
  

 
 
 
PROJECTE O TESINA D’ESPECIALITAT 
 
Títol 
PROJECTE(DE(CONSTRUCCIÓ(D’UN(PONT(SOBRE(EL(PORT(DE(

BADALONA(PER(LA(LÍNIA(DE(FERROCARRIL(DE(BARCELONA(–(

MATARÓ(

 
Autor/a 
Sergi(Gonzalo(Arango(

 
Tutor/a 
Albert(de(la(Fuente(Antequera(

 
Departament 
Enginyeria(de(la(Construcció(

 
Intensificació 
Anàlisi(i(Projecte(d’Estructures(

 

Data 
Octubre(2014(

 



Pont%sobre%el%port%de%Badalona%per%la%línia%de%ferrocarril%de%Barcelona3Mataró%
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ÍNDEX&DE&DOCUMENTS&

&



Pont%sobre%el%port%de%Badalona%per%la%línia%de%ferrocarril%de%Barcelona3Mataró%
!

Índex&de&Documents&
!
ÍNDEX!DE!DOCUMENTS!
!
RESUM!
!
DOCUMENT!Nº!1.!MEMÒRIA!I!ANNEXES!
!
! MEMÒRIA!
!
! ANNEXES!
! ! !
! ! 01!–!REPORTATGE!FOTOGRÀFIC!
! ! 02!–!ESTUDI!D’ALTERNATIVES!
! ! 03!–!MOVIEMENT!DE!TERRES!
! ! 04!–!TOPOGRAFIA!
! ! 05!–!GEOLOGIA!I!GEOTÈCNIA!
! ! 06!–!ESTRUCTURES!I!MURS!
! ! 07!–!ELEMENTS!FERROVIARIS!I!TRAÇAT!
! ! 08!–!ESTUDI!DE!L’ORGANITZACIÓ!DE!LES!OBRES!
! ! 09!–!ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUD!
! ! 10!–!JUSTIFICACIÓ!DE!PREUS!
! ! 11!–!GESTIÓ!DE!RESIDUS!
! ! 12!–!PLA!DE!CONTROL!DE!QUALITAT!
! ! 13!–!PLA!D’OBRA!
! ! 14!–!PRESSUPOST!CONTROL!DE!L’ADMINSITRACIÓ!
!
DOCUMENT!Nº!2.!PLÀNOLS!
!
! ! 01!–!SITUACIÓ!I!ÍNDEX!
! ! 02!–!TOPOGRAFIA!I!UBICACIÓ!
! ! 03!–!MODEL!3D!
! ! ! A!–!PERSPECTIVA!
! ! ! B!–!ALÇAT!
! ! ! C!–!LONGITUDINAL!
! ! ! D!–!PLANTA!
! ! 04!–!TRAÇAT!
! ! ! A!–!TRAÇAT!EN!PLANTA!
! ! ! B!!–!EIX!DEL!PONT!
! ! 05!–!SECCIONS!TRANSVERSALS!
! ! ! A!–!FULL!1!DE!2!
! ! ! B!–!FULL!2!DE!2!

Sergi Gonzalo




Pont%sobre%el%port%de%Badalona%per%la%línia%de%ferrocarril%de%Barcelona3Mataró%
!
! ! 06!–!SECCIONS!TIPUS!
! ! ! A!–!SECCIÓ!LONGITUDINAL!I!PLANTA!
! ! ! B!–!SECCIONS!TRANSVERSALS!REPRESENTATIVES!
! ! ! C!–!FONAMENTACIONS!
! ! ! D!–!ESTREPS!
! ! ! E!–!PILARS!!
! ! ! F!–!TRAÇAT!PRETENSAT!
! ! ! G!–!VIA!FERROVIÀRIA!
! ! 07!–!DETALL!ARMAT!
! ! ! A!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=45!M!
! ! ! B!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=39!M!
! ! ! C!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=35!M!
! ! ! D!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=30!M!
! ! ! E!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=24!M!
! ! ! F!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=20!M!
! ! ! G!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=16!M!
! ! ! H!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=10!M!
! ! ! I!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=6!M!
! ! ! J!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=3!M!
! ! ! K!–!SECCIÓ!TRANSVERSAL!X=0!M!
! ! ! L!–!DISTRIBUCIÓ!ARMADURA!LONGITUDINAL!
! ! ! M!–!DISTRIBUCIÓ!ARMADURA!TALLANT!I!RASANT!
!
!
DOCUMENT!Nº!3.!PLEC!DE!CONDICIONS!
! !
! PLEC!DE!CONDICIONS!
!
DOCUMENT!Nº!4.!PRESSUPOST!
!
! AMIDAMENTS!
! QUADRE!DE!PREUS!1!
! QUADRE!DE!PREUS!2!
! ESTADÍSTICA!DE!PREUS!
! PRESSUPOSTOS!
! RESUM!
! ÚLTIM!FULL!
!



Pont%sobre%el%port%de%Badalona%per%la%línia%de%ferrocarril%de%Barcelona3Mataró%
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ANNEX%10%

Justificació%de%Preus%



Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,68h Cap de collaA0112000

 €23,30h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,69h Oficial 1a soldadorA0125000

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,86h AjudantA013U001

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €2,93h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €92,39h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900

 €18,26h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €16,39h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €173,49h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
cullera prensora de 1100 l

C13124CD

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €40,78h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €53,36h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €101,87h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €130,81h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40

 €177,78h Castillet autopropulsat per a muntatge de catenàriaC150T001

 €7,64h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €10,69h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €86,41h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 8000 kNC1811800

 €23,46h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

C1814000

 €29,49h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €3,30h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,42h Màquina taladradoraC200U010

 €282,15m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons perforats sense entubació utilitzant
llots tixotròpics, de diàmetre 150 cm

C3E56E00

 €5,26h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,85t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €61,91m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €88,81m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa

B065EA1E

 €71,67m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B065EH0B

 €84,02m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa

B065EM1C

 €79,94m3 Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B065WH0B

 €82,70m3 Formigó HP-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B066WH0B

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,68kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 13 mm de
diàmetre nominal

B0B47280

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0

 €2,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €2,52m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €1,24m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,22u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,50u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,30m3 Bastida de metall, per a 25 usosB0DZT006

 €0,15kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €0,28u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001

 €1,06kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

B44ZU031

 €3,67m Beina de tub d'acer corrugat, de 80 mm de diàmetre i 0,3
mm

B4A817A0

 €37,29dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3
amb perns soldats

B4PZC420

 €1.367,90m Junt de dilatació exterior, formada per la unió de perfils de
cautxú armat amb làmines d'acer embegudes
interconnectades entre sí per plaques metàl·liques, per a un
recorregut de 300 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic 

B7J1U222

 €54,05m Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/C, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

BBM22004

 €711,73u Pal per a catenària tipus HEB-240 de 8,40 m de llargària,
d'acer galvanitzat en calent

BTG1U020

 €3,13kg Fil de contacte de 107 mm2BTG5U010

 €2,38u Connexió longitud carril a V-16BTG5U020

 €3,59m Sustentador de Cu de 153 mm2BTG5U030

 €4,98u Pèndola curta CO-2 d'acer inoxidableBTG5U040

 €9,03u Placa de perill de mort o equivalent, amb fixació per a palBTGZUZ10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2
kg

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87372

0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €43,50m3 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària
màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material

F9A23510 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,31725 3,31725
Materials:

37,1195019,850001,870B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 37,11950 37,11950

0,014601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,42485
2,071245,00%DESPESES INDIRECTES

43,49610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,24m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

G2135323 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47600/R 23,690000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh

9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh

16,12000/R 20,150000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 35,33100 35,33100
Maquinària:

6,63200/R 16,580000,400C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,11200/R 7,780000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 15,79400 15,79400

0,529971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,65497
2,582755,00%DESPESES INDIRECTES

54,23771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,56m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

G2194AG5 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,89367/R 68,310000,057C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,44814/R 86,180000,0052C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,34181 4,34181

COST DIRECTE 4,34181

0,217095,00%DESPESES INDIRECTES

4,55890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,82m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

G2194XG5 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,41550/R 68,310000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,22407/R 86,180000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,63957 3,63957

COST DIRECTE 3,63957

0,181985,00%DESPESES INDIRECTES

3,82155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,64m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39800/R 23,300000,060A0121000 =xOficial 1ah

1,20900/R 20,150000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,60700 2,60700
Maquinària:

0,17580/R 2,930000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh

0,64140/R 10,690000,060C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,81720 0,81720

0,039111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,46331

0,173175,00%DESPESES INDIRECTES

3,63647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió

G219Q200 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,03495/R 23,300000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,06045/R 20,150000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09540 0,09540
Maquinària:

0,13859/R 92,390000,0015C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,08618/R 86,180000,001C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,06243/R 41,620000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,28720 0,28720

0,001431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,38403
0,019205,00%DESPESES INDIRECTES
0,40323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,65m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:

2,32686/R 86,180000,027C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 2,32686 2,32686

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,52448
0,126225,00%DESPESES INDIRECTES
2,65070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

G2242511 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33640/R 19,470000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,33640 2,33640
Maquinària:

1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,32400 1,32400

0,035051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,69545
0,184775,00%DESPESES INDIRECTES
3,88022COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,39m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària,
en zona de sorres, amb excavadora de cullera prensora de
1100 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

G2H32221 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,27272/R 173,490000,0131C13124CD =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
cullera prensora de 1100 l

h

Subtotal... 2,27272 2,27272

COST DIRECTE 2,27272
0,113645,00%DESPESES INDIRECTES
2,38636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €505,12m Perforació i formigonament de pilons perforats sense
entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 150 cm amb formigó HA-45/L/20/IIIa+Qa, amb
additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment,
amb l'equip de llots inclòs

G3E56E6K Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

282,15000/R 282,150001,000C3E56E00 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons perforats sense entubació utilitzant
llots tixotròpics, de diàmetre 150 cm

m

Subtotal... 282,15000 282,15000
Materials:

196,1635388,810002,2088B065EA1E =xFormigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa

m3

2,754000,1500018,360B3Z51000 =xLlot tixotròpickg

Subtotal... 198,91753 198,91753

COST DIRECTE 481,06753
24,053385,00%DESPESES INDIRECTES

505,12091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

G3EB3200 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:
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0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88026 0,88026

0,003301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,10346
0,055175,00%DESPESES INDIRECTES
1,15863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,32m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

G3F51AG1 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,68200/R 19,470000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,68200 11,68200
Materials:

86,5406084,020001,030B065EM1C =xFormigó HA-30/P/20/IIIb+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa

m3

Subtotal... 86,54060 86,54060

0,175231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,39783
4,919895,00%DESPESES INDIRECTES

103,31772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

G3FB3200 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12408/R 20,680000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,24058 0,24058
Materials:

0,006651,090000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88037 0,88037

0,003611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12456
0,056235,00%DESPESES INDIRECTES
1,18079COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,45kg Perfil UIC 54 per a línies ferroviàries, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures

G440U05N Rend.: 135,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08770/R 23,680000,500A0112000 =xCap de collah

0,34519/R 23,300002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,29422/R 19,860002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,72711 0,72711
Maquinària:

0,05929/R 53,360000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,30184/R 101,870000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,02444/R 3,300001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,03896/R 5,260001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,42453 0,42453
Materials:

0,070000,280000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu

1,113001,060001,050B44ZU031 =xAcer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,18300 1,18300

COST DIRECTE 2,33464
0,116735,00%DESPESES INDIRECTES
2,45137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,57m3 Formigó per a pilars columna, HA-45/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G4518AH4 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,78800 7,78800
Maquinària:

19,59375/R 156,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,59375 19,59375
Materials:

81,5388079,940001,020B065WH0B =xFormigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 81,53880 81,53880

0,194702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,11525
5,455765,00%DESPESES INDIRECTES
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114,57101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,67m3 Formigó per a lloses, HP-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45C8AHB Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,23040 6,23040
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

84,3540082,700001,020B066WH0B =xFormigó HP-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 84,35400 84,35400

0,155762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,11766
5,555885,00%DESPESES INDIRECTES

116,67354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,67m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-45/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

G45F1AH4 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,81450 6,81450
Maquinària:

19,59375/R 156,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,59375 19,59375
Materials:

73,1034071,670001,020B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 73,10340 73,10340

0,170362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,68201
4,984105,00%DESPESES INDIRECTES

104,66611COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,08m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 80 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

G4A81911 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16500/R 23,300000,050A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,82720/R 20,680000,040A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,99220 1,99220
Materials:

0,081751,090000,075B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
3,670003,670001,000B4A817A0 =xBeina de tub d'acer corrugat, de 80 mm de diàmetre i 0,3

mm
m

Subtotal... 3,75175 3,75175

0,049812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,79376
0,289695,00%DESPESES INDIRECTES
6,08344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,14kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860
S7, amb més de 31 cordons de 13 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

G4AA1J20 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37280/R 23,300000,016A0121000 =xOficial 1ah
0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,15160 1,15160
Maquinària:

0,75152/R 46,970000,016C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,37536/R 23,460000,016C1814000 =xLlançadora per a manipulació i formació de tendons de

pretesat
h

Subtotal... 1,12688 1,12688
Materials:

0,680000,680001,000B0B47280 =xAcer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 13 mm de
diàmetre nominal

kg

Subtotal... 0,68000 0,68000

0,028792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,98727
0,149365,00%DESPESES INDIRECTES
3,13663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,37t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 8000 kN de
força

G4AC1800 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,13980/R 23,300000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,23364/R 19,470000,012A0140000 =xManobreh
0,12090/R 20,150000,006A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,49434 0,49434
Maquinària:

0,28182/R 46,970000,006C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,51846/R 86,410000,006C1811800 =xEquip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 8000 kNh

Subtotal... 0,80028 0,80028

0,012362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30698
0,065355,00%DESPESES INDIRECTES
1,37233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

G4B13200 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13980/R 23,300000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,12408/R 20,680000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,26388 0,26388
Materials:

0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,87917 0,87917

0,003961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14701
0,057355,00%DESPESES INDIRECTES
1,20436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3100 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27960/R 23,300000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48640 0,48640
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
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Subtotal... 0,88680 0,88680

0,007301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,38050
0,069025,00%DESPESES INDIRECTES
1,44952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3200 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25630/R 23,300000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,18612/R 20,680000,009A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,44242 0,44242
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,88680 0,88680

0,006641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33586
0,066795,00%DESPESES INDIRECTES
1,40265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BF3201 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20970/R 23,300000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41650 0,41650
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,88680 0,88680

0,006251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30955
0,065485,00%DESPESES INDIRECTES
1,37502COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,50kg Armadura passiva de reforç AP500 S per a l'armadura de
reforç en zones localitzades, en barres de diàmetre fins a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

G4BG3101 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30290/R 23,300000,013A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,22748/R 20,680000,011A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,53038 0,53038
Materials:

0,016351,090000,015B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89007 0,89007

0,007961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,42841
0,071425,00%DESPESES INDIRECTES

1,49983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,43m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 5 m

G4D11125 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,48500/R 23,300000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,34000/R 20,680000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 20,82500 20,82500
Materials:

0,094168,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,2259420,540000,011B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

3,024002,520001,200B0D81250 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosm2

0,263002,630000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,220000,220001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

u

Subtotal... 3,82710 3,82710

0,520632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,17273
1,258645,00%DESPESES INDIRECTES

26,43136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,52m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades,
per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

G4DCAD02 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

23,06700/R 23,300000,990A0123000 =xOficial 1a encofradorh
18,61200/R 20,680000,900A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 41,67900 41,67900
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,545620,420001,2991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,80480211,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
2,684002,440001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5

usos
m2

0,157802,630000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,43729 4,43729

1,041982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,15827
2,357915,00%DESPESES INDIRECTES

49,51618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,06m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament
metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

G4DE1900 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66000/R 23,300000,200A0121000 =xOficial 1ah
2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,58050 7,58050
Maquinària:

0,48980/R 48,980000,010C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,48980 0,48980
Materials:

3,300003,300001,000B0DZT006 =xBastida de metall, per a 25 usosm3

Subtotal... 3,30000 3,30000

0,113711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,48401
0,574205,00%DESPESES INDIRECTES

12,05821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,40m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

G4DF2115 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,31000/R 23,300000,700A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,47600/R 20,680000,700A0133000 =xAjudant encofradorh
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Subtotal... 30,78600 30,78600

Materials:

0,056811,150000,0494B0A31000 =xClau acerkg

0,508200,420001,210B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,0410820,540000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

1,301261,240001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

0,263002,630000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,500000,500001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

u

Subtotal... 3,10699 3,10699

0,769652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,66264

1,733135,00%DESPESES INDIRECTES

36,39577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.690,38m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfils de cautxú armat interconnectats entre sí per plaques
metàl·liques, per a absorbir moviments de 300 mm com a
màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa

G4Z7U022 Rend.: 0,100P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

236,80000/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah

233,00000/R 23,300001,000A0121000 =xOficial 1ah

403,00000/R 20,150002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 872,80000 872,80000
Maquinària:

121,79420/R 18,260000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

54,57870/R 16,390000,333C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

24,20000/R 2,420001,000C200U010 =xMàquina taladradorah

52,60000/R 5,260001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 253,17290 253,17290
Materials:

1.436,295001.367,900001,050B7J1U222 =xJunt de dilatació exterior, formada per la unió de perfils de
cautxú armat amb làmines d'acer embegudes
interconnectades entre sí per plaques metàl·liques, per a un
recorregut de 300 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic 

m

Subtotal... 1.436,29500 1.436,29500

COST DIRECTE 2.562,26790

128,113405,00%DESPESES INDIRECTES
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2.690,38129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,36dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més
de 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a dispositiu
antilliscant, col·locat

G4ZB1411 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19470 0,19470
Materials:

37,2900037,290001,000B4PZC420 =xNeoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3
amb perns soldats

dm3

Subtotal... 37,29000 37,29000

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,48762
1,874385,00%DESPESES INDIRECTES

39,36200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,42m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus
BMDNA2/C o similar, galvanitzada en calent, incloent una
tanca a cada costat del pal de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

GB2A2004 Rend.: 10,500P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25524/R 23,680001,000A0112000 =xCap de collah

4,43810/R 23,300002,000A0121000 =xOficial 1ah

3,83810/R 20,150002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,53144 10,53144
Maquinària:

1,94190/R 40,780000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,72762/R 7,640001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,80857/R 29,490001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,31429/R 3,300001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,50095/R 5,260001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 6,29333 6,29333
Materials:

54,0500054,050001,000BBM22004 =xBarrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/C, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 54,05000 54,05000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 70,87477
3,543745,00%DESPESES INDIRECTES

74,41851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €829,67u Pal galvanitzat tipus HEB-240, totalment muntat i en serveiGTG1U020 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
7,10400/R 23,680000,300A0112000 =xCap de collah

13,98000/R 23,300000,600A0121000 =xOficial 1ah

11,91600/R 19,860000,600A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 33,00000 33,00000
Maquinària:

39,24300/R 130,810000,300C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 39,24300 39,24300
Materials:

6,1910061,910000,100B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

711,73000711,730001,000BTG1U020 =xPal per a catenària tipus HEB-240 de 8,40 m de llargària,
d'acer galvanitzat en calent

u

Subtotal... 717,92100 717,92100

COST DIRECTE 790,16400
39,508205,00%DESPESES INDIRECTES

829,67220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,06m Catenària compensada composta per 1 sustentador de Cu
de 153 mm2 i 2 fils de contacte de 107 mm2, amb pèndoles
d'acer inoxidable, totalment muntat sobre equips de via
general i en servei

GTG5U010 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49728/R 23,680000,021A0112000 =xCap de collah

0,97860/R 23,300000,042A0121000 =xOficial 1ah

0,83412/R 19,860000,042A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,31000 2,31000
Maquinària:

3,73338/R 177,780000,021C150T001 =xCastillet autopropulsat per a muntatge de catenàriah

Subtotal... 3,73338 3,73338
Materials:

6,260003,130002,000BTG5U010 =xFil de contacte de 107 mm2kg

0,264182,380000,111BTG5U020 =xConnexió longitud carril a V-16u

3,590003,590001,000BTG5U030 =xSustentador de Cu de 153 mm2m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,992004,980000,400BTG5U040 =xPèndola curta CO-2 d'acer inoxidableu

Subtotal... 12,10618 12,10618

COST DIRECTE 18,14956
0,907485,00%DESPESES INDIRECTES

19,05704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,03u Placa de perill de mort o equivalent, muntadaGTGZU100 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,36800/R 23,680000,100A0112000 =xCap de collah

4,66000/R 23,300000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,97200/R 19,860000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,00000 11,00000
Materials:

9,030009,030001,000BTGZUZ10 =xPlaca de perill de mort o equivalent, amb fixació per a palu

Subtotal... 9,03000 9,03000

COST DIRECTE 20,03000
1,001505,00%DESPESES INDIRECTES

21,03150COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26.903,82U Partida alçada a justificar per Gestió de ResidusPGDR0001

 €15.000,00U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució

de les obres

PIMP0001

 €47.042,93u Partida alçada a justificar per Estudi de Seguretat i SalutPSS0001

 €25,00u Travessa de formigó monobloc prefabricada, inclou transport

i instal·lació a obra.

PTRAV0001
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OBJECTE%
!

En! compliment! del! Reial!Decret! 105/2008,! de! l’u! de! febrer,! pel! que! es! regula! la! producció! i!
gestió! dels! residus! de! construcció! i! demolició! s’inclouen,! en! el! present! Annex! del! Projecte!
Constructiu!tots!els!elements!per!a!valorar!la!aplicació!i!valoració!dels!criteris!necessaris!per!a!
la!correcta!gestió!dels!residus!generats.!

!

L’objectiu!del!Projecte(Constructiu,!és! la!execució!de!les!obres!corresponents!a!la!millora!del!
parc!fluvial!del!riu!Mogent,!a!La!Roca!del!Vallès.!

!

L’esmentat! RD! estableix! uns! conceptes! clars! i! necessaris! sobre! el! que! s’entén! per! residu! de!
construcció! i! demolició! (d’ara! endavant!RCD),! residu! inert,! productor! i! posseïdor!de! residus,!
tractament!previ,!etc.!(article!2).!El!seu!àmbit!d’aplicació!és!per!a!tots!els!RCD!definit!a!l’article!
2.a,!amb!l’excepció!de!les!terres!i!pedres!no!contaminades!que!es!reutilitzin!a!la!mateixa!obra,!
els!residus!d’indústries!extractives!regulades!per!la!Directiva!2006/61!i!certs!fangs!de!dragat.!

!

Addicionalment!als! requeriments!establerts!en!matèria!de! residus,! el! productor! té!una! sèrie!
d’obligacions,! de! les! que! destaquen! la! necessitat! d’incloure! en! el! projecte! constructiu! un!
estudi!de!gestió!de!RCD,!amb!el!contingut!que!fixa!l’article!4.a.!Entre!d’altres!aspectes,!cal!que!
inclogui! una! estimació! de! la! quantitat! de! RCD,! les! mesures! genèriques! de! prevenció! que!
s’adoptaran,!el!destí!previst!per!als!residus,!així!com!una!valoració!de!les!despeses!derivades!
de! la! seva! gestió! que! hauran! de! formar! part! del! pressupost! del! projecte.! Com! a! mesura!
especial! de! prevenció,! en! els! casos! d’obres! d’enderroc,! reparació! o! reforma,! s’estableix!
l’obligació! de! fer! un! inventari! dels! residus! perillosos! que! s’hi! generaran,! i! establir! els!
procediments!de!recollida!selectiva,!retirada!i!lliurament!a!gestors!autoritzats.!

!

El! productor! de! residus,! ha! 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’objecte!d’assolir!un!desenvolupament!
sostenible!de!l’activitat!de!la!construcció.!Val!a!destacar!també,!que!en!aquelles!obres!on!les!
administracions!públiques!en!siguin!promotores,!s’estableix!que!aquestes!hauran!de!fomentar!
mesures!addicionals!de!prevenció!de!RCD,!així!com! l’ús!d’àrids! i!altres!productes!procedents!
de!la!valorització.!

!

Les!actuacions!que!es!descriuen!en!aquest!estudi,!hauran!de!concretarfse!i/o!modificarfse!de!
forma!justificada!en!l’elaboració!d’un!“Pla!de!Gestió!dels!RCD”!previ!a!l’execució!de!l’obra,!tal!i!
com!estableix!el!mateix!RD!105/2008,!de!l’u!de!febrer.!

!

!
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ACTIVITATS%A%REALITZAR%
!

Dins! del! conjunt! d’activitats! de! l’obra,! en! aquest! apartat! es! realitza! una! previsió! d’aquelles!

operacions!i!procediments!susceptibles!de!produir!residus.!Tot!seguit!s’enumeren!les!activitats!

i! procediments! potencialment! productores! de! residus! que! es! preveuen! en! aquesta! obra.! El!

contractista! haurà! de! gestionar! adequadament! la! seva! execució! per! tal! que! la! producció! de!

residus! sigui! mínima,! mitjançant! la! reutilització! o! reciclatge! en! obra,! entenent! sempre! la!

reutilització! com!a! prioritària! sobre! el! reciclatge.! En! els! casos! en! que! això! no! sigui! possible,!

haurà!de!dur!a! terme! la! gestió! com!a! residus! sobrants!o!no!aprofitables,! sota!els! criteris!de!

minimitzarfne!el!impacte!ambiental!i!maximitzarfne!la!prevenció.!Per!a!tal!fi,!caldrà!destinar!els!

RCD! sortints! de! l’obra! a! la! instalklació! de! tractament! autoritzada! més! adient,! mitjançat!

transportistes!autoritzats.!

!

ACTIVITATS%POTENCIALMENT%PRODUCTORES%DE%RESIDUS%
!

Desbrossament!:!! Desbrossament!i!tala!d’arbres.!

Excavació!de!terra!vegetal!

!

Demolicions!:! Petites!edificacions!

!

Moviments!de!terra!:!! Excavació!!

Transport!de!productes!resultants!de!l’excavació.!

Terraplenat,!abocament!i!compactat!de!terraplens!

Refí!de!talussos!

Estructures!:! ! Murs!d’escullera!

Pantalles!de!pilots!

!

Drenatges!:!! ! Excavació!de!rases!

Colklocació!de!tubs!!

Replè!i!compactat!de!rases!

!

Paviments!:! ! Vorades!!

Llambordes!i/o!llambordins!

!
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Senyalització!i!barreres!de!defensa!:! Baranes!!

!

Jardineria!i!reg!:! Estès!terra!vegetal!

Hidrosembra!

!

Serveis!afectats!:! Excavació!de!rases!

Colklocació!de!tubs!

Replè!i!compactat!de!rases!!

!

!

PROCEDIMENTS,% EQUIPS% TÈCNICS% I% MITJANS% AUXILIARS% PREVISTOS% EN%

L’EXECUCIÓ%DE%L’OBRA%

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Maquinària de compactació 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ FETES “IN SITU” I GABIONS 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

• Eines manuals 

POUS, RASES, ETC. 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 
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• Prefabricats 

• Eines manuals 

FERMS I PAVIMENTS  

• Maquinària de fresats i talls amb disc 

• Estenedores 

• Maquinària de compactació 

• Camions 

• Maquinària de neteja 

• Eines manuals 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Regla vibrant 

DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades (camions, grues petites) 

• Recobriments (maquinària petita de compactació) 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT  

* Conduccions 

* Generadors 

* Escomeses 

* Llums i projectors 

* Armaris 

* Estacions transformadores, reguladors i quadre de maniobra 

* Eines manuals 

ENJARDINAMENT 

* Maquinària petita d’excavació 

* Camions de reg 
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* Eines manuals 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

* Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

* Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

* Instal·lació de sanejament provisional d’obra  

* Oficines d’obra 

* Serveis higiènics 

* Vestuaris 

* Menjador 

 

ÀREAS AUXILIARS 

* Zones d’aplec provisional de materials d’obra 
%

ESTIMACIÓ%DE%LA%GENERACIÓ%DE%RESIDUS%

!

La!Llista!Europea!de!Residus!(LER)!distingeix!diferents!tipologies.!Per!a!una!correcta!gestió!dels!

RCD!en!obra!és!important!la!distinció!entre!"residus!especials"!i!"no!especials".!En!el!cas!dels!

residus! "no! especials",! que! es! generen! en!major! quantitat! i! que! són! de! gestió! i! tractament!

menys!complexos,!més!endavant!s'exposa!una!estimació!quantitativa.!Els!tractaments!finals! i!

gestors! proposats! responen! a! un! equilibri! entre! la! minimització! del! impacte! ambiental! del!

tractament!i!la!distància!a!la!instalklació!del!mateix.!En!qualsevol!cas,!aquestes!estratègies!han!

de! ser! concretades! en! el! "Pla! de!Gestió! de! RCD"! previ! a! l'execució! de! l'obra.! En! la! següent!

relació,!els!RCD!s'expressen!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!

eliminació!de!residus!i!la!llista!europea!de!residus.!

!

En! l’apèndix! número! 1! d’aquesta! memòria,! es! relacionen! els! gestors! i! les! instalklacions! de!

tractament! recomanades! per! als! residus! que! s’hagin! de! gestionar! externament! en! aquest!

projecte.!

!

L’estimació! i! tipologia! dels! residus! està! relacionada! amb! la! naturalesa! dels! residus! i! amb! la!

quantitat!que!es!preveu!generar!per!poder!planificar!la!seva!correcta!gestió.!

f!Els!residus!s’hauran!de!quantificar!per!tipologies!i!fases!d’obra.!

f!Els!residus!s’hauran!d’estimar!en!tones!i!en!metres!cúbics.!

f!Els!residus!s’hauran!de!codificar!segons!el!Catàleg!Europeu!de!Residus!(codis!CER)!
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RESIDUS%ESPECIALS%
!

Pel! que! fa! als! residus! classificats! com! a! "especials",! la! gestió! i! el! tractament! són! força!
complexos.! Això! fa! que!hagin! d'invertir! un!major! esforç! en! les! accions! de! prevenció.!D'altra!
banda,! les! instalklacions! de! tractament! solen! estar! a! més! distàncies! que! en! el! cas! dels! "no!
especials".! Per! solucionar! aquest!problema,! existeixen!deixalleries! i! Plantes!de!Transferència!
de!titularitat!pública.!L'entrada!de!residus!en!aquestes!plantes!està!subjecta!a!un! límit!de!kg!
per!productor,!per! la!qual!cosa,!de!nou,!s'haurà!d'invertir!en!la!seva!minimització.!L'inventari!
que! segueix,! és! una! estimació! qualitativa! potencial,! ja! que,! en! funció! de! l’estricta! que! sigui!
l'aplicació! de! les! mesures! de! prevenció,! variaran! les! quantitats! generades! i! fins! i! tot! podrà!
evitar!la!generació!d'alguns!d'ells.!

!

Relació!de!residus!"especials"!que!potencialment!es!poden!generar!durant!l'execució!de!l'obra:!

!

Codi!CER! Residu!

13( Residus(d’olis( i( de( combustibles( líquids( (excepte(els(olis( comestibles( i( els(dels(
capítols(05,12(i(19).((

130206! Olis!sintètics!de!motor,!de!transmissió!mecànica!i!lubricants!

130701! Fuel!oil!i!gasfoil!!

130702! Benzina!

15( Residus(d’envasos;(absorbents,(draps(de(neteja,(materials(de(filtració(i(robes(de(
protecció(no(especificats(en(altre(categoria.((

150110! Envasos!que!contenen! restes!de! substàncies!perilloses!o!estan!contaminats!per!
elles!!

16( Residus(no(especificats(en(altre(capítol(de(la(llista.(

160212! Equips!rebutjats!

17( Residus( de( la( construcció( i( demolició( (inclosa( la( terra( excavada( de( zones(
contaminades).(

170503! Terra!i!pedres!que!contenen!substàncies!perilloses!!

170605! Materials!de!construcció!que!contenen!amiant!!

!

Segons! les! diferents! tipologies! dels! residus! obtinguts,! el! seu! destí! i/o! gestor! pot! ser! també!
diferent.!Per!a! la!obtenció!d’informació!sobre!gestors!de!residus!es!pot!consultar!a! l’Agència!
Catalana! de! Residus.! Tot! i! que! en! aquest! estudi! es! recomanen! certs! gestors,! serà! ! amb!
l’elaboració!del!Pla!de!“Gestió!de!Residus”!quan!s’hauran!de!definir!de!forma!definitiva,!tan!els!
gestors!com!els!transportistes!autoritzats.!

!
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Els!productes!de!l'amiant!es!classifiquen!en!dos!grans!grups,!amiant!no!friable,!on!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! a! 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.!

!

RESIDUS%NO%ESPECIALS%
!

Codi!CER! Residu! Tipologia!

15( Residus(d’envasos;(absorbents,(draps(de(neteja,(materials(de(filtració(i(robes(de(
protecció(no(especificats(en(altre(categoria.((

150101! Envasos!de!paper!i!cartró! No!Especial!

150102! Envasos!de!plàstic! No!Especial!

150103! Envasos!de!fusta! No!Especial!

150104! Envasos!metàlklics! No!Especial!

17( Residus( de( la( construcció( i( demolició( (inclosa( la( terra( excavada( de( zones(
contaminades).(

170101! Formigó! Inert!

170102! Maons! Inert!

170201! Fusta! No!Especial!

170202! Vidre! Inert!

170203! Plàstics! No!Especial!

170302! Mescles!bituminoses!diferents!de!les!especificades!en!el!codi!
17!03!01!

No!Especial!

170402! Alumini! No!Especial!

170405! Ferro!i!acer! No!Especial!

170407! Metalls!barrejats! No!Especial!

170504! Terra!i!pedres!diferents!de!les!especificades!en!el!codi!17!05!03! Inert!

!ESTIMACIÓ!QUANTITATIVA!

!

A!continuació!es!detallen!i!es!quantifiquen!les!diferents!tipologies!de!RCD!que!s'estima!es!
generaran!a!l'obra.!Part!dels!residus!que!es!produiran!a!l'obra,!seran!reutilitzats!o!reciclats!en!
la!mateixa.!Aquests!residus!queden!fora!de!l'àmbit!d'aplicació!del!RD!105/2008,!segons!
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l'exposat!en!el!seu!article!3.1.A.!Aquests!materials!que!es!reutilitzaran!a!la!mateixa!obra,!en!

cap!cas!seran!residus!especials.!

!

L'estimació!de!la!generació!de!residus!a!l'obra,!que!es!troba!dins!de!l'àmbit!d'aplicació!del!RD!

105/2008,!expressa!que!aquests!residus,!en!compliment!de!l'article!1.11!del!RD!105/2008,!no!

es!destinaran!a!abocador!sense!un!tractament!previ,!excepte!en!el!cas!de!residus!inerts!que!el!

tractament!sigui!tècnicament!inviable!i!els!residus!de!construcció!i!demolició!que!el!tractament!

no!contribueixi!als!objectius!establerts!en!l'article!1!ni!a!reduir!els!perills!per!a!la!salut!humana!

o!el!medi!ambient.!En!qualsevol!dels!dos!casos,!en!el!seu!moment!s'haurà!d'acreditar!de!forma!

fefaent!el!seu!destí!(a!reutilització,!reciclatge!o!tractament!finalista)!mitjançant!la!

documentació!corresponent!(informes,!certificats,!fulls!de!registre,!etc.).!

!

Resum!dels!residus!generats!en!l’obra!comparats!amb!les!quantitats!mínimes!que!estableix!el!

R.D:!

RESIDU ORIGEN CODI Gestió Quantitat / 
Unitats 

Estimacions 
(ITEC) Altres notes 

Inerts 

Formigó  
  

170101 

Utilització 
en la 

construcci
ó 

123,06
40 Tn 

0,7388 m3/Tn 

  
  90,922

0 m3 

Balast 
  

10408 

Utilització 
en la 

construcci
ó 

251,56
63 Tn 

0,8300 m3/Tn 

  
  

208,80
00 m3 

 

Terres amb 
bentonita 

  
170504 Abocador 

classe I 

0,0000 Tn 
0,5900 m3/Tn 

    0,0000 m3 

Banals 
  

200301 Abocador 
0,0000 Tn 15,380

0 
m3/Tn   

  0,0000 m3 

Ferro i acer 
  

170405 Reciclatge 
de ferralla 

19,440
0 

Tn 
0,2250 m3/Tn 

Pes carrils 
(ferrocarril): 54 kg 

/ m.l.   4,3740 m3 

Ferralla 
  

170405 Reciclatge 
de ferralla 

13,592
5 Tn 

1,1000 m3/Tn 

    14,951
8 m3 

Cablejat (coure) 

  

170411 
Recuperac

ió de 
cables 

0,1400 Kg 

0,0006 m3/Kg 

Cable de 2,5 mm: 
0,035 kg / m.l.                                                                 
1784 kg/m3 (el 
80% del m3 és 
aire o plàstic) 

  0,0001 m3 

Fusta 
  

170201 Reciclatge 
de fusta 

0,0000 Tn 
2,7647 m3/Tn 

    0,0000 m3 

Runa mixta 
  

170904 

Utilització 
en la 

construcci
ó 

190,58
82 

Tn 
1,7000 m3/Tn 

    324,00
00 m3 

Asfalt - 
Aglomerat 

  170904 

Utilització 
en la 

construcci
ó 

567,00
00 Tn 

1,3333 m3/Tn 

  
756,00

00 m3 

  170904 

Utilització 
en la 

construcci
ó 

0,0000 Tn 
0,5550 m3/Tn Barreja asfàltica 

típica: 1,8 gr/cm3 0,0000 m3 
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Plàstic 
  

170203 Reciclatge 
0,5003 Tn 

6,5657 m3/Tn 
    3,2849 m3 

Paper 
  

150101 Reciclatge 
0,4024 Tn 14,300

4 m3/Tn 
    5,7543 m3 

Ferralla 
(barreres) 

  
170405 Reciclatge 

de ferralla 

1,9800 Tn 
0,2250 m3/Tn 

    0,4455 m3 

ESPECIALS 

Aerosols 

  

160504 

Planta 
tranferènc

ia de 
residus 

especials 

0,0005 Tn 

6,600 m3/Tn 
1 bidó > 0,2 m3 > 

per cada 5 km 
d'obra                                               0,0036 m3 

Fusta 
contaminada 

  

170204 Estabilitza
ció 

11,755
3 Tn 

2,765 m3/Tn 

Distància entre 
travesses: 60 cm                                                             

Volum d'una 
travessa: 0,0975 

m3 
  

32,500
0 m3 

Terres 
contaminades 

  
170503 

Estabilitza
ció 

0,0412 Tn 
0,590 m3/Tn 

0,27 m3 / km 
d'obra   0,0243 m3 

Oli hidràulic 
  

130113 
Regenera
ció d'olis 
minerals 

0,1889 Tn 
0,715 m3/Tn 1,5 m3 / km 

d'obra   0,1350 m3 

Envasos buits 
contaminats 

  

150110 

Planta 
tranferènc

ia de 
residus 

especials 

0,0008 Tn 

21,500 m3/Tn 
1 bidó > 0,2 m3 > 

per cada km 
d'obra                                               0,0180 m3 

!

!

Aquests!residus!directes!han!estat!contabilitzats!al!pressupost!general!de!l’obra,!dins!de!cada!
una!de!les!corresponents!partides.!

!

L’estimació!del!volum!de!residus!de!construcció!en!l’obra!s’ha!fet!a!partir!dels!imports!
econòmics!dels!subcapítols!d’obra!considerats!en!el!pressupost!d’execució.!Es!considera!que!
existeix!un!factor!de!conversió!per!a!cada!tipologia!de!residu!que!es!genera!per!a!cada!
subcapítol.!!

El!factor!(Fc):!factor!de!conversió!de!volum!(m3)!per!unitat!d’euro.!!
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Les!caselles!que!no!tenen!factor!de!conversió!assignat,!indiquen!que!no!es!produeix!aquella!

tipologia!de!residu!per!aquell!subcapítol.!!!

Per!calcular!el!volum!de!Residus!Especials!s’ha!de!multiplicar!el!Factor!de!conversió!(Fc)!!pel!

Pressupost!Total!de!l’obra.!

Per!a!la!estimació!de!la!generació!dels!residus,!no!s’ha!considerat!el!fet!que!alguns!dels!residus!

generats!poden!ser!reutilitzats!a!l’obra.!!

S’adjunta!taula!amb!els!resultats!obtinguts:!!

!

MESURES%PER%A%LA%PREVENCIÓ%DE%RESIDUS%
INTRODUCCIÓ%
!

Aquest!estudi!de!Gestió!ha!d’identificar!totes!aquelles!accions!de!minimització!a!tenir!en!

consideració!en!el!projecte!per!tal!de!prevenir!la!generació!de!residus!de!la!construcció!i!

demolició!durant!la!fase!d’obra!o!de!reduirfne!la!seva!producció.!

!

Es!defineix!com!a!prevenció!de!residus!a!totes!aquelles!accions!anteriors!o!simultànies!a!

l’execució!de!l’obra!que,!com!a!conseqüència!de!la!seva!aplicació,!portaran!a!una!minimització!

de!la!quantitat!de!residus!generats!i!a!un!augment!de!la!seva!qualitat.!

La!minimització!quantitativa!s’assoleix!mitjançant!dos!grups!d’accions!paralklels:!Per!una!

banda,!les!que!tenen!com!a!objectiu!una!disminució!de!productes!de!rebuig!de!l’obra!(el!que!

tradicionalment!es!coneixia!coma!“residu”),!i!per!l’altra!banda!les!que!pretenen!que!part!

d’aquests!materials!passin!de!ser!un!“residu”!a!ser!un!“subproducte”,!és!a!dir,!que!es!puguin!

reutilitzar!o!reciclar!en!la!mateixa!obra!o!en!una!altra!activitat!externa.!Per!augment!de!la!

qualitat!dels!residus!s’entén!la!disminució!de!la!seva!toxicitat!i!perillositat!per!a!les!persones!o!

el!medi!ambient.!

!

En!aquest!sentit,!l’elaboració!d’aquest!estudi,!així!com!la!del!“Pla!de!Gestió”!previ!a!l’execució!

de!l’obra,!ja!són,!per!si!soles,!una!bona!eina!de!prevenció!de!residus.!D’altra!banda,!hi!ha!

accions!que!estan!a!mig!camí!entre!la!prevenció!i!la!gestió.!Les!operacions!de!gestió!i!les!

mesures!de!separació!en!obra!també!són,!des!d’un!punt!de!vista!conceptual,!mesures!de!

prevenció,!ja!que!entre!els!seus!objectius!es!troben!la!reconversió!de!residus!potencials!en!

subproductes,!i!la!disminució!de!la!perillositat!dels!materials!que!caldrà!exportar!de!l’obra!per!

a!ser!gestionats!externament!(residus!d’obra).!És!per!això!que!hi!ha!accions!que!es!poden!

considerar!de!prevenció!que!en!aquest!estudi!estan!desenvolupades!en!els!apartats!de!

“Mesures!per!a!la!separació!de!residus!en!obra”!i!“operacions!de!reutilització,!valorització!o!

eliminació”.!

!

Malgrat!que!la!generació!de!RCD!per!habitant!i!any!a!Catalunya!és!sensiblement!inferior!a!la!

mitjana!de!la!UE,!solucionar!el!què!fer!amb!aquests!residus!és!cada!cop!més!urgent.!No!és!

acceptable!despreocuparfs’hi!degut!a!que!són!recollits!i!transportats!a!un!abocador,!ja!que!els!
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abocadors!són!cars!i!tenen!un!marcat!impacte!ambiental.!És!convenient!doncs,!revertir!
aquesta!tendència!d’abocarflos!com!a!mètode!principal!de!tractament.!Si!reduïm!els!residus!
que!habitualment!es!generen!en!la!construcció,!disminuirem!els!costos!de!gestió,!ens!caldrà!
comprar!menys!matèries!primeres!i!el!balanç!ambiental!global!serà!beneficiós.!

!

JERARQUIA%DE%LES%MESURES%

!

Les!alternatives!de!gestió!són!diverses,!però!sempre!s’hauran!d’ajustar!a!la!següent!jerarquia:!

!

1. Minimització!de!l’ús!de!recursos!necessaris:!Aquesta!exigència!comença!en!l’elaboració!
del!projecte!i!segueix!en!el!procés!de!direcció!d’obra.!

2. !Minimització! de! la! producció! de! residus! en! cada! procés:! Per! exemple,! millorant! les!
condicions! d’emmagatzematge! conservarem! millor! els! materials! i! evitarem! que! es!
facin!malbé!i!esdevinguin!residu.!

!

3. Reutilització! de!materials:! Donarflos! el!mateix! ús,! o! un! de! diferent,! sense! necessitat!
d’aplicarflos! cap!procés!de! transformació.! Es!prioritzarà! la! reutilització! en! la!mateixa!
obra!respecte!de!la!reutilització!externa.!

!

4. !Reciclatge! de! materials:! Donarflos! un! nou! ús! després! d’aplicarflos! un! procés! de!
transformació.!Igualment!es!prioritzarà!el!reciclatge!dins!de!la!mateixa!obra.!

!

5. !Valorització! energètica:! Es! realitzarà! únicament! fora! de! l’obra,! en! plantes! de!
tractament! autoritzades! per! l’Agència! de! Residus! de! Catalunya! i! amb! la! tecnologia!
adient!per!a!minimitzar!el!impacte!ambiental.!

!

6. !Minimització!dels! tractaments! finalistes:!Destinar!els! residus!a!abocador!ha!de!ser!el!
darrer! recurs,! quan! els! que! s’han! enumerat! anteriorment! no! siguin! viables.! És!
preferible!abocarflos!en!monodipòsits!abans!que!en!abocadors!no!específics,!però!en!
qualsevol!cas!hauran!de!ser!autoritzats!per!l’Agència!de!Residus!de!Catalunya.!

!

!

ACCIONS%DE%PREVENCIÓ%EN%FUNCIÓ%DELS%MATERIALS%EMPRATS%

Per%a%tots%els%materials:%

!

a) La! quantitat! de! materials! comprats! haurà! d’ajustarfse! a! les! necessitats! reals! de!
l’obra.!El! càlcul! correcte!de! la!quantitat!de!materials!necessaris,! a!més!a!més!de!
suposar!una!reducció!de!despeses,!contribuirà!a!reduir!la!generació!de!residus.!

!
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b) Els!subministres!es!compraran!només!quan!el!seu!ús!estigui!previst!de!forma!més!o!
menys! immediata.! D’aquesta! manera,! i! amb! unes! bones! condicions!
d’emmagatzematge,!s’evitarà!que!es!facin!malbé!i!es!converteixin!en!residus.!

!

c) Es!prioritzaran!els!subministradors!que!disposin!de!certificació!ambiental!EMAS!o!
ISO!14001.!D’aquesta!manera! es! garantirà! el!mínim! impacte! ambiental! en! tot! el!
cicle!productiu.!

!

Fusta:%

a) Els! mitjans! auxiliars! i! embalatges! de! fusta! procediran! de! productes! de! fusta!
recuperats! i!s’utilitzaran!tants!cops!com!sigui!possible.!Només!quan!estiguin!molt!
deteriorats! es! separaran! per! al! seu! reciclatge! o! tractament! posterior.! Es!
mantindran!separats!d’altres!productes!que!els!puguin!contaminar.!

!

b) Els!palets!seran!tornats!al!subministrador!corresponent,!ja!que!aquesta!és!la!millor!
manera!d’assegurarfne!la!reutilització.!

!

c) Els!encofrats!es!reutilitzaran!tants!cops!com!sigui!possible.!Caldrà!desar! les!peces!
retallades!per!a!utilitzarfles!per!a!geometries!especials.!

!

d) Les! fustes! usades! s’emmagatzemaran! sota! cobert! i! ben! classificades! per! a! una!
reutilització!ràpida!i!eficient.!No!s’ha!d’abusar!de!l’ús!de!claus,!ja!que!dificulten!el!
tall!i!posterior!reutilització!de!la!fusta.!

!

e) Els! fragments!de! fusta! sobrants!que!no!es!puguin! reutilitzar!mai!es! cremaran!en!
l’obra.! Es! trituraran!per! a! ser!utilitzats! com!aglomerat!o! serradura!en! la!mateixa!
obra!o! fora!d’ella! i,! com!a!darrer! recurs,!per!a! valorització!energètica!en!plantes!
autoritzades.!

!

Metalls:%

!

a) Els!perfils!i!barres!d’armadures!han!d’arribar!a!l’obra!amb!la!mida!definitiva,!llestes!
per!a!ser!colklocades!i,!a!ser!possible,!doblegades!i!muntades.!D’aquesta!manera!no!
generaran!residus!en!l’obra.!

!

b) Per!a!reutilitzarflos!es!preveuran!les!etapes!de!l’obra!en!que!s’origini!més!demanda!
i!s’emmagatzemaran!en!conseqüència.!

!

c) Per! a! reciclar! els! metalls,! es! separaran! els! fèrrics! dels! no! fèrrics,! ja! que! el! seu!
procés! de! reciclat! i! preu! de! compra! són! diferents.! És! convenient! implicar! els!
subministradors!de!material!en!la!recollida!de!sobrants.!

!
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Embalatges%i%plàstics:%

!

L’alternativa!preferible!és!la!recollida!per!part!del!proveïdor!de!material,!ja!que!és!qui!disposa!
de!les!millors!condicions!logístiques!per!a!reutilitzarflos!o!reciclarflos.!En!qualsevol!cas,!no!s’ha!
de!separar!l’embalatge!del!producte!fins!que!aquest!no!hagi!de!ser!utilitzat,!i!després!d’usarflo,!
cal!desar!l’embalatge!immediatament.!D’aquesta!manera!evitarem!la!degradació!tant!del!
producte!com!de!l’embalatge.!S’utilitzaran!materials!amb!embalatges!de!productes!reciclats.!

!

Residus%especials:%

!

a) La! manipulació! d’alguns! materials,! com! ara! olis! o! bateries,! originen! residus!
potencialment!perillosos!i!requereixen!una!manipulació!especialment!curosa.!!

!

b) Els! residus! especials,! així! com! els! seus! envasos! i! embalatges,! s’han! de! separar! i!
emmagatzemarfse!en!un!recinte!separat,!cobert,!ventilat!i!amb!les!especificacions!
que!s’exposaran!més!endavant.!

!

c) La! solució!més!desitjable!és!que!no!es!generin.!Per!a! tal! fi! se’n! reduirà!el! volum!
tant! com! sigui! possible.! Això! s’assoleix! amb! una! bona! planificació! de! compres! i!
acabant!sempre!el!contingut!de!cada!envàs!sense!deixarfhi!restes!sense!utilitzar.!

!

Deconstrucció,%excavació%i%fressat:%

!

En!el!marc!de!la!prevenció!de!RCD,!és!més!adient!aplicar!el!concepte!de!deconstrucció!en!lloc!
d’enderroc!o!demolició.!El!procés!de!deconstrucció!no!es!defineix!en!un!únic!model!
d’execució,!sinó!que!admet!diversos!models!i!graus!d’intensitat,!segons!els!objectius!previstos!i!
el!context!de!l’obra.!En!qualsevol!cas,!sempre!es!tracta!d’un!procés!gradual!i!selectiu!en!el!que!
s’utilitzen!diversos!mètodes!i!tècniques.!A!la!pràctica!no!es!buscarà!l’aprofitament!total!dels!
materials!desmantellats,!ja!que!aquest!no!seria!un!objectiu!ajustat!a!la!realitat.!Els!dos!
objectius!a!assolir!són!el!màxim!grau!d’aprofitament!dels!materials!i!la!viabilitat!del!procés.!

!

En!els!processos!d’excavació!es!buscarà!la!màxima!reutilització!de!material!excavat!en!
operacions!de!la!mateixa!obra.!Es!reservarà!la!primera!capa!de!sòl!superficial,!durant!el!
desbrossat,!per!tal!de!poderfla!reaprofitar!en!la!revegetació!posterior.!O!bé!en!el!
enjardinament,!urbanització!de!la!mateixa!obra!o!en!altres!obres.!Caldrà!definir!les!condicions!
de!l’aplec!d’aquest!tipus!de!terres.!

!
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ACCIONS%DE%PREVENCIÓ%DES%DE%LES%FASES%DE%PROGRAMACIÓ%I%D’EXECUCIÓ%
D’OBRA%
!

En!les!fases!de!programació!i!d’execució!d’obra,!i!mitjançant!la!redacció!del!“Pla!de!Gestió!de!

RCD”,!es!programaran!totes!les!accions!de!prevenció!de!residus!que!no!facin!inviable!

l’execució!de!l’obra.!El!llistat!que!segueix!enumera!algunes!de!les!recomanacions.!!

1! S’optimitzarà!la!compra!de!materials,!ajustantflos!estrictament!a!les!necessitats.!

2! Es!realitzarà!la!separació!selectiva!dels!residus!en!el!moment!en!què!s’originin.!

3! Es!preveurà!un!emmagatzematge!adequat!de!materials.!

4! Es!preveurà!un!emmagatzematge!adequat!de!residus.!

5! Es!prioritzaran!subministradors!amb!certificació!ambiental!(EMAS!ó!ISO!14001).!

6*! Es!programarà!la!construcció!d’un!magatzem!de!residus!especials.!

7*!
Es!vigilarà!que!els!residus!líquids!i!orgànics!no!es!barregin!fàcilment!els!uns!amb!els!altres!i!

que!siguin!contaminants.!

8! Es!prioritzarà!la!compra!de!productes!a!l’engròs.!

9! Es!prioritzarà!la!utilització!de!materials!amb!!vida!útil!més!llarga.!!

10!

Es!projectarà!el!disseny!de!seccions!mecàniques!més!eficients,!la!utilització!d’estructures!

més!primes!i!lleugeres!i!la!disminució!de!la!quantitat!de!mitjans!auxiliars!per!a!l’execució!de!

l’obra.!

11!

S’escolliran!materials!i!productes!en!funció!de!la!informació!que!aportin!els!

subministradors!sobre!les!característiques!que!els!componen,!i!del!percentatge!de!material!

reciclat!que!incorporen.!

12!
Es!limitarà!l’ús!de!materials!tòxics!o!potencialment!tòxics!per!evitar!la!repercussió!en!el!

medi!i!per!evitar!que!una!mala!gestió!pugui!contaminar!la!resta!de!materials!sobrants.!

13!

Es!prioritzaran!subministradors!que!ofereixin!garanties!de!ferfse!responsables!de!la!gestió!

dels!residus!que!es!generin!a!l’obra!amb!els!seus!productes!(pactant!prèviament!el!

percentatge!i!característiques!dels!residus!que!acceptaran!com!a!retorn)!o,!si!això!no!és!

viable,!informant!sobre!les!recomanacions!per!a!la!gestió!més!adient!dels!residus!produïts!

tenint!en!compte!les!seves!possibilitats!de!valorització.!

14*! Es!senyalitzaran!correctament!els!contenidors!en!funció!del!residu!que!puguin!admetre.!

15! Es!preveurà!una!formació!sobre!gestió!de!residus!pels!treballadors!de!l’obra.!

16! Hi!haurà!una!vigilància!i!seguiment!de!la!classificació!dels!residus.!

17!
Els!sistemes!constructius!són!sistemes!industrialitzats!i!prefabricats!que!es!munten!a!obra!

sense!gairebé!generar!residus.!
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18!
Es!disposarà!dels!mitjans!més!adequats!per!a!la!classificació!segons!l’etapa!d’obra!

(contenidors,!sacs,!etc.)!

19!
Els!materials!es!compraran!només!quan!el!seu!ús!estigui!previst!de!forma!més!o!menys!

immediata.!

20*!

Els!residus!perillosos!!i!especials!es!separaran!en!origen!i!es!recolliran!selectivament!a!fi!

d’evitar!la!barreja!amb!residus!Inerts!(o!amb!altres!residus!perillosos!incompatibles)!i!

assegurar!la!gestió!amb!gestors!autoritzats.!

21!
S’optimitzaran!les!seccions!resistents,!per!tendir!a!reduir!el!pes!de!la!construcció!i,!per!tant,!

la!quantitat!de!material!a!emprar.!

22! S’emprendran!sistemes!d’encofrat!reutilitzables.!

23! S’optimitzarà!la!càrrega!dels!Palets.!

24!

Els!treballadors!de!l’obra!coneixeran!les!diferents!tipologies!de!residu!i!la!seva!codificació!

segons!la!Llista!Europea!de!Residus!(LER)!per!poder!dirigirflos!correctament!a!les!

instalklacions!autoritzades!per!a!la!seva!gestió.!

25!
Els!treballadors!de!l’obra!coneixeran!els!símbols!de!perillositat!que!identifiquen!als!residus!

Especials!o!Perillosos!i!el!quadre!d’incompatibilitat!entre!ells.!

26!
En!les!fases!d’obres!d’enderroc,!rehabilitació!o!reforma,!es!preservaran!els!productes!o!

materials!que!siguin!reutilitzables!o!reciclables!durant!els!treballs!de!demolició.!

27!
Es!controlarà!periòdicament!si!la!classificació!de!residus!que!es!fa!està!d’acord!amb!les!

instruccions.!

28! Es!detectaran!aquelles!partides!que!poden!admetre!materials!reutilitzats!de!la!pròpia!obra.!

29!

S’escolliran!materials!i!productes!ecològics!amb!certificacions!(Distintiu!de!Garantia!de!

Qualitat!Ambiental,!etc.)!que!garanteixin!la!menor!incidència!ambiental!en!el!seu!cicle!de!

vida!(amb!contingut!de!reciclat,!menor!contingut!de!substàncies!perilloses,!etc.).!

30!

Es!donarà!preferència!a!aquells!proveïdors!que!envasen!els!seus!productes!amb!sistemes!

d’embalatge!que!tendeixen!a!minimitzar!els!residus!o!en!recipients!fabricats!amb!materials!

reciclats,!biodegradables!i!que!puguin!ser!retornables!o,!si!més!no,!reutilitzables.!

31!

Es!planificarà!l’obra!per!minimitzar!els!sobrants!de!terra!i!es!prendran!les!mesures!

adequades!d’emmagatzematge!per!garantir!la!qualitat!de!les!terres!destinades!a!

reutilització.!

32!
Es!preveurà!la!realització!del!pas!d’instalklacions,!evacuació,!etc.!durant!les!tasques!

d’encofrat!per!evitar!obertures!o!perforacions!posteriors.!

33!

Es!prendran!les!mesures!de!control!adients!per!replantejar!amb!cura!la!situació!de!les!

obertures!per!al!registre!de!les!instalklacions!als!cels!rasos!o!tancaments!interiors!verticals,!

de!manera!que!tinguin!la!ubicació!i!dimensió!adequada!per!evitar!residus!superflus.!
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34!
S’ha!fet!un!inventari!específic!dels!residus!especials!o!perillosos!que!es!generaran!per!
poder!preveure!des!del!projecte!l’espai!i!les!condicions!necessàries!per!al!seu!
emmagatzematge!i!la!seva!gestió!externa!amb!gestors!autoritzats.!

35!

S’intentarà!evitar!al!màxim!el!nombre!de!retalls!durant!la!posada!a!l’obra!i!s’intentarà!
realitzar!els!talls!amb!precisió,!de!manera!que!totes!dues!parts!es!puguin!aprofitar!(peces!
ceràmiques!i!paviments,!aïllaments,!tubs!i!d’altres!materials!d’instalklacions!(com!cables!
elèctrics),etc.!

36!
Es!protegiran!els!materials!d’acabat!susceptibles!de!malmetre’s!amb!elements!de!protecció!
(a!ser!possible,!que!es!puguin!reutilitzar!o!reciclar).!

37!
Els!materials!no!seran!desembalats!fins!a!la!seva!utilització,!aconseguint!d’aquesta!manera!
una!optimització!dels!mateixos!i!al!seu!torn,!una!reducció!dels!residus.!

38!
Els!embalatges!també!poden!ser!reutilitzats,!sobretot!aquells!que!estan!formats!per!grans!
contenidors!i!que!poden!ser!recarregables!una!i!altra!vegada.!

39!
S’intentarà!ajustar!la!quantitat!de!superfície!que!cal!pintar!i!es!prepararan!només!les!
quantitats!de!pintura!necessàries.!

40!
Es!controlarà!la!preparació!de!les!barreges!per!a!les!operacions!de!pintura!a!fi!d’evitar!
errors!i,!conseqüentment,!residus.!

41!
S’intentarà!la!reutilització!o!el!reciclatge!dels!dissolvents!i!les!substàncies!emprades!en!la!
neteja!d’equips!i!eines!a!través!d’empreses!que!proporcionen!aquest!servei.!

42!
Es!preveurà!el!rentat!de!pistoles!en!màquines!rentadores!que!permeten!la!recuperació!de!
dissolvent.!

43! Es!controlarà!el!consum!d’aigua!i!energia!elèctrica.!

44! S’abocaran!els!residus!en!contenidors,!sacs!o!dipòsits!adequats.!

45! Es!cobriran!els!recipients!dels!residus!per!al!seu!transport.!

46!
Després!d’optimitzar!totes!les!possibilitats!consistents!en!la!reducció!de!residus!queda!la!
de!transportar!a!l’abocador!de!residus!de!construcció!i!demolició!autoritzat!més!proper.!

47! S’establirà!un!registre!per!als!contenidors!que!surtin!de!l’obra.!

!

Les!accions!assenyalades!amb!un!asterisc!(*)!són!d’obligat!compliment!per!la!normativa!vigent.!

!

Per!tal!de!facilitar!el!tractament!posterior!dels!materials!i!residus!obtinguts!durant!l’enderroc!
de!paviments!i!altres!elements!i!la!desinstalklació!de!xarxes!en!estesa!aèria,!majoritàriament!
mitjançant!disposició,!la!deconstrucció!es!realitzarà!de!tal!manera!que!els!diversos!
components!puguin!separarfse!fàcilment!en!l’origen,!i!ser!disposats!segons!la!seva!naturalesa.!
Amb!aquest!objectiu!es!disposaran!diverses!superfícies!degudament!impermeabilitzades!per!
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acollir!els!materials!obtinguts!segons!la!seva!naturalesa,!especialment!per!segregar!
correctament!els!residus!especials,!no!especials!i!inerts.!

OPERACIONS%DE%REUTILITZACIÓ,%VALORITZACIÓ%O%ELIMINACIÓ%
!

Les!operacions!sobre!els!residus!que!es!realitzen!en!el!mateix!lloc!en!què!es!produeixen!els!
residus,!permeten!un!augment!de!les!possibilitats!de!valorització!de!residus,!ja!que!faciliten!el!
reciclatge!o!reutilització!posterior.!D'altra!banda,!són!imprescindibles!quan!cal!separar!residus!
especials!potencialment!perillosos!per!al!seu!tractament!específic.!

DEMOLICIONS%
!

El!procés!de!demolició!no!es!defineix!segons!un!únic!model!d'execució,!sinó!que!admet!
diversos!models!i!graus!d'intensitat,!d'acord!amb!els!objectius!previstos!i!el!context!de!l'obra.!
En!qualsevol!cas,!sempre!es!tracta!d'un!procés!gradual!i!selectiu!en!el!qual!s'utilitzen!diversos!
mètodes!i!tècniques.!En!la!pràctica!no!es!buscarà!l'aprofitament!total!dels!materials!
desmantellats,!ja!que!seria!un!objectiu!no!ajustat!a!la!realitat.!Els!dos!objectius!que!cal!
perseguir!són:!El!màxim!grau!d'aprofitament!dels!materials!i!la!viabilitat!del!procés.!

FORMIGÓ%
!

L’abocament!de!restes!de!formigó!a!l’obra!estarà!prohibit.!S’adequaran!espais!a!l’obra!per!
realitzar!la!neteja!de!les!cubes!de!formigó.!Aquests!espais!o!recipients!on!s’aboqui!el!material!
sobrant,!hauran!de!tenir!la!profunditat!i!la!impermeabilització!adequades!i!una!colklocació!que!
maximitzi!l’evaporació!d’aigua,!trobarfse!ben!delimitades!i!sense!afectació!de!cap!curs!d’aigua.!
Tanmateix,!es!posarà!en!coneixement!dels!conductors!dels!camions!de!formigó!la!ubicació!de!
les!esmentades!zones.!

Al!final!de!l’obra,!o!quan!el!recipients!estiguin!plens,!es!gestionaran!el!residus!mitjançant!un!
gestor!autoritzat.!S’hauran!de!restituir!les!condicions!inicials!de!l’espai!emprat,!un!cop!
finalitzada!l’obra,!de!forma!que!no!quedin!restes!de!formigó.!En!el!cas!que!no!fos!possible!el!
compliment!d’aquesta!prescripció,!es!demanarà!constància!per!escrit!de!que!les!restes!de!
formigó!han!estat!abocades!en!instalklacions!adients!(a!la!pròpia!central!o!en!un!centre!
específic!mitjançant!cubes!de!decantació).!

!

El!contractista!haurà!d’incloure!dins!del!contracte!del!subministrament!del!formigó!el!detall!
del!procediment!finalment!escollit.!El!personal!d’obra,!des!de!l’encarregat!fins!els!operaris,!
hauran!de!conèixer!aquesta!disposició!i!vetllar!per!a!que!es!compleixi.!

!

!

!

!
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CONTROL%DE%LA%GESTIÓ%INTERNA%DELS%RESIDUS%ESPECIALS.%
!

Cada!tipus!de!residu!especial!es!separa!de!forma!adequada!i!sense!fer!mescles!que!augmentin!
la!seva!perillositat!o!dificultin!la!seva!gestió.!L'envasat!es!durà!a!terme!conforme!a!allò!
especificat!més!endavant.!Els!envasos!o!recipients!que!continguin!residus!especials!
s'etiquetaran!de!forma!clara,!llegible!i!indeleble!!seguint!el!model!d'etiqueta!que!estableix!la!
normativa!vigent.!!

!

L'obra!disposarà!de!zones!específiques!d'emmagatzematge!de!residus!especials.!Aquestes!
instalklacions!i!les!condicions!d'emmagatzematge!compliran!els!requisits!legals!i!normes!
tècniques!d'aplicació.!En!cap!cas!el!temps!d'emmagatzematge!excedirà!de!sis!mesos!a!partir!de!
la!data!d'envasat!assenyalada!en!l'etiqueta!del!residu!perillós.!El!responsable!de!medi!ambient!
portarà!el!registre!actualitzat!dels!residus!en!un!Llibre!de!Registre!dels!Residus.!Es!realitzarà!
anualment,!d'acord!al!model!especificat!per!l'administració!competent!en!matèria!de!residus!i!
en!els!terminis!que!aquesta!indiqui.!Es!conservarà!còpia!de!la!mateixa!com!a!mínim!durant!5!
anys.!

!

Els!olis!i!greixos!procedents!de!les!operacions!de!manteniment!de!maquinària!es!disposaran!en!
bidons!adequats!i!etiquetats!segons!es!contempla!en!la!legislació!sobre!residus!tòxics!i!
perillosos!i!es!concertarà!amb!una!empresa!gestora!de!residus!degudament!autoritzada!i!
homologada,!la!correcta!gestió!de!la!recollida,!transport!i!tractament!de!residus.!La!Generalitat!
de!Catalunya!ha!assumit!la!titularitat!en!la!gestió!d’olis!residuals.!Desprès!del!corresponent!
concurs!públic,!l’empresa!adjudicatària!seleccionada!per!la!Junta!de!Residus!és!l’encarregada!
en!l’actualitat!de!la!recollida,!transport!i!tractament!dels!olis!usats!que!es!generen!a!Catalunya.!

!

Cal!parar!especial!atenció!a!restes!de!pintures,!dissolvents!i!vernissos!els!quals!han!de!ser!
gestionats!de!forma!especial.!S’hauran!d’emmagatzemar!en!bidons!adequats!per!aquest!us,!
donant!especial!atenció!per!evitar!qualsevol!abocament!especialment!en!el!traspàs!de!
recipients.!

!

Els!residus!biosanitaris!i!els!fitosanitaris!i!herbicides!es!recolliran!específicament!i!seran!lliurats!
a!gestor!i!transportista!autoritzat!i!degudament!acreditat.!S’utilitzaran!envasos!clarament!
identificables,!diferents!per!a!cada!tipus!de!residu,!amb!tancament!hermètic!i!resistent!a!fi!
d’evitar!fugues!durant!la!seva!manipulació.!Els!productes!químics!inorgànics!que!contenen!
substàncies!perilloses,!fitosanitaris,!pesticides...,!necessiten!la!fitxa!de!seguretat!!per!a!la!seva!
gestió.!

!

En!cas!de!que!es!produeixi!l’abocament!accidental!d’aquest!tipus!de!residus!durant!la!fase!
d’execució,!l’empresa!licitadora!notificarà!d’immediat!del!que!s’ha!produït!als!organismes!
competents,!executant!les!actuacions!pertinents!per!tal!de!retirar!els!residus!i!elements!
contaminats!i!procedir!a!la!seva!restitució.!
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CONTROL%DE%LA%GESTIÓ%EXTERNA%DELS%RESIDUS%ESPECIALS.%

!

La!contractació!de!gestors!i!transportistes!es!farà!únicament!amb!els!que!disposin!de!
l'autorització!en!vigència.!Abans!del!primer!trasllat!o!cessió!d'un!residu!especial,!es!cursarà!una!
solklicitud!d'acceptació!per!a!cada!residu!identificant!als!gestors!autoritzats!pertinents.!Aquesta!
solklicitud!aportarà:!

!

a) La!identificació!del!residu!especial.!
b) L’estat!del!residu!especial!(sòlid,!líquid,!pastós,!gas).!
c) Les!propietats!físiques!/!químiques.!
d) La!composició!química.!
e) El!volum!i!el!pes.!
f) El!termini!de!recollida!(estimat).!

!

El!període!de!conservació!d'aquesta!documentació!serà,!com!a!mínim,!de!5!anys.!La!validesa!
del!Document!d'Acceptació!seguirà!vigent!mentre!no!variïn!les!característiques!del!residu!que!
es!van!aportar!a!la!solklicitud!inicial.!La!primera!setmana!de!cada!mes,!el!responsable!de!Medi!
Ambient!de!l'obra!revisarà!el!Llibre!de!Registre!de!Residus.!Si!com!a!resultat!de!l'estudi!
d'aquest,!detectés!que!el!període!d'emmagatzematge!límit!està!pròxim!per!algun!residu,!
comunicarà!al!gestor!la!necessitat!dels!seus!serveis!i!es!concertarà!una!data!per!a!la!cessió!i!
trasllat!dels!residus.!

!

Mensualment,!el!responsable!de!medi!ambient!comprovarà!i!analitzarà!"in!situ"!la!manera!de!
treballar!del!personal,!les!condicions!operatives!i!els!registres!oportuns!per!posteriorment!
avaluar!la!seva!conformitat!amb!l'establert!en!aquest!cas.!!

!

!

CONTROL%DE%RETIRADA%I%CESSIÓ%DE%RESIDUS%ESPECIALS%

!!

El!responsable!de!Medi!Ambient!serà!l'encarregat!de!detectar!als!residus!especials!si!la!data!
d'emmagatzematge!(màxim!6!mesos)!venç!aquell!mateix!mes.!Superar!aquest!període!
d'emmagatzematge!es!considera!una!infracció!legal!"molt!greu".!En!rebre!al!gestor!o!
transportista!autoritzat!es!comprovarà!que!aquest!és!el!contractat!per!l'organització,!es!
formalitzaran!els!documents!de!control!i!seguiment!per!a!cada!residu!i!es!comprovarà!que!tots!
els!residus!especials!estan!correctament!etiquetats.!Posteriorment,!s'encarregarà!d'actualitzar!
el!Llibre!de!Registre!de!Residus!i!d'arxivar!els!documents!durant!un!període!mínim!de!5!anys.!

!

Documentació!associada!al!seguiment!de!la!gestió!externa!dels!RCD:!

!
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a) Fitxa(d’acceptació((FA):!Acord!normalitzat!que,!per!a!cada!tipus!de!residu,!s’ha!de!

subscriure!entre!el!productor!o!posseïdor!del!mateix!i!l’empresa!gestora!escollida.!

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

de!residus!al!llarg!del!seu!recorregut.!

c) Full(de(seguiment(itinerant((FI):!Document!de!transport!de!residus!que!permet!la!

recollida! amb!un!mateix! vehicle! i! de! forma! itinerant! de! fins! a! un!màxim!de! vint!

productors!o!posseïdors!de!residus.!

d) Fitxa(de(destinació((FD):!Document!normalitzat!que!te!que!subscriure!el!productor!

o! posseïdor! d’un! residu! i! el! destinatari! d’aquest! i! que! té! com! objecte! el!

reconeixement!de!l’aptitud!del!residu!per!a!ser!aplicat!a!un!determinat!sòl,!per!ús!

agrícola!o!en!profit!de!l’ecologia.!

e) Justificant(de(recepció((JRR):!Albarà!que!lliura!el!gestor!de!residus!a!la!recepció!del!
residu,!al!productor!o!posseïdor!del!residu.!

VALORITZACIÓ%

!

Donar!valor!a!elements!i!materials!sobrants!de!l'obra!suposa!aprofitar!les!matèries,!

subproductes!i!substàncies!que!contenen.!Evita!la!necessitat!d'enviar!a!abocador!bona!part!

dels!residus,!optimitzant!el!seu!ús,!obtenint!així!beneficis!ambientals!i!econòmics.!Tal!com!es!

descriu!en!l'inventari!de!residus,!les!estructures!de!formigó,!procedents!dels!treballs!previs,!

així!com!els!materials!d'excavació!del!procés!constructiu,!són,!des!d'un!punt!de!vista!

quantitatiu,!els!que!més!potencial!de!reutilització!tenen!en!aquesta!obra.!Per!poder!optimitzar!

els!processos!de!valorització!in!situ!per!a!la!posterior!reutilització!en!la!mateixa!obra!i!durant!el!

període!de!temps!que!el!"Pla!de!Gestió!de!Residus"!estimi,!es!considerarà!la!utilització!d’una!

matxucadora!mòbil!o!d'un!contenidor!de!trituració.!D'aquesta!manera!s'obtindran!les!

granulometries!més!adequades!per!a!cada!ús!posterior.!

!

!

TRANSPORT%I%DESTÍ%DE%RESIDUS%NO%ESPECIALS%

!

Es!realitzarà!sota!aquestes!directrius:!

!

a) Es! descriurà! en! un! formulari! els! residus! que! sortiran! de! l'obra! (tipus! de! residu! i!

quantificació)!i!el!seu!destí,!amb!l'objectiu!de!portar!un!control!del!seu!circuit.!

!

b) Es! transferiran! sempre! a! un! transportista! autoritzat,! inscrit! en! el! corresponent!

registre!de!l'administració!competent.!

!

c) El!destí!final!dels!residus!que!no!hagin!pogut!ser!valoritzats!a!la!mateixa!obra!ha!de!

prioritzar!els!tractaments!en!funció!de!l'escala!de!jerarquies!exposada!en!l'apartat!

de!prevenció!de! residus.!En!aquest! sentit! s'ha!d'evitar! l'abocador!en!cas!d'existir!

alguna!altra!instalklació!o!gestor!que!realitzi!un!procés!de!valorització.!

!
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El!destí!final!sempre!haurà!de!ser!un!gestor!autoritzat,!inscrit!en!el!llibre!de!registre!de!
l'administració!competent.!No!obstant!això,!per!materials!que!puguin!ser!aprofitats!en!alguna!
altra!obra!veïna,!es!podran!transferir!al!nou!posseïdor!previ!registre!documental!de!l'operació,!
que!haurà!de!ser!arxivada!un!mínim!de!5!anys.!

RESUM%DE%LA%GESTIÓ%DELS%RESIDUS%EN%L’OBRA%
!

A!continuació!s’adjunta,!en!forma!de!taula,!un!recull!de!les!operacions!més!elementals!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(

Tipus!de!separació!selectiva!prevista!per!tal!de!preveure!un!espai!a!l’obra.!!

!!Formigó!(80T)!

"!Maons,!teules,!ceràmics!(40!T)!

!!Metall!(2!T!)!

!!Fusta!(1!T)!

"!Vidre!(1!T)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!Plàstic!(0.5!T)!!!!!!!!!!!!!!!!

"!Paper!i!Cartró!(0.5!T)!

! Especials!!

!!zona!habilitada!pels!Residus!Especials!(amb!tants!bidons!com!calgui)!

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:!

f!No!tenirflos!emmagatzemats!a!l’obra!més!de!6!mesos.!

f!El!contenidor!de!residus!especials!haurà!de!situarfse!en!un!lloc!pla!i!fora!del!trànsit!habitual!de!la!
maquinària!d’obra,!per!tal!d’evitar!vessaments!accidentals!

f!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.!

f!Tapar!els!contenidors!i!protegirflos!de!la!pluja,!la!radiació,!etc.!

f!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!

f!Impermeabilitzar!el!terra!on!se!situïn!els!contenidors!de!residus!especials!

! Inerts!!

!!contenidor!per!Inerts!barrejats! "!contenidor!per!Inerts!Formigó!

"!contenidor!per!Inertes!Ceràmica! "!contenidor!per!altres!inerts!

!!contenidor!o!zona!d’aplec!per!!!!!!"!contenidor!per!vidre!

terres!que!van!a!abocador!

! No!Especials!

!!contenidor!per!metall!!!!! ! !!contenidor!per!fusta! ! !

!!contenidor!per!plàstic! ! "!contenidor!per!paper!y!cartró!

!!contenidor!per!la!resta!de!residus!No!Especials!barrejats!
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(FITXA(RESUM!DE(LA(GESTIÓ(DELS(RESIDUS(DINTRE(DE(L’OBRA(!

"!contenidor!per!TOTS!els!residus!No!Especials!barrejats!

! Inerts+No!Especials!!

Inertes!+!No!Especials:!! "!contenidor!amb!Inerts!i!No!Especials!barrejats!(**)!

(**)!Només!quan!sigui!tècnicament!inviable.!En!aquest!cas,!derivarfho!cap!a!un!gestor!que!li!faci!un!

tractament!previ.!

2( Reciclatge(de(residus(
petris(inerts(en(la(
pròpia(obra(

"!Es!preveu!matxucar!residus!petris!a!l’obra!per!reutilitzar,!posteriorment,!en!el!mateix!

emplaçament!

Quantitat!de!residus!que!es!preveu!reciclar!i!que!s’evita!portar!a!abocador!

Kg:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m3:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T:!

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):!

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!CER:!170107,!170504,!...!(codis!admesos!en!els!dipòsits!de!terres!i!runes)!

!

! No(Especials(Barrejats(

!

!

Residus!admesos:!fusta,!metall,!plàstic,!paper!i!cartró,!cartrófguix,!etc.!

CODIS!CER:!170201,!170407,!150101,!170203,!170401,!...!(codis!admesos!en!dipòsits!de!residus!No!

Especials).!Aquest!símbol!identifica!als!residus!No!Especials!barrejats,!no!obstant,!en!cas!d’optar!per!

una!separació!selectiva!més!exigent,!caldria!un!cartell!específic!per!a!cada!tipus!de!residu:!

!

!

fusta! ferralla! Paper!i!cartró! plàstic! cables!

elèctrics!

! !

( ( ( ( (

( Especials!

((

CODIS!CER:!(els!codis!dependran!dels!tipus!de!residus).!Aquest!símbol!identifica!als!residus!

Especials!de!manera!genèrica!i!pot!servir!per!senyalitzar!la!zona!d’aplec!habilitada!pels!residus!

Especials,!no!obstant,!a!l’hora!d’emmagatzemarflos!cal!tenir!en!compte!els!símbols!de!perillositat!

que!identifiquen!a!cadascun!i!senyalitzar!els!bidons!o!contenidors!d’acord!amb!la!legislació!de!

residus!Especials.!

!

!

!

!
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(FITXA(RESUM!DE(LA(GESTIÓ(DELS(RESIDUS(FORA(DE(L’OBRA(!

4( Destí(dels(residus(
segons(tipologia(

Identificar!els!recicladors,!plantes!de!transferència!o!dipòsits!propers!a!l’entorn!de!l’obra!on!es!
proposa!gestionar!els!residus!de!la!construcció:!

! INERTS(
QUANTITAT(ESTIMADA((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((GESTOR(

(T(o(M3)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((codi(i(nom)(

!
!!Planta!de!
transferència!

Vidre=!0,01!m3!=!0,02!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

Formigó=!328,54!m3!=!722,78!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

Terres=!2.824,33!m3!=!5.083,79!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

M.B.=!677,48!m3=!1625,95!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

Ceràmica=!2,72!m3!=!4,90!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

Runa=!82,43!m3!=!148,37!T!

! NO(ESPECIALS(
QUANTITAT(ESTIMADA((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((GESTOR(

(T(o(M3)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((codi(i(nom)(

! !!Reciclatge!metall! 164,69!m3!=!1.292,78!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

! !!Reciclatge!fusta! 21,91!m3!=!10,96!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

! !!Reciclatge!plàstic! 64,82!m3!=!3,89!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

!
!!Reciclatge!paperf!
cartró!

0,86!m3!=!0,07!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

!
!!Planta!de!
transferència!

Terra!vegetal=!19!m3!=!34,20!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef475.98!!!!!!!!Planta!Intercomarcal!del!reciclatge,!SA!

! ESPECIALS(
QUANTITAT(ESTIMADA((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((GESTOR(

(T(o(M3)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((codi(i(nom)(

!
!!Instalklació!de!gestió!
de!residus!especials!

2,15!m3!=!1,94!T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef919.05!!!!!!!!!!Innovetf98,!SL!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef49.92!!!!!!!!!!!!Ecológica!Ibérica!y!Mediterránea,!SA!

50!m!tub!fibrociment!175mm!diàmetre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ef01.89!!!!!!!!!!!Atlas!Gestión!Mediambiental,!SA!

!

BONES(PRÀCTIQUES(DE(GESTIÓ(DE(RESIDUS(EN(LES(FASES(DE(PROGRAMACIÓ(I(D’EXECUCIÓ(
D’OBRA(

1!
Es!destinarà!un!espai!en!el!recinte!de!l’obra!per!a!la!correcta!classificació!dels!residus,!tot!
respectant!l’escenari!de!separació!previst!i!se!situarà!fora!de!zones!de!tràfic.!

2*!
Es!senyalitzaran!convenientment!tots!els!contenidors!en!funció!del!tipus!de!residu!que!
puguin!admetre.!

3*!

En!cas!de!haver!de!manipular!amiant,!es!disposarà!dels!permisos!pertinents!atorgats!per!
l’autoritat!laboral!competent!per!complir!amb!els!requisits!ambientals!i!de!seguretat!i!
salut!exigits!per!la!legislació!vigent!en!quant!a!la!manipulació!i!gestió!dels!elements!que!
contenen!amiant.!
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4*! Es!complirà!amb!el!model!de!gestió!de!residus!de!la!construcció!i!demolició!de!Catalunya.!

5! Els!canvis!d’oli!es!faran!en!una!zona!condicionada!o!en!una!cubeta!mòbil.!

6!
Es!disposarà!d’una!quantitat!de!materials!absorbents!en!correspondència!amb!la!quantitat!
d’olis!minerals!que!hi!hagi!a!l’obra,!per!tal!de!controlar!possibles!vessaments!accidentals.!

7*!
Es!contractarà!la!gestió!dels!residus!a!gestors!autoritzats,!i!s’ompliran!els!fulls!de!
seguiment!de!residus!per!reflectir!les!quantitats!reals!de!residus!que!surtin!de!l’obra.!

8!
Es!determinaran!les!possibilitats!de!gestió!(reutilització,!reciclatge,!altres!formes!de!
valorització,!o!dipòsit)!per!a!cadascun!dels!residus!que!es!preveu!generar,!en!l’entorn!
pròxim!a!la!construcció!o!l’enderroc.!

9!
Es!preveurà!la!distribució!de!petits!contenidors!per!les!zones!de!treball!amb!l’objectiu!de!
facilitar!la!segregació!dels!diferents!tipus!de!residus.!

10!
El!vessament!de!qualsevol!tipus!de!líquid!a!l’obra!o!a!la!xarxa!de!clavegueram!estarà!
prohibit.!

!

Les!accions!assenyalades!amb!un!asterisc!(*)!són!d’obligat!compliment!per!la!normativa!vigent.!

!

!

MESURES%PER%A%LA%SEPARACIÓ%DE%RESIDUS%EN%OBRA%

GESTIÓ%DE%RESIDUS%EN%OBRA%

!

Una!obra!té!dos!tipus!de!gestió!de!RCD:!La!gestió!interna,!que!agrupa!totes!les!operacions!
logístiques!dins!de!l’obra,!i!la!externa,!que!és!el!conjunt!d’operacions!per!a!exportar!els!residus!
a!gestors!externs.!Per!aquest!motiu!es!considera!imprescindible!fer!una!reflexió!sobre!les!
diferents!possibilitats!de!gestió!“internes”!i!“externes”!més!adequades!per!a!la!nostra!obra!
d’acord!a:!

!

a) L’espai!disponible!per!realitzar!la!separació!selectiva!dels!residus!a!l’obra.!
b) La!possibilitat!de!reutilització!i!reciclatge!in!situ.!
c) La! proximitat! de! valoritzadors! de! residus! de! la! construcció! i! demolició! i! la!

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

!

En!qualsevol!cas,!s’ha!de!considerar!sempre!l’abocament!en!dipòsits!controlats!com!a!última!
opció!en!la!gestió!dels!residus!de!construcció!i!demolició!i,!s’ha!de!tendir,!per!aquest!ordre,!a!la!
reutilització,!al!reciclatge!o!a!qualsevol!altre!tipus!de!valorització.!Per!ferfho!viable,!es!
recomana!que!la!gestió!mínima!de!separació!selectiva!per!a!les!obres!de!construcció!i!
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demolició!estigui!formada!per!la!segregació!dels!residus!inerts,!dels!residus!no!especials!i!dels!
residus!especials!(aquests!sempre!han!d’anar!separats!de!la!resta).!

!

Cal!tenir!en!compte,!però,!que!aquesta!gestió!mínima!pot!anarfse!ampliant!en!funció!de!les!
possibilitats!de!valorització!(internes!i!externes)!que!existeixin!a!la!mateixa!obra!i!a!l’entorn!
proper!d’aquesta.!En!el!primer!cas!ens!referim!a!la!capacitat!que!pugi!tenir!una!determinada!
obra!de!construcció!d’absorbir!part!dels!residus!inerts!que!genera;!en!el!segon!cas!ens!referim!
a!la!viabilitat!de!comptar!amb!valoritzadors!de!residus!(per!exemple,!si!tenim!a!l’abast!
recicladors!de!plàstic,!de!fusta,!de!metall,!de!paper!i!cartró,!etc.).!

La!classificació!en!origen!(a!la!mateixa!obra)!dels!residus!de!construcció!i!demolició!és!el!factor!
que!més!influeix!en!el!seu!destí!final.!Un!contenidor!que!surt!de!l’obra!amb!residus!
heterogenis!té!menys!opcions!de!ser!valoritzat!que!un!de!net,!carregat!amb!un!residu!
homogeni!que!pot!ser!transportat!directament!cap!a!una!central!de!reciclatge!o,!fins!i!tot,!si!
compleix!amb!les!característiques!físicoquímiques!exigides,!reutilitzat!(en!els!cas!de!la!runa!
neta)!a!la!mateixa!obra!on!s’ha!produït.!Es!a!dir,!qualsevol!operació!de!reciclatge!o!de!
reutilització!ha!d’estar!sotmesa!a!una!destria!inicial!que!permeti!disposar!d’una!matèria!
primera!uniforme!i!d’un!material!resultant!de!qualitat.!

!

Quan!no!sigui!viable!la!classificació!selectiva!en!origen!(a!la!mateixa!obra)!és!obligatori!derivar!
els!residus!barrejats!(inerts!i!no!especials)!cap!a!instalklacions!on!es!faci!un!tractament!previ!i!
des!d’on!el!residu!pugi!ser!finalment!tramés!a!un!gestor!autoritzat!per!la!seva!valorització!o,!en!
el!cas!més!desfavorable,!cap!a!l’abocament!a!dipòsit!controlat.!

!

Per!definir!les!operacions!de!gestió!de!residus!caldrà!deixar!constància!de:!

!

a) El! tipus! de! separació! selectiva! i! el! nombre! de! contenidors! en! funció! de! les!
possibilitats!de!reutilització,!de!les!tipologies!de!residu,!de!l’espai!de!l’obra,!de!
la!viabilitat!de!tenir!una!planta!mòbil!matxucadora!a!l’obra,!etc.!

!

b) La! quantitat! de! material! reutilitzat! (m3! una! vegada! matxucats)! a! l’obra!
procedent! del! reciclatge! in! situ! dels! residus! petris! generats! en! el! mateix!
emplaçament.! Quantitat! de! residu! petri! (m3)! que! s’ha! evitat! portar! a!
abocador.!

!

c) Els!models!de!senyalitzacions!emprades!per!als!contenidors!segons!el!tipus!de!
residu!que!poden!contenir.!

!

d) Les!dades!sobre!destí!dels! residus! (dades!dels!gestors!de! les! instalklacions!de!
valorització,!separació,!transferència!o!de!dipòsits!controlats).!

!
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El!contractista,!posseïdor!dels!residus!de!l’obra,!tindrà!en!compte!els!objectius!generals!de!
l’aplicació!del!Estudi!de!Gestió!de!Residus!d’aquest!projecte,!que!consisteixen!principalment!
en:!

!

a) Incidir! en! la! cultura! del! personal! de! l’obra! amb! l’objectiu! de! millorar! en! la!
gestió!dels!residus.!

b) Planificar!i!minimitzar!el!possible!impacte!ambiental!dels!residus!de!l’obra.!En!
aquest!cas!els!objectius!es!centraran!en! la!classificació!en!origen! i! la!correcta!
gestió!externa!dels!residus.!

!

c) Aplicar!els!processos!previstos!de!gestió,!tractament!o!valorització!dels!residus!
generats.!

!

!

SEPARACIÓ%I%EMMAGATZEMATGE%DELS%RESIDUS%EN%OBRA%

!

Malgrat!les!limitacions!d'espai!que!puguin!ser!causades!per!les!característiques!geogràfiques!
de!l'àmbit!d'estudi,!s'han!d'habilitar!espais!per!a!l'emmagatzematge!correcte!dels!residus.!El!
correcte!emmagatzematge,!a!més!de!ser!obligat!per!la!normativa!vigent!en!matèria!de!residus,!
és!imprescindible!per!aconseguir!els!objectius!de!recuperació!marcats!en!aquest!estudi.!

!

L'accés!a!les!zones!de!magatzem!han!de!ser!prou!àmplies!per!a!permetre!una!còmoda!entrada!
de!la!maquinària.!S'ha!d'evitar,!en!la!mesura!del!possible,!tenir!aplecs!de!residus!(no!especials)!
dispersos!per!l'obra.!El!temps!de!residència!dels!residus!a!l'obra!ha!de!ser!el!mínim!possible!i,!
en!el!cas!dels!residus!especials!el!temps!màxim!permès!per!la!legislació!vigent!és!de!6!mesos.!

!

Separació%de%residus%“No%Especials”%

!

La!separació!en!origen!i!la!recollida!selectiva,!són!accions!que!tenen!com!a!objectiu!disposar!
dels!residus!de!composició!homogènia!classificats!segons!la!seva!naturalesa.!El!Reial!Decret!
105/2008,!d'u!de!febrer,!en!el!seu!article!5!indica!que!els!residus!de!construcció!i!demolició!
hauran!de!separarfse!en!les!següents!fraccions,!quan,!de!forma!individualitzada!per!a!cada!una!
d'aquestes!fraccions,!la!quantitat!prevista!de!generació!per!el!total!de!l'obra!superi!les!
quantitats!següents:!

f! Formigó:!80t.!!

f! Maons,!teules!i!ceràmics:!40!t.!

f! Metall:!2!t.!!

f! Fusta:!1!t.!!
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f! Vidre:!1!t.!!

f! Plàstic:!0,5!t.!!

f! Paper!i!cartró:!0,5!t.!!

!

Per!tant,!és!d'obligat!compliment!en!aquesta!obra!la!separació!de!materials.!Per!aquesta!
comesa!s'ha!de!prendre!com!a!referència!l'inventari!exposat!en!el!capítol!anterior,!que!
classifica!les!diferents!fraccions!separades!que!com!a!mínim!s'haurien!d'obtenir,!en!els!treballs!
de!demolició!i!construcció.!

Emmagatzematge%de%residus%“No%especials”%
!

Un!sistema!d'emmagatzematge!ben!dissenyat!i!dimensionat!permet!un!gran!estalvi!econòmic!i!
d'espai,!que!fins!i!tot!afecta!fases!externes!de!l'obra.!Per!exemple,!sense!un!bon!sistema!
d'emmagatzematge!de!residus!és!molt!difícil!una!optimització!de!la!càrrega!per!al!seu!
transport!a!gestors!externs.!

!

El!"Pla!de!Gestió!de!RCD",!concretarà!el!nombre!i!dimensió!dels!contenidors!apropiats!en!
funció!de!les!fases!d'obra.!Però,!com!a!mínim!es!disposarà!de:!

!

f! Zona!d’aplec!per!a!terres!

f! Contenidor!per!a!formigó!

f! Contenidors!per!a!altres!inerts!

f! Contenidor!per!metalls!!

f! Contenidor!per!a!plàstics!

f! Contenidor!per!a!no!especials!barrejats!

f! Contenidor!per!a!fusta!

!

Els!materials!petris,!terres,!formigó!i!ferm!procedents!de!l'excavació!o!de!la!demolició!es!
poden!emmagatzemar!sense!contenidor!específic,!però!en!una!àrea!delimitada!i!
convenientment!separats!per!evitar!barreges!i!contaminacions.!

Emmagatzematge%de%residus%especials.%

!

Les!condicions!d'emmagatzematge!dels!residus!especials!es!troben!disposades!en!el!Reial!
Decret!833/1998,!que!estableix!que!el!període!màxim!d'emmagatzematge!d'aquests!residus!en!
les!instalklacions!on!s'han!generat!no!pot!excedir!els!sis!mesos.!Aquesta!norma!preveu!però,!
que!l'òrgan!ambiental,!en!aquest!cas!l'Agència!de!Residus!de!Catalunya,!autoritzi!
expressament!un!període!inicial!d'emmagatzematge!en!les!pròpies!instalklacions!abans!de!la!
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destinació!d'aquests!residus!per!a!la!seva!gestió.!Quan,!per!raons!justificades!se!solkliciti!un!
període!d'emmagatzematge!superior!als!sis!mesos!que!estableix!de!forma!general!la!normativa!
cal!que!dirigeixin!al!registre!de!l'Agència!de!Residus!de!Catalunya!el!formulari!corresponent!
completat!amb!les!dades!i!la!informació!requerida!per!poder!obtenir!l'autorització.!

!

Està!sota!la!responsabilitat!del!responsable!de!Medi!Ambient!de!l'obra:!

!

a) La!supervisió!de! la!recollida,!envasat,!etiquetatge! i!emmagatzematge!dels!residus!
especials.!

b) Omplir!el!Llibre!de!Registre!de!Residus.!
c) Solklicitar!els!serveis!d'un!gestor!i!Transportista!autoritzats.!
d) Solklicitar!el!Full!de!Acceptació!dels!residus.!
e) Conservar!i!enregistrar!els!documents!d'acceptació!i!de!seguiment!.!
f) Control!de!la!retirada!dels!residus!especials.!

Característiques!de!la!zona!de!magatzem!de!residus!especials:!!

!

a) Estructura!temporal!amb!una!superfície!útil!mínima!de!20!m2.!!
b) Amb!coberta!per!a!protecció!de!l'aigua!i!la!radiació!solar!!
c) Tancat!i!d'accés!restringit.!!
d) La!distància!entre!el! tancament!(preferiblement!de!maçoneria)! i! la!coberta!ha!de!

ser!!entre!70!i!120!cm,!per!permetre!una!bona!ventilació!de!l'interior.!!
e) El!tancament!ha!de!permetre!una!bona!refrigeració!natural!del!recinte,!per!evitar!

accidents!per!un!excessiu!augment!de!la!temperatura.!!
f) Els! residus! especials! estaran! en! contenidors! totalment! tancats! per! evitar!

evaporacions.!!
g) Els!especials!de!naturalesa!líquida!hauran!de!situarfse!en!cubetes!de!retenció!per!

evitar!fuites!accidentals.!!
h) La!zona!habilitada!per!a!l'emmagatzematge!d'aquests!residus!haurà!de!posseir!una!

correcta! ventilació! i! no! haurà! d'estar! propera! a! fonts! generadores! de! calor! o!
circuits!elèctrics.!!

i) El! temps!màxim!d'emmagatzematge!dels! residus!especials!no!podrà!excedir!de!6!
mesos!a!partir!de!la!data!d'emmagatzematge.!

No!obstant,!degut!a!les!particularitats!d’aquesta!obra!(linealitat!espacial!dels!treballs!i!poca!
generació!de!residus!especials),!es!pot!habilitar!una!caseta!d’obra!per!tal!fi,!d’accés!restringit,!
ben!ventilada!i!d’un!mínim!de!12m2!de!superfície.!

!

Envasat%i%etiquetatge%dels%residus%especials%%

!

Els!envasos!hauran!de!tenir!les!següents!característiques:!

!

a) Evitaran!qualsevol!pèrdua!de!contingut.!
b) Els! envasos! de! residus! especials! líquids! o! pastosos,! estaran! situats! a! cubetes! de!

retenció!per!evitar!vessaments!accidentals.!
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c) Els!seus!materials!no!seran!susceptibles!de!ser!atacats!ni!de!formar!combinacions!
perilloses!amb!el!contingut.!

d) Seran!sòlids!i!resistents!per!respondre!amb!seguretat!a!les!manipulacions.!
!

En!l'envasat!de!residus!especials!s'ha!d'evitar!la!barreja!dels!mateixos,!per!evitar!la!generació!
de!calor,!explosions,!ignició,!formació!de!substàncies!tòxiques!o!efectes!que!augmentin!la!seva!
perillositat.!Els!recipients!que!continguin!emmagatzemats!residus!classificats!com!a!especials!
s'emmagatzemaran!i!s'etiquetaran!de!forma!clara!i!llegible.!L'etiqueta!haurà!de!tenir!una!mida!
mínima!de!10!x!10!cm!i!haurà!d'incloure:!

!

a) Codi!d'identificació!del!residu.!
b) Nom,!adreça!i!telèfon!del!titular!dels!residus.!
c) Data!d'envasat.!
d) Naturalesa!dels!riscos!que!presenten!els!residus!a!través!de!pictogrames!(no!serà!

necessària!a!l'etiqueta!quan!en!l'envàs!ja!apareguin!aquestes!inscripcions).!
!

Exemple!d'etiquetatge!de!residus!especials:!

!

El!responsable!de!Medi!Ambient!haurà!d'assegurarfse!que!l'etiqueta!colklocada!en!el!residu!
especial!és!correcta!abans!de!la!seva!entrada!a!la!zona!d'emmagatzematge!i!que!el!seu!
contingut!és!l'indicat.!

!

!

PLEC%DE%CONDICIONS%TÈCNIQUES%
!
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Durant!les!obres,!tal!i!com!s’ha!descrit!anteriorment,!es!generaran!una!sèrie!de!residus!que!
hauran!de!ser!gestionats!correctament,!amb!la!finalitat!de!minimitzar!qualsevol!impacte!sobre!
l’entorn.!La!gestió!de!residus!es!troba!emmarcada!legalment!per!la!normativa!indicada!en!el!
Marc!legal.!

A!l’Apèndix!B!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.!

VALORACIÓ%ECONÒMICA%
!

El!cost!total!de!la!gestió!de!residus!com!a!complement!del!pressupost!general!de!l’obra,!inclòs!
en!la!partida!alçada!a!justificar,!és!de:(26.903,82(€(

(

El!Pressupost!d’aquest!estudi!consta!només!dels!residus!d’obra!nova!ja!que!en!les!pròpies!
partides!d’enderrocs,!demolició!i!moviments!de!terres!ja!s’inclou!la!càrrega,!el!transport!i!la!
deposició!del!materials!resultants.!

!

A!l’Apèndix!de!Pressupost!d’aquest!Estudi!de!Gestió!de!Residus!s’han!inclòs!els!amidaments!i!
preus!unitaris!adoptats!per!la!gestió!dels!residus!previstos!per!aquesta!obra.!

!

Tal!com!ja!s’ha!fet!esment,!dins!del!Pressupost!d’Execució!Material!de!les!obres!del!projecte!
s’ha!inclòs!un!capítol!independent!com!a!Partida!Alçada!a!justificar!per!a!la!Gestió!de!Residus!
de!la!construcció!i!demolició!de!l’obra!on!s’especifica!la!estimació!d’aquest!cost!previst!per!a!la!
gestió!de!residus!que!complementa!al!ja!inclòs!en!les!partides!del!pressupost!general.!!

!

!
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ANNEX%11%

Gestió%de%Residus%

Justificació%de%Preus%



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,47h ManobreA0140000



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,48m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2C00

 €60,42m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de
reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus
especials

C1RAP100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,50t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €200,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6680

 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6770

 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6960

 €75,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA75A0

 €200,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7M00

 €0,08kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8E00



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,75m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

I2R24200 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,292051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,76205
0,988105,00%DESPESES INDIRECTES

20,75015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,15m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3
de capacitat

I2R540M0 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

13,48000/R 13,480001,000C1RA2C00 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 13,48000 13,48000

COST DIRECTE 13,48000
0,674005,00%DESPESES INDIRECTES

14,15400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,44m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

I2R540S0 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

60,42000/R 60,420001,000C1RAP100 =xSubministrament de contenidor paletitzat amb estructura de
reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus
especials

m3

Subtotal... 60,42000 60,42000

COST DIRECTE 60,42000
3,021005,00%DESPESES INDIRECTES

63,44100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,42m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA61H0 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,875007,500001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de

formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500

0,543755,00%DESPESES INDIRECTES

11,41875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA6680 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€

Materials:

-40,00000-200,000000,200B2RA6680 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... -40,00000 -40,00000

COST DIRECTE -40,00000

-2,000005,00%DESPESES INDIRECTES

-42,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA6770 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€

Materials:

0,035B2RA6770 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal...

COST DIRECTE

5,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA6960 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,040B2RA6960 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal...

COST DIRECTE
5,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,86m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA75A0 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

32,2500075,000000,430B2RA75A0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 32,25000 32,25000

COST DIRECTE 32,25000
1,612505,00%DESPESES INDIRECTES

33,86250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA7M00 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

200,00000200,000001,000B2RA7M00 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 200,00000 200,00000



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 200,00000

10,000005,00%DESPESES INDIRECTES

210,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,08kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de

residus barrejats especials, procedents de construcció o

demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA8E00 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€

Materials:

0,080000,080001,000B2RA8E00 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència de

residus barrejats especials, procedents de construcció o

demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000

0,004005,00%DESPESES INDIRECTES

0,08400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  GDR_PF_PFFCCBOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 I2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigó 1,000 90,920 90,920

C#*D#/E#2 Ferralla 1,000 14,950 7,850 1,904

C#*D#/E#*F#3 Cablejat 1,000 0,140 7,850 0,001 1,783439490445
86E-05

C#*D#*E#*F#4 Runes mixtes 1,000 324,000 324,000

C#*D#/E#5 Plàstic 1,000 0,500 1,200 0,417

C#*D#/E#6 Cartró 1,000 0,400 0,036 11,111

C#*D#*E#*F#7 Terres contaminades 1,000 0,020 0,020

C#*D#*E#*F#8 Envasos buits 1,000 0,020 0,020

S SUMSUBTOTAL(G1:G8)9 Subtotal 428,392

10 Altres residus:

P PERORIGEN(G1:G10,C
11)

11 Percentatge "A origen" 0,200 0,857

TOTAL AMIDAMENT 429,249

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

2 I2R540M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigó 1,000 90,920 90,920

C#*D#/E#2 Ferralla 1,000 14,950 7,850 1,904

C#*D#/E#*F#3 Cablejat 1,000 0,140 7,850 0,001 1,783439490445
86E-05

C#*D#*E#*F#4 Runes mixtes 1,000 324,000 324,000

C#*D#/E#5 Plàstic 1,000 0,500 1,200 0,417

C#*D#/E#6 Cartró 1,000 0,400 0,036 11,111

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 428,352

TOTAL AMIDAMENT 428,352

m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat3 I2R540S0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terres contaminades 1,000 0,020 0,020

C#*D#*E#*F#2 Envasos buits 1,000 0,020 0,020

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 Subtotal 0,040

4 Altres residus:

P PERORIGEN(G1:G4,C5
)

5 Percentatge "A origen" 0,200 0,000

EUR



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 0,040

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA61H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigó 1,000 90,920 90,920

TOTAL AMIDAMENT 90,920

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

5 I2RA6680

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#/E#1 Ferralla 1,000 14,950 7,850 1,904

C#*D#/E#*F#2 Cablejat 1,000 0,140 7,850 0,001 1,783439490445
86E-05

TOTAL AMIDAMENT 1,904

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA75A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Runes mixtes 1,000 324,000 324,000

TOTAL AMIDAMENT 324,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 I2RA6770

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#/E#1 Plàstic 1,000 0,500 1,200 0,417

TOTAL AMIDAMENT 0,417

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 I2RA6960

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#/E#1 Cartró 1,000 0,400 0,036 11,111

TOTAL AMIDAMENT 11,111

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 I2RA7M00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terres contaminades 1,000 0,020 0,020

TOTAL AMIDAMENT 0,020

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10 I2RA8E00

EUR



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Envasos buits 1,000 0,020 0,020

S SUMSUBTOTAL(G1:G1)2 Subtotal 0,020

3 Altres residus:

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Percentatge "A origen" 0,200 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,020

EUR



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,75m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
P- 1

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €14,15m3I2R540M0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

P- 2

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €63,44m3I2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

P- 3

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,42m3I2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 4

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €-42,00m3I2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 5

(MENYS QUARANTA-DOS EUROS)

 €0,00m3I2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 6

(ZERO EUROS)

 €0,00m3I2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 7

(ZERO EUROS)

 €33,86m3I2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 8

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €210,00m3I2RA7M00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 9

(DOS-CENTS DEU EUROS)

 €0,08kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 10

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 1  €20,75

Altres conceptes 20,75 €

m3I2R540M0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P- 2  €14,15

Altres conceptes 14,15 €

m3I2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat

P- 3  €63,44

Altres conceptes 63,44 €

m3I2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 4  €11,42

B2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,87500

Altres conceptes 0,55 €

m3I2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 5  €-42,00

B2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €-40,00000

Altres conceptes -2,00 €

m3I2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 6  €0,00

B2RA6770 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 7  €0,00

B2RA6960 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 8  €33,86

B2RA75A0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €32,25000

Altres conceptes 1,61 €

m3I2RA7M00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada
especials, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 9  €210,00



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
B2RA7M00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada

especials, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €200,00000

Altres conceptes 10,00 €

kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 10  €0,08

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,08000

Altres conceptes 0,00 €



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  GDR_PF_PFFCCB01
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

429,24920,75 8.906,92

2 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat (P - 2)

428,35214,15 6.061,18

3 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)

0,04063,44 2,54

4 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

90,92011,42 1.038,31

5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

1,904-42,00 -79,97

6 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

324,00033,86 10.970,64

7 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,4170,00 0,00

8 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

11,1110,00 0,00

9 I2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi
170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

0,020210,00 4,20

10 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

0,0200,08 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 26.903,82

EUR



Pressupost gestió de residus Projecte Pont sobre el port de Badalona per a la línia BCN-Mataró

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 26.903,82

01 Pressupost  GDR_PF_PFFCCBObra 26.903,82

26.903,82

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost GDR_PF_PFFCCB 26.903,82

26.903,82

EUR
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OBJECTE%I%ÀMBIT%D’APLICACIÓ%

!

El!present!annex!és!d’aplicació!per!a!la!construcció!del!“Pont&sobre&el&Port&de&Badalona&
per& la& línia&de&Ferrocarril& de&Barcelona4Mataró”,& i! té! la! finalitat!de!definir! les!unitats!
més! importants! a! controlar! durant! l’execució! de! les! obres,! ! i! l’import! destinat! a! la!
realització!de!l’esmentat!control.!
&
Un! cop! iniciades! les! obres,! serà! la! Direcció! de! les! obres! la! que! realitzarà! un! estudi!
pormenoritzat!dels! !elements!a!assajar,! i!establirà! la! freqüència!dels!assaigs!a!realitzar,!
elaborant!un!pla!de!Control!de!Qualitat!que!serà!el!que!es!portarà!a!terme!en!obra.!!
!

DESCRIPCIÓ%DE%LES%OBRES%

!

En!el!document!memòria!del!present!projecte!s’inclou!la!descripció!detallada!de!les!obres!
definides!en!el!present!projecte.!!

&

Les!unitats!constructives!que!composen!les!obres!són:!

- Demolicions i desmuntatges 
- Moviments de terres 
- Estructures 
- Paviments 
- Serveis afectats  
- Proteccions i senyalització 
- Jardineria 
!

!

UNITATS%MÉS%IMPORTANTS%RESPECTE%AL%CONTROL%DE%QUALITAT%

!

Pel!que!fa!a!les!unitats!d’obra!de!més!importància!respecte!al!control!de!qualitat!són!totes!
aquelles!relacionades!amb!els!treballs!!d’execució!de!bases!de!paviments!i!paviments!en!general,!
aglomerat,!i!instalXlacions.!

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

• Control de material 

• Control geomètric 

• Control de l’execució 
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!

IMPORT%DEL%PLA%DE%CONTROL%DE%QUALITAT%

A! falta! de! l’informe! mencionat! anteriorment! que! ha! de! realitzar! la! direcció! de! l’obra,! en!
tractarZse! d’una! obra! prou! important,! es! pot! suposar! que! l’import! del! ! Pla! de! Control! de!
Qualitat!ascendeix!a!l’1!%!del!preu!de!l’obra.!Per!tant:!

!

L’import!total!dels!treballs!de!Control!de!Qualitat!puja!a!la!quantitat!de!DISET!MIL!CINCZCENTS!
EUROS!(17.500)!sense!I.V.A,!que!representa!un!1!%!del!Pressupost!per!Contracte!de!l’Obra.!!

!

S’ha! previst! al! Pressupost! per! al! Coneixement! de! l’Administració! una! partida! ! destinada! a!
executar!el!Pla!de!Control!de!Qualitat!de!les!obres.!!

!

L’autor!del!projecte!

!

!

!

Sergi!Gonzalo!Arango!

Enginyer!de!Camins,!Canals!i!Ports!

!

!

!

!
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Introducció 
 

El pressupost del projecte ha estat contemplat en dos blocs independents, tot i que 
complementaris. El bloc essencial del projecte correspon a la construcció del pont pel ferrocarril 
a Badalona. A part d’aquest bloc, s’ha afegit el pla de control de qualitat que s’haurà d’afegir al 
pressupost del pont a l’hora d’enviar-lo a l’Adminsitració. 

Pressupost d’execució per contracte 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...................................................................................................1.740.058,61 € 

13 % Despeses Generals SOBRE 1.740.058,61..........................................................................................226.207,62 € 

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.740.058,61..........................................................................................104.403,62  € 

Subtotal 2.070.669,75 

21 % IVA SOBRE 2.070.669,75.............................................................434.840,65  € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  2.505.510,40 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

( DOS MILIONS CINC-CENTS CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS ) 

 

Pla de control de qualitat 
 

Com bé hem mencionat a l’Annex 12 del projecte, el total del pla de control de qualitat 
ascendeix a: 

17.500  €  sense    I.V.A 

21.175  €  amb  I.V.A 
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Pressupost pel Coneixement de l’Administració 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...................................................................................................1.740.058,61 € 

13 % Despeses Generals SOBRE 1.740.058,61................................................................................226.207,62 € 

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.740.058,61...................................................................................104.403,62  € 

Subtotal 2.070.669,75 

21 % IVA SOBRE 2.070.669,75........................................................................................................434.840,65  € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  2.505.510,40 

TOTAL PRESSUPOST PCQ               €  21.175 

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  €  2.526.685,4 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

(DOS MILIONS CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

 

 

 

L´autor del projecte, 

 

 

 

Sergi Gonzalo Arango 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 


