIÓ AMB 

VIES PRINCIPALS 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

CAMÍ D’ACCÉS 
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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 124.1 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
En el diagrama adjunt en el present annex representa el pla de realització dels treballs 
previst. L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest Projecte 
s’ha basat en les següents criteris: 
 

• El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 
• Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els 

indicats a la justificació de preus. 
• S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies 

laborables. 
• Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 
• Climatologia de la província de Barcelona, a efectes de poder avaluar la incidència 

sobre els rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses. 
 
Cal esmentar que la proposta definida en el present annex és de caire informatiu i, per 
això, caldrà que el Contractista adjudicatari adapti el pla d’obra als seus mitjans i 
rendiments previstos i que, posteriorment, haurà de ser acceptada per l’organisme 
responsable per a que passi a ser contractual. Si durant el transcurs de les obres es 
produïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació del pla d’obra, aquesta haurà 
de realitzar-se sota el consentiment de la Administració o Direcció Facultativa. 
 
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats 
les unitats d’obra més importants. 
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en 
funció de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que serà 
contractual. 
 
El termini d’execució de les obres previst és de tr es (3) mesos i s’han organitzat els 
treballs en tres (3) fases. 

2. PROGRAMA DE TREBALLS  

A continuació s’adjunta el Diagrama de Gantt que mostra el programa de treballs previst 
per a l’execució de les obres contemplades en el present projecte. 
  
 
 



Id Nombre de tarea Duración

1 INICI DE L'OBRA 0 días

2 TREBALLS PREVIS 31 días

3 Treballs de replanteig, abalissament i implantació de l'obra 2 días

4 Reconeixement del terreny 2 días

5 Neteja i esbrossada amb decapeig de terra vegetal 2 días

6 Execució de cates per a localització de serveis 1 día

7 Fabricació i/o subministre de marcs prefabricats FASE 1 13 días

8 Fabricació i/o subministre de marcs prefabricats FASE 2 15 días

9 FASE 1 (P.K. 43,38-65,00) 24 días

10 Excavació en desmunt i en rasa de >6m d'ampla i profunditat
de >=6m

5 días

11 Formació de mota de protecció aigües avall amb terres de la
pròpia excavació

8 días

12 Enderroc d'estructura metàl·lica de qualsevol tipus amb
mitjans manuals i mecànics

3 días

13 Excavació manual i mecànica a l'interior del tub; inclòs
esgotament d'aigua estancada

1 día

14 Reforç de tub col·lector (punt singular 1) 3 días

15 Adequació i connexió entre reforç i marc prefabricat 3 días

16 Repàs i piconatge de rasa amb estesa de sorra al fons de
rasa

1 día

17 Formació de base de formigó de 20cm de gruix, sobre llit de
sorra

1 día

18 Col·locació a fons de rasa de marcs prefabricats de HA,
4000x2500 de secció lliure

7 días

19 Impermeabilització de paraments 7 días

20 Col·locació de tub de drenatge i reblert lateral amb material
drenant

2 días

21 Reblert de rasa fins a cota de rasant amb terres de la pròpia
excavació

6 días

22 FASE 2 (P.K. 65,00-95,00) 33 días

23 Excavació en desmunt i en rasa de >6m d'ampla i profunditat
de >=6m

7 días

24 Estintolament de serveis afectats 5 días

25 Enderroc d'estructura metàl·lica de qualsevol tipus amb
mitjans manuals i mecànics

3 días

26 Excavació manual i mecànica a l'interior del tub; inclòs
esgotament d'aigua estancada

2 días

27 Repàs i piconatge de rasa amb estesa de sorra al fons de
rasa

1 día

28 Formació de base de formigó de 20cm de gruix 1 día

29 Col·locació a fons de rasa de marcs prefabricats de HA,
4000x2500 de secció lliure

10 días

30 Adequació i connexió de punt singular 2 amb traçat col·lector 3 días

31 Impermeabilització de paraments 10 días

32 Col·locació de tub de drenatge i reblert lateral amb material
drenant

2 días

33 Reblert de rasa fins a cota de rasant amb terres de la pròpia
excavació

8 días

34 FASE 3 RESTITUCIÓ DE LA ZONA 17 días

35 Substitució i restitució de comportes murals tipus clapeta 2 días

36 Treballs de reconstrucció de camins i circuits itinerants 4 días

37 Neteja de la llera i reperfilat de talussos 12 días

38 Subsolament del terreny, hidrosembrat i plantacions 12 días

39 ACABATS I NETEJA FINAL D'OBRA 3 días

40 CONTROL MEDIAMBIENTAL 65 días

41 CONTROL DE QUALITAT 65 días

42 SEGURETAT I SALUT 65 días

43 FI D'OBRA 0 días

INICI DE L'OBRA 
TREBALLS PREVIS

REP;IMPL

GEOT

ESB;MT

SERV. AFECT

FASE 1 (P.K. 43,38-65,00)

MT

MT

DEM

MT;BOMB

OC

OC

MT

OC

MARC PREF.

IMP

DREN

MT

FASE 2 (P.K. 65,00-95,00)

MT

SERV. AFECT.

DEM

MT;BOMB

MT

OC

MARC PREF.

OC

IMP

DREN

MT

FASE 3 RESTITUCIÓ DE LA ZONA 

OC

MT;OC

ESB;MT

MT;HIDROSEM;PLANT

ACABATS

FI D'OBRA

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
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PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS I MILLORA DEL MEANDRE DE SORTIDA AL RIU LLOBREGAT ENTRE CORNELLÀ I EL PRAT DE LLOBREGAT

TERMINI D'EXECUCIÓ: 3 MESOS
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1. INTRODUCCIÓ  

En el present annex s’inclouen les justificacions relatives a l’import dels preus unitaris que 
figuren al “Document número 4: Pressupost” del present projecte i que són els que han 
servit de base per a la determinació del pressupost de l’obra.  

Els preus que es presenten en la justificació es refereixen a preus d’execució material. Per 
a la determinació dels preus unitaris s’ha fet ús de la base de dades del Banc de Preus 
2010 de l’ITEC. 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra es basarà en la determinació dels costos  
directes i indirectes precisos pera a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l’import 
del Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar les entregues de bens o prestacions de 
serveis realitzats.  

 Es consideren costos directes:  

 
a) La mà d’obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que 

intervenen  directament en l’execució de la unitat d’obra.  
 

b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de 
que es tracti o que siguin necessaris para a la seva execució.  
 

c) Les despeses de personal, combustibles, energia, etc., que tinguin lloc per 
l’accionament o funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en 
l’execució de la unitat d’obra.  
 

d) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinaria i instal·lacions 
anteriorment citades.  

 
 Es consideren costos indirectes:  

 
Les despeses que no tenen una influència directa sobre el cost de les unitats d’obra, com  
poden ser les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de  
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal 
tècnic i  administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevists.  

Totes aquestes despeses es xifren en un percentatge dels costos directes, igual per a totes 
les unitats d’obra.  

 
Pel present projecte s’ha estimat un 5% de Costos Indirectes 
 
 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
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3. LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

A continuació s’adjunta una relació dels costos corresponents a la mà d’obra, maquinària, 
materials, elements compostos i els preus descompostos de les unitats d’obra del projecte.  
 
Totes aquestes unitats d’obra són objecte d’amidament i abonament al pressupost. 
  
La codificació de les unitats d’obra és la mateixa per a la justificació de preus, amidaments,  
quadres de preus i pressupost.  
 
.  
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,00000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 24,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,00000 €

A0125000 H Oficial 1a soldador. 23,40000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 23,02000 €

A012P200 H Oficial 2a jardiner 21,57000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 21,31000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,31000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

A0140000 h Manobre 20,06000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,92000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/05/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1311110 H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kw 46,24000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 101,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C133M0R0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200 kg 43,59000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 48,25000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,80000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 H Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,31000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €

C1709A00 H Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €

CR221332 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip subsolador
amb 3 braços i d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

39,78000 €

CR713300 H Hidrosembradora muntada sobre camió 35,00000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,11000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm 43,88000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 70,80000 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm 13,55000 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 20,78000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B065C76B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

90,39000 €

B065CH0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

81,57000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

64,79000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0B34133 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m,
segons une 36092

1,65000 €

B0B50010 KG Perfils d'acer galvanitzat A 42 b. 2,50000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl·lica i acabat de tauler fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos 6,16000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZP4U3 u Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons metàl·lics amb estructura metàl·lica i acabat
amb tauler fenòlic, de 300x100 cm

0,77000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

60,00000 €

B2RA7360 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >=1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el catàleg europeu de residus
(orden mam/304/2002)

6,50000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1.25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,48000 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals inerts amb una densitat 0.75 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

28,00000 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,29000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,30000 €
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MATERIALS

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,05000 €

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr 0,86000 €

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 83,53000 €

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €

BR44FA36 u Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor  de 35 l 40,00000 €

BR455B5L u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,14000 €

BR455P5L u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,14000 €

BR4A2634 u Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,20000 €

BR4H3G41 u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 2,63000 €

BR4UJJ01 Kg Barreja d'espècies tipus barreja de llavors de fitó o equivalent, per clima mediterrani càlid (30
gr/m2) , amb la substitució del medicago sativa per medicago lupulina i la incorporació de llavors
de1 % de  piptatherum pilliaceum i un 1 % de plantago albicans

4,90000 €

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

3,08000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A10U kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,69671 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 24,00000 = 0,02400
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 21,31000 = 0,02131

Subtotal: 0,04531 0,04531
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,09000 = 0,01090

Subtotal: 0,65140 0,65140

COST DIRECTE 0,69671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69671
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, sobre base de sorra inclosa

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,06000 = 3,00900
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 24,00000 = 2,88000

Subtotal: 5,88900 5,88900
Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm 0,200      x 43,88000 = 8,77600
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 64,56000 = 12,91200

Subtotal: 21,68800 21,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08834

COST DIRECTE 27,66534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,04860

P-2 F2160001 m Retirada de reixat metàl·lic existent, inclòs enderroc
de daus de formigó, de 2 a 4 m d'alçària, com a
màxim amb càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,120 /R x 19,92000 = 2,39040
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 20,06000 = 1,40420

Subtotal: 3,79460 3,79460
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,001 /R x 56,03000 = 0,05603

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 16,58000 = 0,99480

Subtotal: 1,05083 1,05083

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05692

COST DIRECTE 4,90235
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14747

P-3 F221V010 m3 Excavacio manual i mecànica en interiors de tub,
amb extracció de terres o residus, càrrega i transport
a instal·lació autoritzada de gestió, inclòs deposició i
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 25,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 20,06000 = 10,03000

Subtotal: 10,03000 10,03000
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,065 /R x 60,38000 = 3,92470
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 38,50000 = 3,85000

Subtotal: 7,77470 7,77470
Materials

B2RA7360 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
barrejats inerts amb una densitat >=1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15045

COST DIRECTE 24,45515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,67791

P-4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820
C1331100 H Motoanivelladora petita 0,010 /R x 56,95000 = 0,56950

Subtotal: 1,29770 1,29770

COST DIRECTE 1,29770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36259

P-5 F2319997 ml Estintolament de canonada d'ENAGAS de 36
polsades de diàmetre, en tota la longitud de la rasa
que atravessa, amb bigues de perfils laminats
metàl.lics. Inclou l'excavació per al recolzament de
les bigues i l'execució del seu fonament amb formigó
HA-30. També inclou la subjecció de la canonada
estintolada a la biga col.locada mitjançant elements
metàl.lics resistents. Inclou la retirada completa de
l'estintolament a mida que es faci el reblert de terres i
l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el
transport i la disposició en dipòsit autoritzat de tots
els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la
companyia propietaria del servei.

Rend.: 0,481 957,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 21,99000 = 228,58628
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,06000 = 83,40956

Subtotal: 311,99584 311,99584
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 2,500 /R x 41,12000 = 213,72141

Subtotal: 213,72141 213,72141
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl·lica i acabat de tauler
fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos

10,000      x 6,16000 = 61,60000

B0B50010 KG Perfils d'acer galvanitzat A 42 b. 120,000      x 2,50000 = 300,00000

B065CH0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

0,300      x 81,57000 = 24,47100

Subtotal: 386,07100 386,07100

COST DIRECTE 911,78825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 45,58941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 957,37766

P-6 F2319998 ml Estintolament de canonada de CLH de 12 polsades
de diàmetre, en tota la longitud de la rasa que
atravessa, amb bigues de perfils laminats metàl.lics.
Inclou l'excavació per al recolzament de les bigues i
l'execució del seu fonament amb formigó HA-30.
També inclou la subjecció de la canonada estintolada
a la biga col.locada mitjançant elements metàl.lics
resistents. Inclou la retirada completa de
l'estintolament a mida que es faci el reblert de terres i
l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el
transport i la disposició en dipòsit autoritzat de tots
els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la
companyia propietaria del servei.

Rend.: 1,336 682,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 21,99000 = 82,29790
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,06000 = 30,02994

Subtotal: 112,32784 112,32784
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 5,000 /R x 41,12000 = 153,89222

Subtotal: 153,89222 153,89222
Materials

B065CH0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,500      x 81,57000 = 122,35500

B0B50010 KG Perfils d'acer galvanitzat A 42 b. 80,000      x 2,50000 = 200,00000

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl·lica i acabat de tauler
fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos

10,000      x 6,16000 = 61,60000

Subtotal: 383,95500 383,95500

COST DIRECTE 650,17506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,50875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,68381
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PARTIDES D'OBRA

P-7 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 48,25000 = 7,33400

Subtotal: 7,33400 7,33400

COST DIRECTE 7,33400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70070

P-8 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 10,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 60,00000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 10,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,71000

P-9 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals inerts amb una densitat 0,75
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals inerts amb una densitat 0.75
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,750      x 28,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 21,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,05000



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/05/13 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

P-10 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 19,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 21,31000 = 8,52400

Subtotal: 15,72400 15,72400
Materials

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,43000 = 0,85991
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150
B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297

Subtotal: 2,94619 2,94619

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23586

COST DIRECTE 18,90605
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85135

P-11 F31D1101 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat en volta per a
lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler fenòlic o
planxa metàlica, per a deixar el formigó vist, inclou
estintolament amb puntals de l'encofrat. Amidament
per m2 de projecció horitzontal.

Rend.: 1,000 52,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 24,00000 = 22,08000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,805 /R x 21,31000 = 17,15455

Subtotal: 39,23455 39,23455
Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 211,79000 = 0,42358
B0DZP4U3 u Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons

metàl·lics amb estructura metàl·lica i acabat amb
tauler fenòlic, de 300x100 cm

1,000      x 0,77000 = 0,77000

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,63000 = 0,15780
B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl·lica i acabat de tauler

fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos
1,200      x 6,16000 = 7,39200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000
B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,15000 = 0,11500
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,015      x 20,54000 = 0,30810

Subtotal: 9,59648 9,59648



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/05/13 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,98086

COST DIRECTE 49,81189
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,49059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,30249

P-12 F3Z114N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 21,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 20,06000 = 4,21260
A0121000 h Oficial 1a 0,115 /R x 21,99000 = 2,52885

Subtotal: 6,74145 6,74145
Materials

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,210      x 64,79000 = 13,60590

Subtotal: 13,60590 13,60590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10112

COST DIRECTE 20,44847
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,47090

P-13 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb qualsevol mitjà.

Rend.: 1,000 114,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,960 /R x 20,06000 = 19,25760
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 24,00000 = 5,76000

Subtotal: 25,01760 25,01760
Materials

B065CH0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 81,57000 = 83,20140

Subtotal: 83,20140 83,20140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62544

COST DIRECTE 108,84444
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,44222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,28666

P-14 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el
pes unitari per al seu amidament ha de ser el teòric.

Rend.: 1,000 1,17 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,31000 = 0,21310
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 24,00000 = 0,19200

Subtotal: 0,40510 0,40510
Materials

D0B2A10U kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,69671 = 0,69671

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654

Subtotal: 0,70325 0,70325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00608

COST DIRECTE 1,11443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17015

P-15 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 32,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,06000 = 1,00300

Subtotal: 1,00300 1,00300
Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

Subtotal: 5,70625 5,70625
Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 20,78000 = 23,89700
B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 23,95250 23,95250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01505

COST DIRECTE 30,67680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,21063

P-16 F9A1201X m3 Paviment de sauló i tot-ú al 50%, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 26,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,06000 = 1,00300

Subtotal: 1,00300 1,00300
Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
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C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,70625 5,70625
Materials

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400
B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 18,86950 18,86950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01505

COST DIRECTE 25,59380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,87348

P-17 F9G1634X m3 Paviment de formigó sense additius
HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat,
inclosa malla electrosoldada de barres corregudes
d'acer elaborada a l'obra.

Rend.: 1,000 110,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,016 /R x 21,31000 = 0,34096
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,016 /R x 24,00000 = 0,38400
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,06000 = 4,01200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 23,02000 = 1,54234

Subtotal: 6,27930 6,27930
Maquinària

C1709A00 H Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 2,58786 2,58786
Materials

B0B34133 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une
36092

1,000      x 1,65000 = 1,65000

B065C76B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050      x 90,39000 = 94,90950

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 96,57258 96,57258

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09419

COST DIRECTE 105,53393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,27670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,81063

P-18 FC7E0001 ml Subministre, transport i descàrrega de marcs
prefabricats per a col·lector de sanejament soterrat
de formigó armat de forma rectangular i dimensions
interiors de 4000x2500x1000mm, fabricat per
vibració. Segons pressupost Grupo GD, Gadea
Hermanos

Rend.: 1,000 1.313,72 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-19 FC7E0002 ml Col·locació a fons de rasa de marcs prefabricats
encadellats de formigó armat, de dimensions
4000x2500x1000mm; totalment instal·lat sobre solera
de formigó, no inclosa.

Rend.: 1,000 165,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,100 /R x 19,92000 = 41,83200
A0121000 h Oficial 1a 1,210 /R x 21,99000 = 26,60790

Subtotal: 68,43990 68,43990
Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,800 /R x 57,07000 = 45,65600
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,728 /R x 60,38000 = 43,95664

Subtotal: 89,61264 89,61264

COST DIRECTE 158,05254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,90263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,95517

P-20 FC7E0004 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de
granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm
com a màxim

Rend.: 1,000 12,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,025 /R x 19,92000 = 0,49800
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 20,06000 = 0,50150

Subtotal: 0,99950 0,99950
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x 8,61000 = 2,58300
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 3,98375 3,98375
Materials

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm 0,500      x 13,55000 = 6,77500

Subtotal: 6,77500 6,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01499

COST DIRECTE 11,77324
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,36190

P-21 FC7E0005 m2 Col·locació de làmina drenant Rend.: 1,000 2,76 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-22 FC7E0006 ml Formació de junta elàstica amb fons de junta i màstic
bituminós de 20x1cm per a unió entre elements
estructurals, s'inclou resina i banda elàstica a l'interior.

Rend.: 1,000 12,45 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-23 FD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 29,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 20,06000 = 5,81740
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 23,02000 = 3,91340

Subtotal: 9,73080 9,73080
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 8,61000 = 0,86100
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,080 /R x 41,12000 = 3,28960

Subtotal: 4,15060 4,15060
Materials

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 4,29000 = 4,50450

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,479      x 19,94000 = 9,55126

Subtotal: 14,05576 14,05576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14596

COST DIRECTE 28,08312
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48728

P-24 FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb
3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m,
per a un pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR221332 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a
54 CV) de potència, amb equip subsolador amb 3
braços i d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

0,0039 /R x 39,78000 = 0,15514

Subtotal: 0,15514 0,15514

COST DIRECTE 0,15514
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16290

P-25 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 H Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 21,57000 = 1,72560

Subtotal: 1,72560 1,72560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02588

COST DIRECTE 1,75148
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83906

P-26 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200
kg, per a un pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C133M0R0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200
kg

0,0086 /R x 43,59000 = 0,37487

Subtotal: 0,37487 0,37487

COST DIRECTE 0,37487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39361

P-27 FR44FA36 u Subministrament d'ametller (prunus dulcis) de
p18-20cm de circumferència, en contenidor, amb
més de dos pisos de branques i la copa ben
formada,subministrament i col·locació de tutor de
fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8
cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat en el fons
del forat de plantació, inclou els cinturons de goma
per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament,
regs i manteniment necessàri fins a la recepció de
l'obra

Rend.: 1,000 42,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44FA36 u Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en
contenidor  de 35 l

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 40,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,00000

P-28 FR4A2634 u Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a
60 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4A2634 u Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,20000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

COST DIRECTE 3,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36000
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P-29 FR4H3G41 u Subministrament de Rosmarinus officinalis
'Prostratus' en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H3G41 u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 1,000      x 2,63000 = 2,63000

Subtotal: 2,63000 2,63000

COST DIRECTE 2,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76150

P-30 FR612368 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 119,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 H Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 21,57000 = 4,31400
A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200
A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 21,50000 = 7,52500

Subtotal: 14,14100 14,14100
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,290 /R x 60,38000 = 17,51020
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 32,30000 = 9,36700
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 43,58000 = 5,75256
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 42,60000 = 8,94600

Subtotal: 41,57576 41,57576
Materials

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 0,6912      x 83,53000 = 57,73594
B0111000 M3 Aigua 0,2304      x 1,11000 = 0,25574

Subtotal: 57,99168 57,99168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21212

COST DIRECTE 113,92056
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,69603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,61658

P-31 FR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 21,50000 = 5,16000
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A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020
A012P200 H Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 21,57000 = 0,43140

Subtotal: 5,82160 5,82160
Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,009 /R x 42,60000 = 0,38340

Subtotal: 0,38340 0,38340
Materials

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

0,0504      x 70,80000 = 3,56832

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0144      x 55,30000 = 0,79632

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 1,11000 = 0,01110

Subtotal: 4,37574 4,37574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08732

COST DIRECTE 10,66806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20147

P-32 FR721300 m2 Formació de prat en zona de fàcil accès per
superfícies entre1000 i 5000 m2 mitjançant
hidrosembra en dues fases, a la fase de sembra: 40
g/m2 de mescla de llavors seleccionada per la
propietat, 50 g/m2 mulch de fusta de fibra curta, 10
g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2 d'adob mineral
triple 15, 10 cc/m2 d'àcids húmic i fúlvic. fase de
tapat : 100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10
g/m2 d'estabilitzant orgànic. inclou els regs
d'implantació amb boca de reg fins a la consolidació
de la gespa, el manteniment i senyalització de la
nova plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta
partida s'abonarà en aconseguir el 95% de
recobriment de la superfície

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 23,02000 = 0,20718

Subtotal: 0,20718 0,20718
Maquinària

CR713300 H Hidrosembradora muntada sobre camió 0,005 /R x 35,00000 = 0,17500
C1503000 H Camió grua 0,005 /R x 46,00000 = 0,23000

Subtotal: 0,40500 0,40500
Materials

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,150      x 0,83000 = 0,12450

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,010      x 6,62000 = 0,06620
BR4UJJ01 Kg Barreja d'espècies tipus barreja de llavors de fitó o

equivalent, per clima mediterrani càlid (30 gr/m2) ,
amb la substitució del medicago sativa per medicago
lupulina i la incorporació de llavors de1 % de
piptatherum pilliaceum i un 1 % de plantago albicans

0,040      x 4,90000 = 0,19600

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2mgo) gr

0,030      x 0,86000 = 0,02580
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BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,020      x 8,05000 = 0,16100

Subtotal: 0,57350 0,57350

COST DIRECTE 1,18568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24496

P-33 FRZ52100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre, amb sistema de subjecció format per quatre
estaques de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de
diàmetre i 1,5 m de llargària, clavades un mínim de
30 cm en el fons del clot de plantació i lligades a un
bastiment de fusta col·locat a la part superior del pa
de terra

Rend.: 1,000 38,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,667 /R x 21,50000 = 14,34050
A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,667 /R x 23,02000 = 15,35434

Subtotal: 29,69484 29,69484
Materials

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària

2,000      x 3,08000 = 6,16000

Subtotal: 6,16000 6,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44542

COST DIRECTE 36,30026
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,11528

P-34 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 48,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,720 /R x 19,92000 = 14,34240
A0125000 H Oficial 1a soldador. 0,400 /R x 23,40000 = 9,36000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,06000 = 8,02400

Subtotal: 31,72640 31,72640
Maquinària

C1311110 H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kw 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888
C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,68000 = 3,07200

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,58000 = 5,96880

Subtotal: 14,21968 14,21968
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47590

COST DIRECTE 46,42198
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,32110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,74307

P-35 G2145301 m2 Enderroc d'estructura metàl·lica de qualsevol tipus
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 29,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador. 0,300 /R x 23,40000 = 7,02000

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 20,06000 = 14,04200

Subtotal: 21,06200 21,06200
Maquinària

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 7,68000 = 1,53600

C1311110 H Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kw 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888

Subtotal: 6,71488 6,71488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31593

COST DIRECTE 28,09281
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49745

P-36 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió; inclòs part proporcional de reperfilat de
talussos

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060

Subtotal: 0,20060 0,20060
Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,040 /R x 78,44000 = 3,13760

Subtotal: 3,13760 3,13760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301

COST DIRECTE 3,34121
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50827



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/05/13 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

P-37 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal,
amb mitjans mecànics i aplec de material

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060

Subtotal: 0,20060 0,20060
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,022 /R x 25,31000 = 0,55682

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 60,38000 = 1,32836

Subtotal: 1,88518 1,88518

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301

COST DIRECTE 2,08879
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19323

P-38 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny
no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 57,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 20,06000 = 54,16200

Subtotal: 54,16200 54,16200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81243

COST DIRECTE 54,97443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,72315

P-39 G22254C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2
m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega
mecànica del material excavat; inclòs part
proporcional de reperfilat de talussos

Rend.: 1,000 7,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060

Subtotal: 0,20060 0,20060
Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,040 /R x 182,49000 = 7,29960

Subtotal: 7,29960 7,29960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301

COST DIRECTE 7,50321
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87837
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P-40 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 20,06000 = 0,44132

Subtotal: 0,44132 0,44132
Maquinària

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 0,012 /R x 101,38000 = 1,21656

Subtotal: 1,21656 1,21656

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00662

COST DIRECTE 1,66450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74772

P-41 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 3,07420 3,07420

COST DIRECTE 3,07420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22791

P-42 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 6,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,055 /R x 50,44000 = 2,77420
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280

Subtotal: 6,39700 6,39700

COST DIRECTE 6,39700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71685

P-43 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
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Subtotal: 0,21990 0,21990
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,005 /R x 38,50000 = 0,19250

Subtotal: 0,75280 0,75280

COST DIRECTE 0,97270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02134

P-44 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5
km

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,020 /R x 32,30000 = 0,64600

Subtotal: 0,64600 0,64600

COST DIRECTE 0,64600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67830

P-45 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 20 km

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,091 /R x 52,80000 = 4,80480

Subtotal: 4,80480 4,80480

COST DIRECTE 4,80480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04504

P-46 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 7,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 38,50000 = 7,31500

Subtotal: 7,31500 7,31500
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COST DIRECTE 7,31500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68075

P-47 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 31,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1.25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250      x 23,67000 = 29,58750

Subtotal: 29,58750 29,58750

COST DIRECTE 29,58750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,06688

P-48 G2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,48000 = 9,48000

Subtotal: 9,48000 9,48000

COST DIRECTE 9,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,95400

P-49 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR455B5L u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 3,14000 3,14000
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COST DIRECTE 3,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29700

P-50 GR455P5L u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR455P5L u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 3,14000 3,14000

COST DIRECTE 3,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29700

P-51 PA000002 P.A Partida alçada d'abonament integre per
esgotamentd'aigüa estancada a l'interior del col·lector
amb electrobomba sumergible.

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 PA000003 P.A Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de
les obres, segons el pressupost de l'annex
corresponent.

Rend.: 1,000 9.799,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 PA000004 P.A Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'assaigs i altres treballs de control de qualitat de les
obres; justificat al corresponent annex

Rend.: 1,000 3.862,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 PA000005 P.A Partida alçada a justificar per a la realització dels
treballs d'adequació de la zona de servitud de la línia
ferroviària, inclou la part proporcional de retirada
d'elements vegetals, demolicions vàries,
excavacions, apuntalaments i posterior restitució de
la zona (inclòs reposició de reixa). Càrrega, transport
i deposició de residus inclòs.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 PA000007 P.A Partida alçada en concepte de treballs d'adequació
d'estructura existent de formigó armat, Inclou treballs
de demolició i reconstrucció de la peça per al seu
acoplament amb nou col·lector. Inclòs part
proporcional de càrrega, transport i dipòsit de residus
de qualsevol tipus, cànon d'abocament inclòs.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 XCTA0101 Ut. Subministre de comporta mural tipus clapeta
anti-retorn, d'accionament automàtic mitjançant
articulació superior, de forma circular de 2500 mm de
diàmetre, de xapa d'acer galvanitzada, de
caracteristiques similars a les existents segons
plànols.

Rend.: 1,000 13.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-57 XCTA0102 Ut. Col·locació de comporta mural tipus clapeta
anti-retorn, muntatge en el marc existent.

Rend.: 1,000 115,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador. 2,000 /R x 23,40000 = 46,80000

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 19,92000 = 39,84000

Subtotal: 86,64000 86,64000
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,500 /R x 46,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 109,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,48200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,12200
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest Annex s’inclouen els costos que si bé formen part del total de les obres, 
probablement no siguin d’abonament al Contractista, ja sigui perquè han de ser realitzats 
per altres Contractistes o directament per les companyies de Serveis o bé perquè són 
treballs que realitzen altres professionals o són costos d’indemnitzacions i expropiacions a 
particulars o empreses. Aquests costos addicionals venen donats en concepte de: 

 Expropiacions. 
 Xarxes de serveis afectats. 
 Honoraris Redacció del Projecte 
 Honoraris Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut 
 Despeses assaigs de control de qualitat 

2. EXPROPIACIONS 

Al tractar-se de terrenys públics aquests no estaran sotmesos a cap procés expropiador. 
No obstant, tal i com s’ha fet referència l’annex núm. 10. Autoritzacions i/o concessions 
administratives reglamentàries, caldrà demanar autorització per a l’execució dels treballs 
sobre terrenys considerats de domini públic hidràulic a l’organisme responsable; en aquest 
cas, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

3. XARXES DE SERVEIS AFECTATS 

El cost dels treballs de reposició dels serveis afectats (ENAGAS i CLH) estan inclosos dins 
el pressupost d’execució per contracta. Aquests costos ascendeixen a un total de vint-i-set 
mil vuit cents vuitanta-un euros amb dos (27.881,02 €), preu d’execució material. 

Per altra banda, el projecte preveu la realització de cates degut a la falta d’informació 
disponible per a la determinació de serveis que puguin haver en el subsòl. Aquest treball 
tindrà un cost de quatre cents seixanta-un amb setanta-sis euros (461,76€); preu 
d’execució material inclòs en el pressupost del projecte. 

Finalment esmentar, que segons projecte, es produirà l’afectació de la reixa límit del camí 
de mota amb la línia ferroviària. S’han previst al pressupost del projecte els treballs 
d’enderroc, excavacions, estintolaments o apuntalaments i restitució de la zona, entre 
altres treballs, a partir d’una partida alçada que ascendeix a dos mil euros (2.000€) que 
caldrà justificar. 
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4. HONORARIS DIRECCIÓ D’OBRES I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

L’import estimat per a la realització de la Direcció de la Obra i de la Coordinació de 
Seguretat i Salut ascendeix a un valor de dinou mil divuit euros amb deu (19.018,10 €). 

5. HONORARIS REDACCIO DEL PROJECTE I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT 

L’import per a la redacció del present Projecte constructiu, incloent l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, calculant segons les tarifes vigents i el temps de dedicació, ascendeix a 
la quantitat de tres mil cent seixanta-nou euros amb seixanta-vuit (3.169,68 €). 

6. DESPESES ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT 

Les despeses per al control de qualitat estan incloses dins el pressupost d’execució per 
contracta i aquestes no sobrepassen el 1,5% del pressupost d’execució material. Al no 
superar el límit establert pels Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de condicions que 
regeixen el present projecte, no s’haurà d’incloure cap cost addicional per aquest concepte 
dins d’aquest pressupost. 

7. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

A mode resum es conclou que el Pressupost per a Coneixement de l’administració està 
constituït per: 
 

(1) El Pressupost d’execució per contracta de l’obra, corresponent al DOCUMENT 
NÚMERO 4: PRESSUPOST del present projecte, que inclou: 

 
Mesures correctores d’impacte ambiental 34.123,13 € 
Gestió de residus de construcció i demolició 37.249,07 € 
Serveis afectats 30.342,78 € 
Control de qualitat de l’obra  3.862,19 € 
Mesures de Seguretat i Salut 9.799,68 € 
 
ascendeix a la quantitat de: 
 
PEC (sense IVA) 386.059,58 € 
IVA (21%) 81.072,51 € 
PEC (amb IVA inclòs) 467.132,09 € 
 
Al que se li ha d’afegir la suma dels següents conceptes: 
 

(2) El cost per honoraris direcció d’obra i coordinació de Seguretat i Salut 
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assoleix un valor de: 
 
Cost per honoraris de DO i coordinació SiS (sense IVA) 19.018,10 € 
IVA (21%) 3.993,80 € 
Cost total (amb IVA)  23.011,90 € 
 

(3) El cost per honoraris en la redacció del projecte és de: 
 
Cost honoraris redacció projecte (sense IVA) 3.169,68 € 
IVA (21%) 665,63 € 
Cost total (amb IVA)  3.835,31 € 
 
Total Pressupost per a coneixement de l’Administració:  
 
Pressupost per a coneixement de l’administració  
(sense IVA) 408.247,36 € 

IVA (21%) 85.731,95 € 
Pressupost total (amb IVA) 493.979,31 € 
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  
 
El pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres del present projecte 
ascendeix a una quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES MIL NOU CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN (493.979,31 €). 

8. COSTOS DE MANTENIMENT DE LES OBRES PROJECTADES 

Tenint en compte que les obres contemplen la restauració ambiental de la zona de la llera i 
l’espai fluvial sobre una superfície de 13.616,25 m2, eliminant les espècies invasores i 
afavorint el bosc de ribera, es pot afirmar que el cost de manteniment serà mínim. 
 
A mode informatiu s’han valorat els costos de manteniment d’aquest; considerant les noves 
característiques de l’àmbit. El projecte considera que el cost de manteniment anual, de 
forma estimativa, no superarà en cap cas els 1.000 €/anual i recomana realitzar tasques de 
manteniment cada 5 anys amb l’objecte de conservar el Bosc de Ribera i afavorir el 
creixement de les espècies autòctones. 
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1. INFORME FGC 

 

1.1. Introducció 

Aquest informe es va redactar amb data 27 de juny de 2011, anteriorment a l’inici de la 
redacció del present projecte. En l’actualitat continuen produint-se diverses anomalies sobre  
el terreny que propicien l’aparició de nous esvorancs. Es considera que el present informe té 
caràcter informatiu, a fi de conèixer els treballs que es van realitzar sobre la zona.  

Durant la redacció del present projecte s’han realitzat visites continuades a la zona afectada. 
Es té constància que l’àmbit descrit a l’informe de revisió del col·lector ha patit algunes 
variacions en relació al que queda definit a l’informe.  

En els següents apartats es procedeix a fer un resum de l’informe esmentat. 

 

1.2. Resum de l’informe d’inspecció del col·lector de pluvials  

Aquest informe va ser redactat per Eurogeotècnica a petició de FGC a fi de determinar 
l’estat que presentava el col·lector un any després de les obres de reconstrucció del tram 
corresponent sota la línea dels FGC al Port. L’actuació es va realitzar en caràcter urgent ja 
que amb anterioritat s’havien esvorancs sobre la plataforma de via. L’existència d’aquests 
esvorancs comportaven la necessitat d’aportació de balast sobre la via de manera freqüent. 

a. Antecedents 

Al maig de 2008 es van detectar l’afectació i aquesta es va repetir a l’octubre de 2009 i al 
febrer de 2010, quan es va decidir realitzar les obres de nova construcció del tram de 
col·lector afectat sota la línia ferroviària.  

L’existència dels esvorancs venia donada per l’estat que presentava el col·lector de pluvials i 
que podria afectar severament la línia ferroviària. Per aquest motiu es va realitzar una 
inspecció visual de l’interior del tub.  

De la inspecció visual es van detectar dues zones de trencament del tub on s’hi produïa 
l’entrada de material (sorres i argiles) que dificultaven la sortida d’aigües cap al riu Llobregat.  

b. Actuacions 

Les obres es van realitzar únicament sobre el tram localitzat sota la línia del Port de 26 
metres longitud malgrat l’estat prepari que presentava el tub des de l’embrocament d’aigües 
amunt (Cornellà) fins a la zona de clapetes. Aquesta actuació garantia que la circulació dels 
combois ferroviaris no es veies afectada tot i que deixava a l’aire la protecció de la part baixa 
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de Cornellà davant les avingudes del riu. 

Les obres de reparació van consistir en el descobriment del col·lector malmès sota l’àmbit de 
la via i la construcció d’una estructura de reforç de formigó armat amb encofrat perdut de 
planxa. Finalment, l’estructura es va cobrir amb un terraplenat fins a la cota de la via i de la 
posterior col·locació de la capa de balast i de les vies. Aquestes obres van finalitzar el març 
de 2010. 

 

Fig. 1. Seqüència dels treballs realitzats el febrer de 2010 sobre el tram sota les línies de FGC al port 

c. Inspecció posterior 

El 22 de juny de 2011 es va realitzar una nova revisió de l’estat del col·lector degut a 
l’aparició recurrent de les mateixes patologies que ja afectaven la zona del camí de terres 
del merlet.  

Aquestes afectacions, però, no afectaven directament a la plataforma de la via però 
deixaven veure l’estat precari del col·lector existent (trencament del col·lector, acumulació de 
sediments, esvorancs, augment del nivell de l’aigua a la bassa de retenció, etc.).  

Es va realitzar una inspecció visual de l’interior del tub i es va poder observar que el 
col·lector retenia gran quantitat d’aigua al seu interior ja que aquest es trobava col·lapsat per 
sediments i brutícia acumulada al llarg del temps. 
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En cas de produir-se una precipitació important, i donades les característiques del sistema 
de drenatge, aquest col·lector no permet el desaigua de les aigües retingudes a la bassa de 
retenció construïda a la Plana del Galet i, per tant, provocaria inundacions aigües amunt.  

  

 

Fig. 2. Estat que presentava el col·lector de pluvials durant la inspecció del 22 de juny de 2011  

d. Valoracions finals de l’informe 

L’informe conclou que la zona objecte del present projecte ha ser intervinguda de caràcter 
urgent ja que l’estat actual del col·lector representa una problemàtica greu davant les 
avingudes del riu i davant l’aparició de nous esvorancs que puguin tornar a posar en risc la 
infraestructura viaria i als mateixos usuaris del camí del merlet. 

L’informe remarca els següents punts: 

- La llera està bruta i colonitzada per gran quantitat d’arbustos. Es requereix , per tant, 
la neteja de fangs i sorres i l’esbrossada de vegetació a fi de afavorir el drenatge de 
les aigües. 
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- El tram de col·lector reparat es troba en bon estat de conservació i operativitat i no es 
detecten noves patologies. 

- Existeix una zona on s’ha produït l’enfonsament del tub i aportació de sediments que 
dificulta el drenatge de l’aigua pluvial el qual cal reparar urgentment. 

El present projecte està definit pels treballs de reconstrucció el tram de col·lector afectat des 
de la junta obliqua del col·lector reparat fins a la zona de clapetes (55ml)  i l’adequació de la 
llera des de la zona de clapetes fins al riu. 

Cal esmentar que, durant la redacció del present projecte i confirmat per les visites 
realitzades a la zona, abans de poder donar una solució definitiva, es van portar a terme 
treballs per a resoldre ràpidament i provisionalment els problemes de seguretat existents. 

Per una banda, es van cobrir els esvorancs amb formigó i es va senyalitzar i desviar el camí 
del merlet per a què els usuaris del Parc Agrari hi poguessin seguir circulant. Per altra 
banda, es van realitzar treballs de neteja de la llera pel que, actualment, presenta un esta 
diferent al que es pot veure a l’informe. 

A l’apèndix 1: INFORME DE REVISIÓ DELS ESVORANCS DE LA LÍNIA DEL PORT DELS 
FGC es presenta l’informe original redactat per Eurogeotècnica amb data 27 de juny de 
2011. 
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NOTA SOBRE L’INSPECCIÓ DEL COL•LECTOR REPARAT 

AL 2010 A LA LÍNIA DEL PORT DELS FGC  

1. INTRODUCCIÓ 

Es realitza la present Nota tècnica a petició del Sr. Josep F. Marín dels FGC, per a 
realitzar una visita i revisió a l’entorn del punt on el febrer de 2010 va tenir lloc un actuació 
d’urgència a la línia del Port de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
actuació va ser propiciada per l’aparició d’uns esvorancs a la plataforma de via que 
comportaven la necessitat d’aportació de balast a la plataforma. 

Anteriorment, a aquesta actuació, ja es van realitzar visites per part dels tècnics de 
Eurogeotècnica i FGC a aquests enfonsaments, on es van detectar un seguit de 
col·lapses a la zona que van anar evolucionant en el temps.  

En l’actualitat les patologies originals encara es reprodueixen però afectant només a la 
zona del camí del merlet del riu Llobregat –adjacent a les instal·lacions de FGC- 
aparentment sense més afectació a la via. Aquesta és la raó per la qual es planteja 
aquesta revisió per verificar que l’estructura de protecció de la via es troba en bones 
condicions desprès d’un any i mig de l’actuació. 

2. ANTECEDENTS

En visites realitzades al Maig de 2008 ja es van estudiar aquestes afectacions, es va 
localitzar l’esvoranc i flonjall en els PPQQ 10+400 i 10+500. Es van detectar un seguit de 
petits esvorancs propers que resultà estaven comunicats entre si conformant una cavitat 
més gran i contínua a l’entorn del PQ 10+540. 

La afectació es va a tornar a reproduir en el mes d’Octubre de 2009 i al mes de Febrer de 
2010, pel que FGC va endegar una actuació interna a Ferrocarrils de la Generalitat. Es 
detectà l’existència d’una zona deprimida, a l’entorn del PQ 10+250 i es fa intervenir els 
medis tècnics de FGC per treballar en l’adequació de la via a les condicions òptimes de 
treball en la circulació de combois ferroviaris, mitjançant l’addició de material al balast. 

En el decurs d’aquestes actuacions ens vàrem posar en contacte amb el tècnics d’ADIF 
que informaren sobre les obres realitzades durant la construcció de la línia del TAV, sobre 
els procediments i mesures constructives aplicades en la construcció de la base de 
terraplenat.

Comentada la problemàtica, se’ns comunicà l’existència de tres tubs de secció circular i 
disposició tangencial soterrats i cecs, de 2,5 metres de diàmetre situats en l’entorn 
d’aquest PQ, dels quals no es tenia noticia de la seva existència fins al moment, i dels 
quals hi havia un accés mitjançant un pou que estava totalment aterrat. Adif va endegar i 
realitzar les obre oportunes de reparació de les patologies detectades al PQ 10+250 
mitjançant la reparació de les obertures dels tubs de drenatge i la restitució de terres. 

Pel que fa a les patologies detectades a l’entorn del PQ 10+500 les investigacions es 
centren en l’estat real del col·lector existent, possible origen del problema, raó per la qual 



es decideix realitzar una inspecció visual de l’estat real del col·lector i en la que es 
detecta el trencament del col·lector en dos punts. Donat el risc existent es decideix iniciar 
les reparacions d’urgència del col·lector en un tall de servei ferroviari a la línia del Port.  

El resultat de la inspecció va donar una descripció de l’estructura, composta per tres 
zones diferenciades: una zona de col·lector de nova construcció sota les línies del TAV, 
una zona amb col·lector de tub arc vell i la zona de les clapetes de sortida al Llobregat 
també de nova construcció.

El tram que va sota la línia del TAV té una longitud total de 26 metres, mesurades des de 
l’embrocament d’aigües amunt (Cornellà) fins a la junta obliqua existent entre el nou 
col·lector i el vell. Està construït amb formigó armat amb un encofrat perdut de tub arc 
que és el que s’observa al col·lector i que no presentava cap patologia estructural.  

Seguidament s’hi troba el tub arc vell del que, durant uns 10 metres es troba en bones 
condicions, i als quals segueixen 7 metres de tub arc deformat i trencat. En aquest 
trencament del tub es van detectar aport de materials procedents de la plataforma de via 
amb materials del balast de la línia del Port indicadors que està ubicat sota la mateixa 
plataforma de via.

Fig. 1.  Vista del trencament del tub arc sota la via de FGC amb aport de materials de balast de 
via vers el col·lector al Febrer de 2010. 

Seguidament, hi ha un tram de 12 metres de tub arc sense deformació i tornava a trobar-
se un tram de 7 metres de tub arc deformat i trencat, per on es verificava un aport de 
materials, fonamentalment sorres i argiles de tons vermellosos, vers el col·lector. Aquests 
es plantejava que corresponguès als materials amb que estava executat el merlet del 
Llobregat (mota) de protecció davant les avingudes del riu, part dels quals passenven al 
col·lector pels forats existents.  

Desprès d’aquest segons enfonsament, el tram de tub arc continuava sense afectació 
aparent durant 37 metres aproximadament fins a una estructura de calaix de formigó de 
secció d’alçada de 3 a 3,6 metres i variable en secció horitzontal des de 4,4 a 9,10 
metres, a l’exterior del qual s’emplacen les clapetes de control d’avingudes del Llobregat. 
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Fig. 2.  Vista del trencament segon trencament del tub arc amb aport de materials de terres vers 
el col·lector al Març de 2010. 

Aquesta distribució es pot apreciar en l’esquema següent. 

Zona del segon esvoranc 
sota merlet del Riu 
Llobregat.

Zona primer esvoranc 
sota vies FGC, reparat al 
2010.

ADIF

FGC

CLAPETES ACA

Les obres de reparació promogudes per FGC van consistir en el descobriment del 
col·lector malmès sota l’àmbit de la via i la protecció amb la construcció d’estructura 
soterrada de formigó armat amb un encofrat perdut de planxa metàl·lica de 8 mm de 
gruix. Finalment tota l’estructura es cobreix amb un terraplenat de terres compactades 
mecànicament en capes de 0,5 m de gruix, fins a assolir la cota de plataforma de via i 
posteriorment es reposa la capa de balast i les vies per tal de restablir el servei de la línia.  
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Fig. 3.  Feines de desenrunat, aplicació de l’encofrat perdut de planxa, aplicació de l’armat i de la 
fase de formigonat de l’estructura. 

Les obres endegades a l’entorn dels punts quilomètrics 10+250 amb el tubs soterrats 
d’Adif i 10+500 per la reparació del col·lector que afectava a la línia del Port es van 
concloure satisfactòriament la primera setmana del més de març de 2010.  

Les revisions de finalització de les obres asseguren la plena operativitat del col·lector amb 
la retirada dels materials d’estintolament de dins del col·lector. 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

El dia 22 de juny de 2011 es realitza una nova revisió de l’estat del col·lector donat que 
s’aprecia que les patologies detectades als anys precedents es reprodueixen i 
evolucionen al camí existent a la zona del merlet, encara que no semblen afectar 
directament a l’infrastructura de la plataforma de via de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. S’inicia un reconeixement des de l’exterior per desprès accedir a l’interior del 
col·lector.

28/06/2011Esvoranc El Prat  4              Línia de El Prat 

La primera apreciació és que el nivell de l’aigua ha pujat des de Febrer de 2010, per 
efecte, aparentment, de l’acumulació de sediments i matolls a la desembocadura de la 
riera cap a la llera del Llobregat, raó per la que decidim accedir-hi des del costat Cornellà 
del col·lector. 



Fig. 4.  Aspecte de la zona de les clapetes a la banda aigües avall del col·lector. 

Fig. 5.  Aspecte de la zona de les clapetes fins a la llera del Riu Llobregat, on s’aprecien 
l’acumulació de materials i vegetació. 

Iniciada la revisió a l’interior del col·lector, es reconeixen el trams definits a l’anterior fase 
de treballs de reparació. Així es reconeixen el tram sota la línia del TAV, el tram no 
afectat entre línies fèrries, el tram sota la línia de FGC que estava trencat i que va ser 
reparat en les actuacions de 2010, i finalment, el tram que el seguia aigües avall previ al 
segon enfonsament.  

En tots els casos anteriors l’estat actual és el mateix que tenien al mes de Març de 2010 
durant les darreres visites realitzades, sense apreciar-se evolucions o alteracions i es 
mantenen perfectament operatius ara com fa un any enrere. 

El tram següent corresponent al segon enfonsament – el que aportava materials argilosos 
i arenosos al col·lector- i que és reconeixible avui en dia, s’observa que en aquest punt el 
col·lector està enfonsat o col·lapsat per efecte de la caiguda de la zona de clau del per 
sota del nivell de les aigües i no és possible avançar-hi més en els reconeixements, com 
es pot comprovar a la fotografia següent.  
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Fig. 6.  Aspecte de la zona de col·lapse del col·lector on es pot apreciar l’acumulació d’aigua i 
brutícia. Observeu que el tub arc s’enfonsa . 

Es desconeix l’abast real de l’esfondrament del col·lector i la seva continuïtat en direcció 
a la part baixa, donat que la pujada de les aigües impossibilita aquesta visita, però la 
magnitud de les afectacions en superfície dona idea de que l’esfondrament i col·lapse del 
col·lector es considera que han de ser d’un abast d’uns 10 metres lineals a partir del punt 
on està ubicat el col·lapse del col·lector per la seva part alta. 

Fig. 7.  Aspecte de la zona de col·lapse del col·lector en superfície afectant al camí del merlet. 
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Zona del segon esvoranc 
que actualment es troba 
col·lapsat en un tram 
estimat d’uns 10 metres 
lineals . 

4. VALORACIONS FINALS 

Realitzada la visita al col·lector del Prat que va ser objecte de reparació parcial l’any 
2010, es constaten una sèrie de punts: 

- Aigües avall del col·lector, des de les clapetes cap a la llera del Riu Llobregat la 
llera està bruta i colonitzada per gran quantitat d’arbustos, fet que requereix d’una 
neteja de fangs i sorres de llera i una esbroçada de la vegetació dels marges, que 
afavoreixin el drenatge de les aigües que hi discorren. 

- Les zones del col·lector que varen ser reparades en les actuacions endegades a 
l’any 2011 es troben en bon estat de conservació i operativitat, mantenint-se els 
paràmetres i condicions que es van plantejar i executar en l’actuació realitzada. No 
presenten evolucions en les patologies existents amb anterioritat. 

- La zona malmesa actualment correspon a un enfonsament d’una zona de tub que 
ja estava malmesa i que s’emplaça sota el merlet de protecció d’avingudes del Riu 
Llobregat. Es considera que la longitud de la zona col·lapsada és d’uns 10 metres 
en veure l’abast de les patologies observades en superfície i que afecten al camí 
del merlet. 

En l’estat actual no és considera que hi pugi haver afectacions a la plataforma de via de 
FGC per efecte del segon esvoranc de sota el merlet. 
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Actualment la brutícia del col·lector provoca que les aigües de la riera tinguin una sortida 
cap al Riu Llobregat clarament insuficient i restin acumulades dins del col·lector. Aquesta 
circumstància milloraria amb una neteja de la part baixa del col·lector.  

La pèrdua de capacitat de pas d’aigües per la reducció dràstica de la secció del col·lector 
per enfonsament de la clau, podria haver estat accelerada per l’acumulació de materials a 
la part final de la riera i propiciant l’evolució de les patologies. 

Ara be, en cas de produir-se una precipitació important i la arribada de l’avinguda 
conseqüent, l’evacuació d’aigües del col·lector podria ser insuficient i generar importants 
acumulacions d’aigua dins, emplenant totalment la secció del col·lector i acumular-se les 
aigües riera amunt.  

Es desconeix les possibles afectacions que podrien generar-se en les infrastructures tant 
de la Línia del Port de FGC com del TAV d’Adif, pel que fa als terraplens, que donat el 
cas de gran avinguda, les filtracions cap al terraplè des del col·lector, podrien arribar a 
alterar-los i afectar a l’estabilitat dels mateixos. 

Es RECOMANA REALITZAR LA REPARACIÓ URGENT D’AQUEST TUB COL·LECTOR 
per evitar situacions de risc potencial per la infrastructura de via de FGC i de TAV, 
especialment pel que respecta a les dificultats de drenatge cas d’avinguda i les seves 
afectacions.  

St. Cugat del Vallés, 25 de Juny de 2011 
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1. DADES GENERALS 
 
Expedient:  

Nom de l’actuació: 

 
Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i 
millora de la zona del meandre de sortida al riu Llobregat entre 
Cornellà i el Prat de Llobregat 
 

Municipi/s:  Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat 
 

2. DADES PER AL CÀLCUL D’INDICADORS 
  
Termini d’execució de les obres projectades 
[mesos]: 
 

3 MESOS 

PEC1 abans d’IVA [€]: 386.059,58 € 
 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
Tipologia: Únicament de serveis: 
 
Carrers: Clavegueram:  
Places:  Enllumenat:  

Parcs:   Jardineria (inclou plantació i xarxa de 
reg): 

Passeig marítim: Xarxa de Reg:  
Actuació en zona fluvial: Soterrament de línies elèctriques: 
Actuacions en carreteres:  Soterrament de línies telefòniques: 

Actuacions en camins:    Altres (especifiqueu quina):  
estintolament de serveis afectats 

Pont o passera:   
Mur:   
Altre (especificar tipus d’actuació): 
Actuació a la xarxa de drenatge de 
pluvials 

   

 
Tipus d’obra: 
 
Obra nova: 
Remodelació: 
 

Descripció del projecte: 

 

Superfície entre límits d’actuació [m2]:  
1.000 m2 restitució del col·lector de 
desguàs i 16.705 m2 en actuacions 
d’integració ambiental i restitució de camins

                                                 
1 PEC: Pressupost d’execució per contrata 
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Longitud [m]: 

 
55ml de reconstrucció col·lector existent 

 
Breu descripció dels serveis objecte de 
l’actuació (enllumenat, semaforització, 
clavegueram, aigua, gas, electricitat, 
línies de comunicació, altres...): 

 
El projecte contempla l’actuació sobre un 
tram de col·lector de desguàs d’aigües 
pluvials a la zona del meandre de sortida al 
riu Llobregat; amb la corresponent 
afectació sobre els serveis en alta d’un 
gasoducte i un oleoducte. 

Materials principals utilitzats en : 
  

 Estructures executades in situ i 
prefabricats: 
 

Formigó HA-35 i acer corrugat en barres 
D500S 

 Reblerts: 
 

Material de la pròpia obra, sorres, sauló i 
tot-ú 

 Bases de paviment: 
 

Tot-u artificial i formigó HM-20 amb malla 
electrosoldada 

 Vegetació: Hidrosembrat i plantacions d’espècies 
autòctones provinents de viver 

 

4. FASES  
 
El projecte preveu l’execució dels treballs en tres fases: 
 

Fase:  FASE 1: Reconstrucció del col·lector 
del PK+43,38 al PK+65,00 

Termini 
[mesos]: 1,5 mes 

    

Fase:  FASE 2: Reconstrucció del col·lector 
del PK+65,00 al PK+95,00 

Termini 
[mesos]: 1,5 mesos 

    

Fase:  FASE 3: Restitució de la zona Termini 
[mesos]: 1 mes 

 

 
Les fases es realitzaran en paral·lel de manera que el termini resultant 
sigui de 3 mesos 
 

5. DADES FUNCIONALS 
 
Superfícies:   
   
Restitució de camins: Itineraris per a vianants i bicicletes [m2]: 1.046,25 
 Camins rurals [m2]: 190 
 Total camins itinerants [m2]: 1.236,25 
   
Treballs de restitució de 
plantacions i adequació 
sortida riu: 

Zones de praderia [m2]: 11.400 

Llera sortida [m2]: 980 
 Total espai fluvial [m2]: 12.380 
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TOTAL SUPERFICIES [m2]: 13.616,25 
 
Amplades i longituds: 
   
Amplada mitjana [m]: 100 
Longitud total [m]: 140 

 
 
Estructures2:     
     
  

 
Tipus Si és un mur: 

Superfície de 
mur vista 

[m2]: 

Si és un 
pont, una 
passera o 

plataforma: 
Superfície 
del taulell 

[m2]: 

Si és un 
calaix: 

Longitud [m]: 

Estructura 1  
punt singular 1: unió 
entre seccions 

Calaix 
executat 
“in situ” 

  1,62 m 

Descripció de l’estructura  Tub Armco reforçat amb una volta de formigó armat i 
sabates corregudes a la base, utilitzant el tub com a 
encofrat perdut 

 
Estructura  2 
Reconstrucció del 
col·lector, tram afectat 

Calaix 
prefabricat 

de HA 

  55 m 

Descripció de l’estructura   Marc prefabricat de 4,0x2,5m de formigó armat, amb junta 
encadellada, inclòs làmina de feltre impermeabilitzant, 
base de sorres, solera de formigó i tub de drenatge 

 
Estructura  2 
Punt singular 2: zona de 
clapetes 

Calaix de 
HA 

existent 
amb 3 

clapetes 

  7,95 m 

Descripció de l’estructura   Estructura de formigó armat existent de forma trapezoïdal 
amb 4m d’ampla aigües amunt i secció variable al llarg de 
la seva longitud (ascendent). Disposa d’una zona de tres 
comportes tipus clapetes antiretorn. 

 
 
Serveis (resolució d’afectacions - nova implantació): 
En aquest apartat es fa una valoració dels serveis existents i que poden estar afectats. 

                                                 
2 Per cada estructura (i=1, 2...n) existent en el projecte definir: 

 Tipus d’estructura: mur, calaix, pont, passera 
 Descripció de l’estructura: 

- Si es tracta d’un mur: alçada, longitud, superfície vista i tipus d’acabat. La tipologia: gabions, escullera, 
verd, de formigó amb elements prefabricats o a fer “in situ”, etc. 

- Si es tracta d’un pont, d’una passera o d’una plataforma: longitud, número i llum d’obertures/trams; tipus i  
- material de fonaments, piles , estreps i taulell. 
- Si es tracta d’un calaix; secció lliure, longitud, material, altres. (Si és el cas, diferenciar si es tracta d’un  

calaix clavat). 
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Servei Resolució 
d’afectacions Nova implantació 

   
Clavegueram:  
xarxa de drenatge d’aigües pluvials   

Enllumenat públic:  
no   

Reg:  
no   

Telefonia: 
sense afectació   

Aigua potable:  
sense afectació xarxa en alta ATLL   

Telecomunicacions:  
sense afectació   

Electricitat: 
sense afectació línies alta tensió   

Gas: 
Gasoducte ENAGAS   

Altres: 
Oleoducte CHL   

  
 
Característiques dels serveis inclosos (3): 
   
Clavegueram: Xarxa unitària:  
 Xarxa separativa:   
 Breu descripció:  
    
 Col·lector Secció 4 [m] Longitud [m] 
 Tram 1 El·líptica (4,0x2,5) 2,5 
 Tram 2 Rectangular de HA 

(4,0x2,5) 55 

 Tram 3 Trapezoïdal de HA 1,52 
 Longitud total del col·lector: 59,02 
 Connexions d’embornals Secció 4 [m] Longitud [m] 
 no hi ha  - - 

  
   

Altres 
serveis:  Resolució 

d’afectació Nova implantació 

 Breu descripció: 
afectació directa als 
serveis en alta, oleoducte 
i gasoducte  

Estintolament dels 
serveis  

 
 
 

                                                 
3 Aquest apartat és opcional a omplir, i serà el tècnic de seguiment de projecte qui ho decidirà. 
4 En secció circular, diàmetre i material. En secció rectangular dimensions i material. 
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6. DADES ECONÒMIQUES 
 
 
Pressupost5: 
 
 PEM [€] % PEM PEM6 [€/m2] 
1. Treballs previs 12.860,63 3,96 0,94 
2. Demolicions i moviment de terres 119.190,35 36,74 8,75 
3. Reconstrucció del col·lector 126.989,50 39,14 9,32 
4. Restitució de camins 17.594,33 5,42 1,29 
5. Integració ambiental 34.123,13 10,52 2,53 
6. Altres 13.661,87 4,22 1,00 
TOTAL 324.419,81 100 23,83 
    
PEC [€] 
(sense IVA) 

386.059,58 €    

PEC [€/m2] 28,35 €/m2    
    
 
 
Aquesta informació es troba ampliada als documents DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA i 
DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS del present projecte 

                                                 
5 Calculat segons l’estructura del pressupost definida a l’apartat 3.1.5 Document núm. 4: Pressupost, del FM 730.02.04 Guia per 
a la redacció de projectes d’obra civil i espais verds. 
PEM: Pressupost d’execució material. 
PEC=PEM + Despeses generals + Benefici industrial. 
6 Es dividirà el PEM per la superfície total d’urbanització calculada a l’apartat de superfícies del punt 5. Dades funcionals. 
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