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INTRODUCCIÓ: 

El planejament urbanístic i la seva gestió posterior és un procés i una eina de la que 
ens hem dotat la societat per facilitar-nos la transformació del sòl i aconseguir nous 
sòls urbans per tal de donar resposta als requeriments que la mateixa societat i la seva 
evolució al llarg del temps demanen. 

Així mateix, és un procés que, donada la seva complexitat abast, suposa per la 
societat un gran esforç tant des de la vessant social com des d’un altre punt de vista 
molt més pragmàtic: l’econòmic. Aquest darrer és, com passa gairebé sempre, el que 
acaba determinant el que la societat pugui endegar aquests projectes. 

Malauradament, a dia d’avui, no disposen d’un coneixement suficientment acurat de 
quin és l’esforç econòmic que finalment haurà de fer la societat per poder dotar-se 
d’aquell sòl que demanda i, per tant, no té mecanismes per avaluar, a priori, si l’esforç 
que haurà de fer serà proporcionat als avantatges que n’obtindrà. Això és així perquè 
encara no s’ha intentat sistematitzar un mètode de càlcul que determini d’una manera 
relativament fiable el cost de la partida més important de tot el procés de transformació 
del sòl: el cost de les obres d’urbanització. 

Des d’una vessant més tècnica, és conegut que el procés de transformació de sòl 
rústic en sòl urbà és un procés complex en el qual intervenen diverses variables i en el 
que el seu cost econòmic bé determinat bàsicament pel cost tècnico-administratiu, pel 
cost de les obres d’urbanització així com la seva periodificació en el temps que 
condiciona les despeses financeres. El cost tècnico-administratiu és un cost que es pot 
saber amb exactitud a priori i no suposa el pes principal de la despesa del procés de 
transformació. En canvi, la despesa principal, les obres necessàries per fer la 
transformació física del sòl, no es poden quantificar amb exactitud fins que no està 
molt avançat el procés de transformació del sòl, és a dir, quan ja s’ha redactat el 
projecte d’urbanització. Finalment, les despeses financeres venen determinades pel 
cost de les obres d’urbanització. Donat que aquestes últimes no es poden quantificar 
acuradament, tampoc es poden quantificar les despeses financeres. 

L’objecte d’aquesta tesis és poder determinar els costos d’urbanització d’un sector 
prèviament al seu desenvolupament, i per tant, abans de la redacció del planejament 
derivat i el corresponent projecte d’urbanització, de manera que es puguin determinar 
els costos d’urbanització d’un sector a partir d’uns paràmetres bàsics de planejament. 

Per tant, l’aplicació dels resultats de la tesis pot ser útil per determinar la viabilitat 
econòmica de sector en els seus estadis més inicials. També pot ser d’aplicació en 
valoracions urbanístiques de sòls urbanitzables pendents de desenvolupar o fins i tot 
per determinar el cost d’urbanització d’un pla parcial. 
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OBJECTIU: 

L’objectiu de la tesis és sistematitzar un mètode per poder determinar els costos 
d’urbanització en el procés de transformació del sòl rústic en sòl urbà.  

L’objectiu és obtenir un preu real aproximat dels costos d’urbanització a partir d’uns 
paràmetres bàsics deduïbles de la informació que es pot obtenir de la documentació 
del planejament general així com altres factors fàcilment deduïbles referents a les 
peculiaritats del sector. 

 

ESTAT DE L’ART 

Per tal de determinar les despeses d’urbanització no es van trobar estudis exhaustius 
publicats que s’anessin actualitzant. 

Les úniques eines detectades pel càlcul de les despeses d’urbanització van ser els 
criteris que estableix el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC), algunes revistes 
especialitzades i bases de dades de costos de construcció. 

CoAC: 

Per poder determinar el pressupost de referència (assimilable al pressupost d’execució 
material) el CoAC estableix uns coeficients en funció del tipus d’obra a executar. 
Aquests coeficients s’apliquen sobre un “mòdul base” o preu base que es va revisant i 
actualitzant anualment. 

En el cas d’obres d’urbanització, el CoAC diferencia els costos d’urbanització de vials 
en dos grans grups: 

- infraestructura bàsica (2/3 parts del cost): moviment de terres, clavegueram, 
instal·lacions (aigua, electricitat i telecomunicacions) 

- infraestructura complementària (1/3 part del cost): pavimentació, voreres, enllumenat 
públic, mobiliari urbà i jardineria.     

Revistes i publicacions: 

La única publicació que s’ha trobat que inclogui costos d’urbanització és EMEDOS, on 
s’estableix un cost per metre lineal de vial en funció de la ubicació del vial i de l’ample 
del mateix, sense incloure, però, els costos associats al moviment de terres. 

Estableix unes qualitats i desglossa el cost en grups: encintat i paviment de la calçada, 
sanejament i embornals, paviment de les voreres i enllumenat públic. 

Bases de dades de costos de construcció: 

A Catalunya, una de les bases de dades de costos de construcció més usades és la 
que proporciona d’Institut  de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). A 
banda dels preus unitaris de partides d’edificació, rehabilitació, obra civil i urbanització, 
també proporciona uns costos per metre lineal de vial, en funció del tipus de vial 
(peatonal o rodat) i l’ample del mateix. També proporciona costos d’urbanització de 
places i espais verds públics.  
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Per tal de donar el preu per metre lineal de carrer, l’ITEC estableix una sèrie de 
capítols per a cadascuna de les tipologies. Cada capítol conté una sèrie de partides de 
la base de dades de l’ITEC amb un amidament estimat, de manera que hi ha un 
pressupost i amidament detallat per a cadascuna de les tipologies de carrer. De 
manera semblant a la revista EMEDOS, l’ITEC únicament preveu el moviment de 
terres necessari per a poder executar la caixa de paviments, deixant de banda els 
possibles moviments de terres necessaris per adaptar la topografia del lloc a les 
rasants que preveu el projecte d’urbanització. 

Així mateix, i seguint el mateix criteri abans descrit, també estableix costos d’elements 
d’obra civil com són rotondes, ponts, etc. que també formen part dels projectes 
d’urbanització. 

 

Conclusions:  

En les tres alternatives era imprescindible disposar d’un projecte detallat per tal de 
saber les dimensions i longituds de carrers, superfícies d’espais lliures, etc. i així poder 
determinar-ne el cost. A més cap d’aquests sistemes tenia en consideració les 
característiques físiques i orogràfiques del sector, així com les preexistències del 
mateix. 

Per tant, cap de les eines analitzades permetia establir el cost d’urbanització per un 
sector determinat en funció de les seves característiques bàsiques de planejament. El 
treball que es desenvolupa en aquesta tesis determina quins factors influeixen en el 
cost d’urbanització d’un sector i permet establir el cost aproximat d’urbanització del 
sector en base a paràmetres bàsics de planejament. 

 

METODOLOGIA  DE TREBALL: 

La tesis que s’exposa és el resultat d’un llarg treball de recerca en el qual s’han 
analitzat diversos sectors de planejament en diferent grau de profunditat per tal 
d’extraure’n unes conclusions que han permès formalitzar un mètode càlcul del cost 
d’urbanització d’un sector en base a uns paràmetres bàsics. 

Com a document annex a la tesis s’adjunta una selecció d’aquells documents de 
treball que han permès arribar a les conclusions de la tesis. 

En aquest apartat es fa una introducció significada de la metodologia aplicada la qual 
reflecteix el treball de recerca realitzat. En apartats posteriors es desenvoluparan i 
detallaran les fases de treball i les seves conclusions. 

El treball s’ha estructurat en 3 fases que es corresponen amb els diferents tipus de 
documents analitzats. Cada fase consta d’una part d’anàlisi de documentació i de la 
determinació d’unes conclusions que permeten assolir uns objectius específics de 
cada fase. 
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Fase 1: Estudi de planejament:  

En aquesta fase s’estudien 40 plans parcials de diferents tipologies i densitats.  

S’analitzen i comparen diferents paràmetres de cada sector per tal d’extreure’n 
conclusions. En concret s’analitzen: 

- Tipologia del sector 

- Percentatge de zones verdes i vials 

- Edificabilitat 

- Densitat 

- Pressupost d’urbanització 

Els objectius d’aquesta fase són: 

- Determinar un preu mig d’urbanització. 

- Determinar quins factors condicionen el preu d’urbanització. 

 

Fase 2: Estudi del Projecte d’urbanització.  

En aquesta fase es seleccionen 12 plans parcials de la fase 1 de característiques 
diferents i s’estudien els corresponents projectes d’urbanització. El projecte 
d’urbanització donat que es un projecte constructiu d’execució de les obres 
d’urbanització aporta més informació de les obres i del seu pressupost. 

S’analitzen i comparen diferents paràmetres de cada sector per extraure’n conclusions. 
En concret s’analitzen:  

- Característiques del sector: preexistències, topografia, ubicació, ... 

- Paràmetres urbanístics: usos, edificabilitat, densitat, % vialitat, % zones verdes, 
... 

- Característiques del projecte d’urbanització: xarxa viària, zones verdes, xarxes 
de serveis (clavegueram, aigua, electricitat, gas, il·luminació, ...) 

- Pressupost de les obres d’urbanització per capítols.  

- Cost de les obres complementàries: connexions, soterrament de línies, 
mesures per evitar inundacions,... i altres despeses específiques del sector 

Els objectius d’aquesta fase són: 

- Determinar quin factors determinen el preu de cada capítol del pressupost. 

- Determinar el preu mig de cada capítol. 

- Determinar el pes de cada capítol respecte el total del pressupost. 

- Determinar quins capítols influeixen més en el cost total. 

- Determinar el preu mig d’urbanització. 
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Fase 3: Simplificació de les conclusions.  

En aquesta fase s’analitzen les conclusions de l’estudi exhaustiu dels projectes 
d’urbanització per tal de poder simplificar el procés d’obtenció del cost d’urbanització 
en base únicament als paràmetres establerts en el planejament general. 

En concret s’analitzen:  

- Factors de determinen el preu de cada capítol. 

- Pes de cada capítol respecte el total del pressupost. 

Els objectius d’aquesta fase són: 

- Assimilar els factors que determinen el cost de cada capítol amb  els 
paràmetres urbanístics del pla parcial (superfície, edificabilitat, densitat, 
tipologia edificatòria, vialitat i zones verdes) i altres paràmetres específics 
simples (qualitat, preexistències, orografia, localització,...) 

- Determinar el cost d’urbanització d’un sector en base a paràmetres bàsics de 
planejament. 
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FASE 1: ESTUDI DEL PLANEJAMENT  

L’objecte d’aquesta fase era determinar un cost mig d’urbanització en base a l’estudi 
del planejament.  

El Pla parcial és la figura de planejament derivat que desenvolupa un sector en base a 
les determinacions del planejament general. El Pla parcial concreta les determinacions 
del planejament general i estableix, entre d’altres, el cost estimat d’urbanització. 

En aquesta primera fase es van analitzar diversos plans parcials per tal de determinar 
un preu mig d’urbanització. 

La selecció dels plans parcials es va realitzar en base a les següents premisses: 

a) àmbit: situat als voltants de Barcelona. Es va descartar Barcelona ciutat per ser un 
cas específic. Es va considerar que als voltants de Barcelona hi havia prou diversitat 
de característiques per no fer necessari ampliar l’àmbit d’estudi. 

b) ús: residencial. L’estudi es va centrar en l’ús residencial per tal d’obtenir uns 
resultats més homogenis. 

c) aprovat definitivament amb posterioritat a l’any 2000. Per tal de facilitar la 
homogeneïtzació de preus i característiques de les obres. 

d) executat o en procés d’execució avançat. Per tal de justificar la seva viabilitat 
econòmica. 

Es van obtenir 40 mostres de Plans parcials ubicats en diferents municipis i de 
característiques diferents. La documentació dels Plans parcials es va obtenir del 
Registre de Planejament de la Generalitat de Catalunya. 

En el plànol adjunt s’han localitzat els sectors analitzats classificats en funció de les 
dimensions del municipi. 
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Una vegada analitzades les mostres individualment es van incorporar les dades i els 
paràmetres de cadascuna d’elles en un quadre de dades per tal poder analitzar-les en 
conjunt i comparar-les.  

En l’ANNEX s’adjunten diversos quadres de dades on es descriuen les 
característiques dels sectors analitzats en aquesta fase i els diversos anàlisis 
realitzats. 

El primer pas va ser homogeneïtzar els valors dels costos, donat que en alguns plans 
parcials s’incloïen els beneficis industrials i l’iva i en d’altres no.  Per tant, els preus de 
l’estudi fan referència al Pressupost d’execució per contracte (PEC) amb l’IVA i els 
honoraris tècnics inclosos. També es van homogeneïtzar els pressupostos aplicant la 
variació corresponent de l’IPC. Això va permetre determinar el cost d’urbanització 
homogeneïtzat i per tant, comparable, de cada sector 

A continuació s’exposa una gràfica comparativa amb el cost d’urbanització per metre 
quadrat de sector dels diferents sectors analitzats.  

 

 
Amb el primer anàlisi es va determinar que el cost d’urbanització era molt dispar. La 
forquilla de cost d’urbanització era de 22,60 a 81,90 €/m2 de sector amb una mitjana 
de 48,09 €/m2 sector.   

Per tal de trobar una explicació a aquesta disparitat de preus es va dur a terme un 
segon anàlisi en funció d’uns paràmetres que poguessin classificar els sectors en 
grups més homogenis. 

Per tal de determinar quins elements determinaven el cost d’urbanització del sector es 
van realitzar  agrupar i classificar les mostres en funció de diversos paràmetres per tal 
de poder d’extraure’n conclusions.  

Es va realitzar una primera classificació en funció de: la situació del sector, segons la 
proximitat a Barcelona (anell 1 o anell 2); la superfície del sector (superior o inferior a 
90.000 metres quadrats); i la densitat (superior o inferior a 40 habitatges per hectàrea).  
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Amb aquesta primera classificació es va determinar que la mitjana del cost 
d’urbanització en funció de la proximitat a Barcelona quedava matisada essent 
superior el cost en el primer anell (53,39 €/m2sector) que en el segon anell (42,79 
€/m2 sector). Segons la superfície del sector era: 53,42 €/m2 per sectors superiors a 
90.000 m2 i 42,76€/m2 en sectors inferiors. Segons la densitat del sector els valors 
eren: 40,13 €/m2 per densitat inferior a 40 habitatges/hectàrea i 58,85 €/m2 per 
densitats superiors. 

Tot i això, amb aquesta classificació els costos de cada grup de sector continuava 
representant una forquilla de preus massa àmplia.  

Posteriorment es van estudiar els paràmetres urbanístics bàsics dels plans parcials (% 
de vialitat, % de zones verdes, edificabilitat, usos, ...) i es va buscar una relació entre 
aquests, la situació, la superfície del sector i la densitat que permetessin establir un 
patró en el cost per metre quadrat aproximat. 

Aquest estudi però no va permetre determinar un patró que relacionés aquests 
paràmetres amb el cost d’urbanització de cada sector. Els preus obtinguts continuaven 
sent massa dispars i no tenien una relació clara amb els paràmetres analitzats.  

 

Conclusions: 

L’anàlisi de les dades i pressupost dels plans parcials no va permetre establir un patró 
per determinar el cost d’urbanització d’un sector. Tampoc va permetre determinar 
quins paràmetres condicionaven el cost d’urbanització. 

Per aquest motiu es va concloure que els costos que apareixien als plans parcials 
possiblement no s’ajustaven a la realitat o bé, que la documentació dels plans parcials 
no era suficient per determinar les característiques específiques que condicionaven el 
cost d’urbanització de cada sector. Per tant, es va considerar que era necessari 
realitzar un anàlisi més acurat a partir de l’estudi dels projectes d’urbanització. 
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FASE 2: ESTUDI DELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ  

L’objecte d’aquesta fase era realitzar un estudi en profunditat de diferents projectes 
d’urbanització per tal de determinar quins factors condicionen i determinen el cost 
d’urbanització. 

El projecte d’urbanització equival al projecte d’execució de les obres d’urbanització. 
Aquest detalla totes les obres a executar i el seu cost. L’anàlisi dels projectes 
d’urbanització havia de permetre conèixer les característiques específiques de cada 
sector i per tant establir quins factors determinaven el cost en cada cas. 

En la segona fase es va fer un anàlisi exhaustiu de 12 projectes d’urbanització. Per fer 
la selecció es van escollir, preferentment, projectes d’urbanització que representessin 
un conjunt heterogeni, de manera que dins el conjunt hi haguessin sectors situats en 
poblacions de diferent dimensions (de 5.000 a 80.000 habitants); sectors de superfície 
diferent (de 2 a 20 hectàrees); i que tinguessin tipologies edificatòries diverses 
(plurifamiliars, mixtes i unifamiliars). 

L’objectiu era fer un anàlisi detallat de es característiques específiques de cada 
projecte d’urbanització per tal de posteriorment fer una comparació i extraure’n unes 
conclusions. 

La documentació dels projectes d’urbanització es va obtenir principalment dels 
Ajuntaments en els quals es trobaven els sectors o dels tècnics redactors. 

Anàlisi dels projectes d’urbanització. 

En primer lloc es va estudiar cada projecte d’urbanització per separat. Es va analitzar 
la memòria i els plànols per tal de determinar les condicions específiques de cada 
sector (dades de planejament, preexistències, topografia, característiques de les 
instal·lacions, qualitats, obres complementàries, ...). La informació detallada es va 
plasmar en una fitxa de cada sector que s’adjunta en l’ANNEX.  

Aquest anàlisi va permetre fer una valoració general dels sectors amb l’objecte de 
detectar les peculiaritats de cadascun d’ells i identificar els factors que influeixen en el 
cost. El coneixement exhaustiu de cada sector permet comparar els diferents costos 
d’urbanització. 

Anàlisi del pressupost del projecte d’urbanització. 

Per tal de poder comparar les mostres va ser necessari realitzar un treball 
d’homogeneïtzació. 

En primer lloc es van homogeneïtzar els pressupostos aplicant la variació 
corresponent de l’IPC.  

Aquesta homogeneïtzació va permetre observar que el pressupost del pla parcial i del 
projecte d’urbanització no es corresponien. Aquest fet es podia justificar en la precisió 
del projecte d’urbanització que permet ajustar el pressupost. 

D’altra banda, la mitjana del cost d’urbanització dels sectors analitzats era de 35,92 
€/m2 de sector amb una forquilla de 19,38 a 49,48 €/m2. 
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Per tant, tot i que els projectes d’urbanització eren més acurats, i per tant, el 
pressupost més ajustat, la variació de cost entre els sectors continuava sent 
considerable. Per tal de poder determinar els factors que condicionaven el cost de 
cada sector era necessari fer un estudi més acurat de cadascun dels pressupostos. 

En l’ANNEX s’adjunta un quadre resum amb les dades del pla parcial i el pressupost 
del projecte d’urbanització dels diferents sectors homogeneïtzat.  

 

Anàlisi dels capítols del pressupost 

Donat que els projectes d’urbanització organitzen els capítols i les partides de manera 
lleugerament diferent, es va haver de fer una homogeneïtzació de l’organització dels 
pressupostos. Així, es van determinar 15 capítols i es van establir unes regles per tal 
determinar les partides a incloure en cadascun d’ells (p.ex., la pavimentació amb sauló 
es va incloure al capítol de jardineria i no pas al de pavimentació).  

Els capítols que es van establir són els següents: 

Capítol 1. Enderrocs 

Capítol 2. Moviments de terres 

Capítol 3. Clavegueram 

Capítol 4. Subministrament d’aigua 

Capítol 5. Telecomunicacions 

Capítol 6. Xarxa elèctrica 

Capítol 7. Gas 

Capítol 8. Enllumenat 

Capítol 9. Pavimentació 

Capítol 10. Jardineria 

Capítol 11. Arbrat 

Capítol 12. Mobiliari 

Capítol 13. Senyalització 

Capítol 14. Seguretat i salut 

Capítol 15. Obres complementàries 

D’altra banda, dins de cada capítol, es van organitzar les partides segons si es 
consideraven costos ordinaris o extraordinaris. S’entenia per costos ordinaris aquells 
costos comuns a tots els projectes d’urbanització amb independència de les seves 
peculiaritats; i per costos extraordinaris tota la resta de partides. 
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Es van realitzar comprovacions dividint els costos de cada capítol per la superfície del 
sector (o en alguns casos per la superfície corresponent a la vialitat o a les zones 
verdes), per tal comprovar que els valors unitaris relatius als costos ordinaris fossin 
propers. En els casos en què es va detectar un valor anòmal, es va tornar a estudiar el 
pressupost detallat per partides per veure si el valor anòmal era degut a una possible 
inclusió d’unitats d’obra que havien de pertànyer a un altre capítol. 

Una vegada es van donar per bons els resultats i es va considerar que les partides i 
unitats d’obra incloses dins dels costos ordinaris i extraordinaris era correcte, es va 
procedir a extreure les conclusions i els factors que influïen en el cost, així com els 
valors i els coeficients que ens permetessin quantificar la influència de cadascun 
d’aquests factors en el global del capítol.  

 

Anàlisi per capítols: 

En aquest apartat es descriuen les conclusions dels treballs d’anàlisi i recerca realitzat 
del qual s’adjunta un resum en l’annex 2 amb quadres relatius a cada capítol on 
s’analitzen per tots els sectors els diferents capítols del pressupost, es determinen els 
factors que condicionen el cost d’urbanització i s’obtenen uns valors de càlcul. 

 

Capítol 1. Enderrocs 

Es van considerar costos ordinaris l’enderroc d’unes preexistències bàsiques: 
demolició de vorades, de trams de calçada, arbres, vegetació arbustiva, coberts, etc.  

Els costos extraordinaris incloïen la demolició d’edificacions existents, reculada 
d’edificis i l’extracció de plaques de fibrociment. 

Es va determinar que el cost del capítol d’enderrocs estava bàsicament condicionat 
per la quantitat de preexistències a enderrocar.  

Es va obtenir un valor unitari base del cost que representen els enderrocs ordinaris i 
uns valors unitaris dels costos màxims i mínims que representaven els enderrocs 
extraordinaris, en funció de la quantitat de preexistències (de caràcter extraordinari) 
del sector. 

 

Capítol 2. Moviments de terres 

Dins els costos ordinaris, es van considerar aquelles partides referents a l’excavació 
de la caixa de paviments, l’aportació de terres tolerables, l’excavació de rases, el 
transport de terres a l’abocador (provinents de la caixa de paviments) i totes aquelles 
partides que s’haurien d’incloure en un PU d’un sector amb una topografia 
completament plana.  

Dins dels costos extraordinaris es consideraven les partides derivades de les 
irregularitats de la topografia del sector: excavació i càrrega de terres vegetals, 
rebliment de terres tolerables procedents de la pròpia excavació, transport interior de 
terres, transport de terres a l’abocador (provinents de desmunts), etc.  
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Es va determinar que el cost del capítol de moviment de terres estava bàsicament 
condicionat per la quantitat de carrers que s’havien de fer, així com de la topografia i 
tipus de terreny. 

Es va obtenir un valor unitari base del cost que representaven les unitats d’obra 
ordinàries (costos i unitats d’obra que s’hauran de fer sempre, com ara excavació i 
piconatge de la caixa de paviment, excavació de rases, etc.). 

També es van obtenir uns valors unitaris de costos segons els moviments de terres a 
realitzar, en funció de la quantitat i de la orografia del sector.  

També es van determinar uns valors unitaris de costos addicionals en funció del tipus 
de terreny (si hi ha pedra o no, i si el terreny és més dur o més tou) i segons si 
s’havien de realitzar treballs derivats de la proximitat d’un riu o riera (moviments de 
terres per modificar la llera, etc.). 

 

Capítol 3. Clavegueram 

Els costos del capítol eren molts dispars i els pressupostos no permetien identificar 
amb claredat a què era deguda aquesta disparitat.  

Únicament es van detectar alguns costos de caràcter extraordinari, com ara la 
construcció d’un dipòsit DSU i la connexió a un col·lector en alta i el sobrecost 
d’excavació en terreny de pedra. 

Es va determinar que el cost del capítol de clavegueram estava bàsicament 
condicionat per la complexitat de la instal·lació i les connexions exteriors o 
requeriments de la companyia que prestava el servei. 

Es van obtenir uns valors unitaris màxims i mínims del cost que representaven les 
unitats d’obra ordinàries del capítol de clavegueram. Es van determinar, també, els 
valors dels costos addicionals en funció del tipus de terreny. 

 

Capítol 4. Subministrament d’aigua 

Els costos del capítol eren molts dispars i els pressupostos no permetien identificar 
amb claredat a què era deguda aquesta disparitat. En moltes ocasions el pressupost 
incloïa un cost total establert per la companyia subministradora. 

Com en el capítol anterior, únicament es va detectar, com a cost extraordinari, el 
sobrecost d’excavació en terreny de pedra. 

Es va determinar que el cost del capítol de subministrament d’aigua estava bàsicament 
condicionat per la complexitat de la instal·lació i les connexions exteriors o 
condicionants de l’empresa subministradora. En menor mesura, el tipus de terreny. 

Es van obtenir uns valors unitaris màxims i mínims del cost que representaven les 
unitats d’obra ordinàries del capítol de subministrament d’aigua. Es van determinar, 
també, els valors dels costos addicionals en funció del tipus de terreny. 
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Capítol 5. Telecomunicacions 

Com en els capítols anteriors, els costos del capítol eren molts dispars i els 
pressupostos no permetien identificar amb claredat a què era deguda aquesta 
disparitat.  

Únicament es van detectar alguns costos extraordinaris, com ara el sobrecost 
d’excavació en terreny de pedra i la demolició d’instal·lacions existents. 

Es va determinar que el cost del capítol de telecomunicacions estava bàsicament 
condicionat per la complexitat de la instal·lació i les connexions exteriors o 
condicionants de l’empresa que oferia el servei. En menor mesura, el tipus de terreny. 

Es van obtenir uns valors màxims i mínims del cost que representaven els costos 
ordinaris del capítol. Es van determinar, també, els valors dels costos addicionals en 
funció del tipus de terreny. 

 

Capítol 6. Xarxa elèctrica 

Com en els capítols anteriors, els costos del capítol són molts dispars i els 
pressupostos no permeten identificar amb claredat a què és deguda aquesta disparitat. 
En moltes ocasions el pressupost inclou un cost total establert per la companyia 
subministradora. 

Únicament es detecten, com a costos extraordinaris, el sobrecost d’excavació en 
terreny de pedra i la demolició o soterrament d’instal·lacions existents (línies aèries de 
mitja tensió a demolir o soterrar). 

Es determina que el cost del capítol de xarxa elèctrica està bàsicament condicionat per 
la complexitat de la instal·lació i les connexions exteriors o condicionants de l’empresa 
subministradora. En menor mesura, el tipus de terreny. 

S’obtenen, també uns valors màxims i mínims del cost que representen les unitats 
d’obra ordinàries del capítol. Es determinen, també els valors dels costos addicionals 
en funció del tipus de terreny. 

 

Capítol 7. Gas 

Només es va detectar com a cost extraordinari el sobrecost d’excavació en terreny de 
pedra. 

Es van obtenir uns valors del cost que representaven les obres relatives al capítol de la 
xarxa de gas. També es va obtenir un valor dels costos addicionals en funció del tipus 
de terreny. 

 

Capítol 8. Enllumenat 

En aquest capítol no es van detectar costos de caràcter extraordinari.  

Es va determinar que el cost de l’enllumenat estava condicionat pel nombre de 
d’elements d’il·luminació i pel cost de cada element. 
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Es van obtenir uns valors unitaris màxims i mínims del cost, que variaven en funció del 
grau d’il·luminació (quantitat i la potència de la instal·lació) i en funció de la qualitat 
dels elements d’il·luminació (columnes i lluminàries). 

 

Capítol 9. Pavimentació 

Dins dels costos ordinaris, es van incloure aquelles partides referents a la millora de 
l’esplanada, les subbases i bases de tot-ú, bases de formigó, paviments, escocells, 
rigola, vorada, etc. Es va tenir en compte quin és el material de vorada i quins 
materials de paviments estan previstos, ja que s’intuïa que influirien en el cost de les 
obres en funció de la seva qualitat.  

Dins dels costos extraordinaris es van incloure aquelles partides de pavimentació que 
es duien a terme en terrenys qualificats com a zona verda, ja que s’intuïa que una 
urbanització amb unes zones verdes de caràcter molt urbà (places pavimentades, 
rambles) seria molt més costosa que una urbanització on les zones verdes fossin 
totalment enjardinades o pavimentades amb materials tous (tipus sauló). 

D’altra banda, també es va observar la relació que hi havia entre la superfície d’asfalt i 
la superfície pavimentada amb materials durs (vorera, panot, llosa romana, etc.) ja que 
s’intuïa que seria més costosa una urbanització que tingués una proporció de voreres 
més gran en relació a l’espai de la calçada (donat que és més barat asfaltar que 
pavimentar). 

També es va analitzar l’amplada mitjana dels carrers i de la proporció de vialitat en 
relació al global del sector ja que eren dades que podien ajudar a comprendre els 
costos resultants de cada sector estudiat. 

Es determina que els cost del capítol de paviment està condicionat per quantitat de 
vials, la qualitat de les voreres, la relació vorera-calçada, i les característiques de les 
zones verdes. 

S’obtenen uns valors unitaris del cost que representen les unitats d’obra del capítol 
que resulten de la suma: del valor unitari segons la qualitat; del valor unitari segons la 
relació entre la superfície de voreres i calçades; i del valor segons el grau de zones 
verdes urbanitzades.  

 

Capítol 10. Jardineria 

No es van detectar costos de caràcter extraordinari, encara que es van anotar les 
partides que feien referència a zones pavimentades amb sauló i altres materials tous. 
També es va observar que en alguns casos és necessària l’aportació extra de terres 
vegetals. 

Es va determinar que els cost del capítol de jardineria estava condicionat per la 
quantitat, la qualitat i les característiques de les zones verdes. 

Es van obtenir uns valors unitaris del cost que resultaven de la suma d’un valor segons 
la qualitat de la plantació; un valor segons el nivell de pavimentació amb sauló o altres 
materials tous; i un valor segons el grau d’aportació extra de terres vegetals. 
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Capítol 11. Arbrat 

Es va constatar que el cost d’aquest capítol depenia de la quantitat d’arbres a plantar 
(segons la densitat d’arbres del sector) i del cost i la qualitat (segons el tipus i mesura 
de l’espècie a plantar). 

No es van detectar costos extraordinaris. 

Es van obtenir uns valors màxims i mínims de densitat i de cost unitari segons el tipus 
d’arbrat a plantar. 

 

Capítol 12. Mobiliari urbà 

De la mateixa manera que en el capítol anterior, es va constatar que el cost d’aquest 
capítol depenia de la quantitat de mobiliari i de la qualitat d’aquest. 

No es van detectar costos extraordinaris. 

Es van obtenir uns valors màxims i mínims en relació a aquests factors. 

 

Capítol 13. Senyalització 

No es van detectar costos extraordinaris. 

Es van determinar uns valors unitaris màxims i mínims en funció de la superfície de 
vialitat del sector. 

 

Capítol 14. Seguretat i salut i Control de qualitat 

Es va constatar que aquest capítol suposa un cost aproximat del 3% del PEM del 
projecte d’urbanització. 

 

Capítol 15. Obres complementàries 

Es van detecten un conjunt d’unitats d’obra que havien quedat excloses de la resta de 
capítols, de cada una de les quals es va obtenir un valor del cost unitari en funció de la 
superfície del sector o un cost en funció de la quantitat. 

 Les obres complementàries detectades són les següents: 

- Rec automàtic 

- Obra civil 

- Ponts 

- Basses 

- Instal·lacions fora del sector 

- Urbanització de carrers fora del sector 

- Contenidors soterrats 

- Trasllat d’element cultural 
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Determinació dels valors 

Una vegada determinats els factors que determinaven el cost de cada capítol, 
l’obtenció dels valors va ser un procediment complex resultat de l’estudi detallat de 
cada sector en relació amb el conjunt de tots ells. 

L’obtenció de valors es va realitzar, sovint, observant detingudament els sectors que 
representaven els casos més clars i identificables. Per exemple, en el cas de la 
pavimentació, s’estudiaven els sectors amb una qualitat més alta i més baixa; els 
sectors amb molta o molt poca superfície d’asfalt; i els que tenien les zones verdes 
més pavimentades i amb caràcter més urbà i menys. L’estudi dels sectors de 
característiques més extremes va permetre quantificar la influència de cadascun dels 
factors detectats. 

 

Comprovació: 

Un cop quantificats els valors i la influència de cadascun dels factors detectats, es va 
procedir a comprovar que els valors obtinguts fossin correctes. Amb aquesta finalitat, 
es va atribuir a cada sector un valor en funció de les seves característiques. Es van 
observar els resultats i es va comprovar que eren satisfactoris ja que donaven lloc a 
errors inferiors al 15% en la majoria dels casos. No obstant això, es van repassar els 
casos en què aquests valors eren superiors o pròxims al 15%. Durant aquest procés 
es van subsanar errors detectats i es van fer ajustos puntuals justificats.  

Després d’aquesta operació, en els casos en què encara es presentaven diferències 
de cost superiors al 15%, es van repassar de nou les partides incloses i la 
documentació del sector per tal d’esbrinar perquè els valors del càlcul no coincidien 
amb els valors del projecte d’urbanització. En algun dels casos, la documentació de la 
que es disposava no era suficient per determinar a què era degut l’error; en d’altres, el 
cost del PU ens va suggerir que hi havia alguns factors difícils de quantificar, com ara 
les connexions exteriors pel que fa als capítols d’instal·lacions (connexió fins a 
depuradors, connexió fins a dipòsit d’aigua potable, etc.). D’altra banda, també va 
servir per descartar els valors d’algun projecte d’urbanització que es van considerar 
anòmals i que, per tant, calia no tenir-los en consideració. 

 

 

Conclusions: 

El resultat d’aquesta fase va ser la determinació dels factors que condicionen el cost 
de cada capítol, el preu mig de cada capítol i el pes de cada capítol respecte el cost 
total. Aquestes dades van permetre determinar quins capítols són determinants en el 
cost d’urbanització i per tant quins factors són més importants. 

També es va determinar un mètode per calcular el cost de cada un dels capítols dels 
PU en funció de determinats paràmetres.  
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1.- Factors que determinen el preu de cada capítol. 

L’anàlisi dels diferents capítols del pressupost va permetre determinar els factors que 
determinaven el cost de cada capítol. 

1. Enderrocs:      

- Preexistències          

2. Moviments de terres:    

- Superfície vialitat 

 - Superfície zones verdes 

 - Topografia 

 - Tipus terreny 

3-7. Instal·lacions:  

- Metres lineals de carrer 

 - Complexitat instal·lacions 

 - Connexions exteriors 

 - Tipus terreny 

8. Enllumenat:     

- Nombre fanals 

- Qualitat fanals 

9. Pavimentació     

- Superfície carrer 

 - Superfície places dures 

 - Relació vorera/calçada 

 - Qualitat vorera 

10-13. Jardineria i mobiliari urbà   

- Superfície zones verdes 

 - Metres lineals carrer 

 - Característiques vials 

 - Qualitat 

14. Seguretat i salut i control de qualitat 

15. Obres complementàries   

- Característiques de les obres. 
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2.- Preu mig de cada capítol. 

La homogeneïtzació dels capítols del pressupost va permetre determinar un preu mig 
de cada capítol i la seva variació que ve determinada per les característiques de cada 
sector. 

1. Enderrocs: 0,45 €/m2 sector (forquilla: 0-1,55€/m2) 

2. Moviments de terres: 6,35 €/m2 sector (2,94-12,05) 

3. Clavegueram: 4,32 €/m2 sector (1,73-8,52) 

4. Subministrament d’aigua: 1,47 €/m2 sector (0,42-2,91) 

5. Telecomunicacions: 0,89 €/m2 sector (0,28-1,52) 

6. Xarxa elèctrica: 4,75 €/m2 sector (1,28-8,72) 

7. Gas: 0,39 €/m2 sector (0,03-1,83) 

8. Enllumenat: 1,97 €/m2 sector (0,81-3,25) 

9. Pavimentació: 9,59 €/m2 sector (5,44-11,77) 

10. Jardineria: 0,33 €/m2 sector (0,13-1,30) 

11. Arbrat: 0,36 €/m2 sector (0,03-1,17) 

12. Mobiliari: 0,3 €/m2 sector (0,04-0,73) 

13. Senyalització: 0,19 €/m2 sector (0,05-0,70) 

14. Seguretat i salut: 0,70 €/m2 sector (0,14-1,38) 

15. Obres complementàries: 0,32 €/m2 sector  

 

3.- Pes de cada capítol respecte el total de pressupost 

La comparació de cada capítol amb el total del pressupost va permetre determinar el 
pes de cada capítol respecte el total i per tant establir quins capítols tenien més 
influència en el cost total. També permetia determinar quins factors eren més 
importants. 

Capítol 1. Enderrocs: 0,15-4% 

Capítol 2. Moviments de terres: 10-30% 

Capítol 3. Clavegueram: 7-16% 

Capítol 4. Subministrament d’aigua: 2-6% 

Capítol 5. Telecomunicacions: 1-4% 

Capítol 6. Xarxa elèctrica:8-17% 

Capítol 7. Gas: 0,5-1,5% 

Capítol 8. Enllumenat: 4-10% 

Capítol 9. Pavimentació: 20-35% 

Capítol 10. Jardineria: 0,3-1,2 % 
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Capítol 11. Arbrat: 0,15-1,2% 

Capítol 12. Mobiliari: 0,2-1,3% 

Capítol 13. Senyalització: 0,4-0,9% 

Capítol 14. Seguretat i salut: 3% 

Capítol 15. Obres complementàries: 3-19% 

 

A continuació es mostra gràfica amb la mitjana del pes de cada capítol respecte la 
totalitat del pressupost. 

 

 
 

4.- Capítols que influeixen més en el cost total. 

Els capítols que influeixen més en el cost total de l’obra són: 

1.- Instal·lacions: principalment clavegueram i electricitat (33%) 

2.- Pavimentació (28%) 

3.- Moviment de terres (19%) 

4.- Obres complementàries (7%) 

Per tant, els factors que determinen principalment en el cost total són aquells que 
condicionen els capítols amb més pes. 

 

5.- Preu mig d’urbanització:  

La comparació dels pressupostos homogeneïtzats dels sector va permetre determinar 
un preu mig d’urbanització. 



 

Tesis: La transformació del sòl: cost d’urbanització. Autora: Georgina Vázquez 21/34
 

El cost d’urbanització mig per metre quadrat de sector es va determinar en 35,92 €/m2 
amb una forquilla de 19,38 a 49,48 €/m2. 

Tot i això es va considerar que el valor mig no era adequat per calcular el  cost d’un 
sector donat que la variació la variació entre els sectors era massa àmplia i per tant el 
resultat no era fiable. El cost d’urbanització depenia de les característiques 
específiques de cada sector i per tant, era necessari, establir un mètode càlcul que 
tingués en compte les característiques del sector. 

 

6.- Mètode de càlcul del cost d’urbanització 

Aquesta fase va permetre determinar uns valors i graus que permetien calcular el cost 
de cada un dels capítols dels PU en funció de determinats paràmetres i per tant, 
obtenir un cost total aproximat d’urbanització del sector. No obstant això, i malgrat que 
en fer la comprovació els resultats eren satisfactoris, el problema era que calia 
introduir masses paràmetres per a poder determinar el preu.  

L’objectiu de la tesi era determinar el cost de l’execució d’un sector prèviament al seu 
desenvolupament i la redacció del pla parcial i el projecte d’urbanització. En aquest 
moment no hi ha un coneixement detallat de les característiques de la urbanització. 
Per aquest motiu es va considerar que el mètode de càlcul no era vàlid donat que es 
requerien masses paràmetres per poder determinar el preu.  
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FASE 3: SIMPLIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT  

L’objecte d’aquesta fase era l’obtenció del cost d’urbanització d’un sector prèviament al 
seu desenvolupament en base a uns paràmetres bàsics.  

Per tant, l’objectiu era simplificar el procés de càlcul amb la finalitat d’obtenir el cost de 
l’execució del sector mitjançant la introducció dels paràmetres del pla parcial 
(superfície, edificabilitat, densitat, tipologia edificatòria, vialitat i zones verdes) i 
d’alguns paràmetres que fossin l’expressió de les peculiaritats del sector (qualitat, 
preexistències, orografia i localització). 

En primer lloc, es van estudiar les conclusions de la fase 2 per tal de sintetitzar i 
simplificar el document. Es van estudiar els capítols, els factors que condicionaven el 
seu preu i el pes de cada capítol en el conjunt del pressupost.   

 

Capítols: 

En base a l’estudi dels factors que condicionaven el cost de capítol i al pes que tenia 
cada capítol en el conjunt del pressupost es va decidir disminuir el nombre de capítols 
de càlcul. Es van agrupar el conjunt de capítols de les instal·lacions així com els 
capítols de jardineria, arbrat, mobiliari urbà i senyalització. 

També es va considerar que el capítol d’obres complementàries era massa ampli. Per 
reduir el seu pes en el conjunt es va crear un nou capítol, obra civil; es van incorporar 
les partides corresponents al rec automàtic al capítol d’instal·lacions; es van incorporar 
les partides corresponents als contenidors soterrats al capítol de jardineria i mobiliari 
urbà. 

Finalment el nombre de capítols va quedar reduït a 9 capítols: 

1. Enderrocs  

2. Moviments de terres  

3. Instal·lacions 

4. Enllumenat 

5. Pavimentació 

6. Jardineria, mobiliari urbà i senyalització 

7. Obra civil 

8. Seguretat i salut i Control de qualitat 

9. Obres complementàries  

Amb aquesta agrupació els capítols que tenien més pes en el total del pressupost eren 
les instal·lacions, la pavimentació i el moviment de terres.  

La següent gràfica mostra la mitjana del pes de cada capítol respecte la totalitat del 
pressupost. 
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Paràmetres de càlcul: 

Seguidament es van estudiar, de nou, els factors i valors obtinguts en la fase 2 per a 
cada capítol, amb l’objectiu de substituir els paràmetres en funció dels quals es feia el 
càlcul per uns nous paràmetres que es poguessin conèixer en la fase de redacció del 
planejament general. L’objectiu era obtenir el cost de l’execució d’un sector introduint 
tant pocs paràmetres com fos possible.  

Es va realitzar un esforç molt important per tal d’assimilar tots els factors que 
condicionaven cada capítol amb paràmetres bàsics. Es van tornar a estudiar  les 
mostres per tal d’extreure’n patrons que permetessin simplificar i assimilar factors. Per 
exemple, es va analitzar la vialitat de diferents sectors per determinar la relació vorera i 
calçada més habitual en funció del tipus de carrer. També es va analitzar la relació 
entre metres lineals de carrer i % de vialitat. Aquest anàlisi va permetre assimilar 
paràmetres complexes a paràmetres bàsics de planejament. 

Les conclusions i els resultats d’aquest procés van ser els següents: 

 

Capítol 1. Enderrocs 

Donat que el cost dels enderrocs depenia bàsicament de les preexistències es va 
decidir establir un coeficient de preexistències en funció de les quatre situacions.  

1: sector sense preexistències o sector on tan sols es preveu una petita demolició de 
paviment, tanca o cuneta. 

2: sector on hi ha alguna preexistència més important, com pot ser alguns coberts, 
tanques o paviments. 
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3: sector on es preveu l’enderroc de diversos elements com ara paviments, murs, 
tanques, alguna edificació i alguns coberts. 

4: sector on hi ha moltes preexistències a enderrocar tals com edificacions, tanques, 
recs, basses, paviments i qualsevol altre tipus d’obra de fàbrica. 

En base a aquestes situacions es van establir uns valors de càlcul o coeficients. 

El càlcul dels costos del capítol dels enderrocs es realitza en funció del coeficient de 
preexistències. Hi ha un valor base (comú a tots els PU) al qual es suma el valor que 
correspon segons el coeficient de preexistències. La suma del valor base més el valor 
segons el coeficient es multiplica per la superfície total del sector.  

Per tant, es determina el cost dels enderrocs en funció de les preexistències i de la 
superfície total del sector. 

 

Capítol 2. Moviments de terres 

El cost del moviment de terres depenia bàsicament de la topografia i la superfície de 
vialitat i zones verdes. Donat que aquestes darreres ja es determinades en el 
planejament es va optar per determinar un coeficient en funció de la topografia. 

Es va establir un coeficient de moviments de terres en funció de les quatre situacions 
següents: 

1: sector amb la topografia plana o amb un lleuger pendent on pràcticament no s’han 
de fer moviments de terres. 

2: sector on el terreny presenta una lleu pendent o està format per dues plataformes 
separades per un marge i on caldrà realitzar alguns moviments de terres per 
regularitzar la topografia. 

3: sector amb una orografia irregular que comporta un terraplenat o desmunt 
generalitzat; sectors compostos per més de dues feixes; o sectors adjacents a un riu 
que comporta la realització de tasques importants del capítol de moviments de terres. 

4: sectors amb una orografia molt irregular, o format per nombroses plataformes 
separades per marges, on es preveu l’excavació, el terraplenat i el transport de terres 
dins del sector i obres derivades de la proximitat d’un riu. També s’hi poden incloure 
aquells sectors amb una orografia com la descrita en la situació 2, però en els que el 
terreny és de pedra. 

El càlcul dels costos del capítol de moviments de terres es realitza en funció del 
coeficient de moviments de terres. Hi ha un valor base (comú a tots els PU) al qual es 
suma el valor que correspon segons el coeficient de moviments de terres. La suma del 
valor base més el valor segons el coeficient es multiplica per la superfície corresponent 
a la suma de la vialitat i les zones verdes.  

Per tant, es determina el cost dels moviments de terres en funció de la quantitat de 
moviments de terres i la superfície de vialitat i zones verdes. 
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Capítol 3. Instal·lacions 

Donat que el capítol d’instal·lacions tenia un pes determinant en el pressupost i que 
aquest capítol tenia una variació molt important entre sectors, es va tornar a fer un 
estudi detallat dels sectors amb la finalitat d’aconseguir identificar els factors que 
verdaderament influïen en el cost. En agrupar els capítols de les instal·lacions es van 
identificar l’edificabilitat i la vialitat com els dos factors que més influïen en el cost. 
D’altra banda, es van identificar també les connexions exteriors al sector com un 
element variable que podia incrementar substancialment els costos. 

Es van obtenir uns valors base del cost d’implantació de les instal·lacions segons 
l’edificabilitat i la vialitat. El cost resultant es va matisar amb la suma d’un valor en 
funció d’un coeficient de connexions exteriors, en funció de les quatre situacions 
següents: 

1: sector amb cap connexió exterior a realitzar. 

2: sector amb poques connexions a realitzar. 

3: sector amb algunes connexions exteriors a realitzar o amb una sola connexió 
important. 

4: sector amb moltes connexions exteriors a realitzar o molt importants i que suposen 
un cost important respecte el pressupost general. 

 

Capítol 4. Enllumenat 

En la fase 2 s’havia detectat que el cost depenia de la quantitat o densitat de 
lluminàries i, del cost i la qualitat d’aquestes.  

En aquesta fase el paràmetre de la densitat es va determinar en funció de 
l’edificabilitat i de la vialitat. Segons l’edificabilitat del sector, es van establir uns valors 
relatius al nombre de lluminàries per metre quadrat de vial. Aquest valor, es 
multiplicava per la superfície de la vialitat i es dividia per 10 per tal d’obtenir, 
aproximadament, els metres lineals de vialitat del sector. (L’anàlisi de les mostres va 
permetre determinar que l’amplada mitja dels carrer era de 10 metres).  

D’altra banda, el cost i la qualitat es van relacionar amb un paràmetre de qualitat del 
sector, comú a la resta de capítols, que es va determinar en funció de les quatre 
situacions següents. 

1: sector de baixa qualitat, vorades de formigó o similar, voreres a base de llit de 
formigó, habitualment de baixa edificabilitat i situat en un poble petit amb pocs 
recursos. 

2: sector de qualitat mitja o baixa, amb vorades de formigó prefabricat i voreres de 
panot o similar, de baixa edificabilitat i situat en un poble de tamany petit (habitualment 
entre 5.000 i 15.000 habitants). 

3: sector de qualitat mitja o alta, habitualment situat en una ciutat de tamany mitjà. El 
sector sol incloure paviments diferents del panot i zones verdes pavimentades (places, 
rambles, etc.). També es pot tractar de sectors situats en pobles petits però que 
exigeixin qualitat als projectes d’urbanització. 
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4: sector de qualitat alta, habitualment situats en ciutats de tamany gran. També es pot 
tractar de pobles petits amb molta qualitat (per exemple Sant Andreu de Llavaneres). 
Solen incloure diversos tipus de paviments, la vorada sol ser de granet o en tot cas 
diferent del formigó prefabricat, i les zones verdes solen estar pavimentades i tenir un 
caràcter preferentment urbà (places dures, rambles, etc.). 

El càlcul del capítol, doncs, es realitza en funció de l’edificabilitat, la vialitat i la qualitat 
(cada paràmetre de qualitat està vinculat amb un valor unitari del cost per columna i 
lluminària). 

 

Capítol 5. Pavimentació 

A l’anterior fase s’havia arribat a la conclusió que el cost del capítol de pavimentació 
depenia de la vialitat, de la qualitat, de la relació entre voreres i asfalt i del caràcter 
urbà o no de les zones verdes.  

Pel que fa al paràmetre de qualitat, en aquesta fase es va utilitzar el mateix que 
s’utilitzava en el capítol d’enllumenat i en la resta de capítols en els quals aquest factor 
influïa.  

Pel que fa a la relació entre voreres i asfalt i el grau d’urbanització de les zones 
verdes, es van relacionar aquests factors amb l’edificabilitat del sector.  

Així doncs, en funció de la qualitat s’obtenia un valor al qual es sumava un valor en 
funció de l’edificabilitat. La suma d’aquests dos valors es multiplicava per la superfície 
de vialitat. 

En conclusió, el càlcul de la pavimentació es realitza en funció de la vialitat, de la 
qualitat i de l’edificabilitat. 

 

Capítol 6. Jardineria, mobiliari urbà i senyalització 

A l’anterior fase es calculaven per separat els costos relatius a la jardineria, l’arbrat, el 
mobiliari urbà i la senyalització. Donat el seu pes en relació al conjunt del pressupost, 
en aquesta fase es va decidir simplificar i agrupar-los en un sol capítol. Es van tornar a 
estudiar els sectors per tal d’identificar de nou els factors que influeixen en el càlcul.  

Finalment, es va establir un valor del cost que era la suma dels següents: un valor 
base que fa referència a la jardineria, l’arbrat  i el mobiliari urbà, el qual es multiplica 
per la superfície de zona verda del sector; un valor que fa referència a la senyalització 
que es multiplica per la superfície de vialitat; i un valor, en funció de la qualitat i 
l’edificabilitat, del cost de la possible instal·lació de contenidors soterrats.  

Pel que fa als contenidors soterrats, que en la fase anterior estaven inclosos dins del 
capítol d’obres complementàries, es va constatar que els sectors que els instal·laven 
solien ser de molta qualitat. També es va constatar que segons l’edificabilitat del sector 
variava el cost per metre quadrat de vialitat. Donat que un dels objectius de la fase era 
disminuir el pes de les obres complementàries, es va optar per incloure els contenidors 
soterrats en aquest capítol. 
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Per tant, el càlcul del cost del capítol es realitza en funció de les zones verdes, la 
vialitat, la qualitat i l’edificabilitat. 

 

Capítol 7. Obra civil 

En aquest capítol, que no estava inclòs en la fase 2, es van incorporar els costos 
relatius a les partides d’obra civil (ponts, murs de contenció, rampes, escales, etc.) que 
en l’anterior fase estaven contemplades com a obres complementàries.  

Després d’estudiar les partides d’aquest tipus incloses en les mostres, es va arribar a 
la conclusió que els factors que influïen en aquest capítol eren la qualitat i els 
moviments de terres. De fet, únicament contemplaven partides relatives a obra civil els 
sectors que tenien molta qualitat. Així mateix, únicament hi havia partides d’aquest 
tipus quan els moviments de terres eren importants o molt importants. 

El càlcul del cost del capítol d’obra civil es realitza de la manera següent: en el cas 
dels sectors que tenen un coeficient de qualitat 4 (màxim), es multiplica la superfície 
de zones verdes i vialitat per un valor en funció de si el coeficient de moviments de 
terres és 3 o 4. Pel que fa als sectors el coeficient de qualitat dels quals és inferior a 4, 
es considera que no hi haurà partides corresponents al capítol d’obra civil. 

El càlcul del capítol d’obra civil, doncs, es calcula en funció de la vialitat, les zones 
verdes, la qualitat i els moviments de terres. 

 

Capítol 8. Capítol seguretat i salut i control de qualitat 

Com en la fase anterior, aquest capítol es calcula multiplicant el conjunt de partides 
anteriors per un 3%. 

 

Capítol 9. Obres complementàries 

En aquesta fase, es va disminuir el nombre de partides i per tant el cost d’aquest 
capítol. Ara el capítol feia referència a la urbanització de carrers fora del sector, al 
trasllat d’elements culturals, al manteniment de les instal·lacions (cost que 
habitualment no es contempla en el PU), construcció de basses, instal·lacions fora del 
sector o altres obres de caràcter extraordinari. 

El càlcul del capítol es determina en funció de les quatre situacions següents: 

1: sector on no es preveuen obres complementàries. 

2: sector on es preveuen algunes obres complementàries de poca importància en 
relació al conjunt del sector (pavimentació d’un tram de carrer fora de l’àmbit, trasllat 
d’un element cultural, etc.). 

3: sector on es preveuen diverses obres complementàries d’una importància major en 
relació al conjunt del sector (construcció d’una bassa, urbanització d’un carrer fora del 
sector, instal·lacions fora del sector, etc.). 
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4: sector on es preveuen moltes obres complementàries que poden suposar fins el 
20% del cost total de les obres d’urbanització (una combinació de les obres 
esmentades al punt anterior, manteniment de les obres, construcció de ponts o 
canalitzacions, etc.). O bé grans obres civils d’ús general. 

Amb la finalitat de calcular el cost del capítol d’obres complementàries, es multiplica un 
valor, en funció del coeficient d’obres complementàries, pel conjunt de partides 
anteriors. 

 

Altres factors correctors del càlcul 

Finalment, el valor del cost total es va afinar segons la mida del sector.  

En base a l’anàlisi realitzat es van establir uns coeficients que matisaven el cost. El 
valor total dels sectors de fins a 4 ha es multiplica per 1’03; el valor dels sectors de 4 a 
8 ha es multiplica per 1’01; el valor dels sectors de 8 a 12 ha es multiplica per 0’99; i el 
valor dels sectors de més de 12 ha es multiplica per 0’97.  

 

Conclusions: 

Els treballs d’anàlisi i síntesi de la fase 3 van permetre simplificar els factors que 
determinaven el cost de capítol i establir una correlació automàtica de costos 
d’urbanització en base a uns paràmetres automàtics obtinguts  de dades de 
planejament corregides per coeficients relacionats amb les peculiaritats del sector. 

 

1.- Paràmetres bàsics pel càlcul: 

Els costos dels diferents capítols del PU es calculen mitjançant les dades següents: 

- Obtingudes del Pla parcial: 

a) Superfície del sector 

b) Edificabilitat 

c) Percentatge vialitat 

d) Percentatge zones verdes 

- Establertes segons les peculiaritats del sector: 

a) Coeficient de preexistències 

b) Coeficient de moviments de terres (orografia) 

c) Coeficient de qualitat 

d) Coeficient de connexions exteriors (instal·lacions) 

e) Coeficient d’obres complementàries 
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2.- Factors que determinen el cost de cada capítol: 

Les dades o factors en funció dels quals es calculen els costos són les següents: 

1. Enderrocs:     

- Superfície del sector 

 - Coeficient de preexistències 

2. Moviments de terres:    

- Superfície del sector 

 - Percentatge vialitat 

 - Percentatge zones verdes 

 - Coeficient de moviments de terres 

3. Instal·lacions:     

- Superfície del sector 

 - Edificabilitat 

 - Percentatge vialitat 

 - Coeficient de connexions exteriors 

4. Enllumenat:     

- Superfície del sector 

 - Edificabilitat 

 - Percentatge vialitat 

 - Qualitat 

5. Pavimentació     

- Superfície del sector 

 - Edificabilitat 

 - Percentatge vialitat 

 - Qualitat 

6. Jardineria i mobiliari urbà   

- Superfície del sector  

 - Edificabilitat 

 - Percentatge vialitat 

 - Percentatge zones verdes 

 - Coeficient qualitat 

7. Obra civil      
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   - Superfície del sector 

 - Edificabilitat 

 - Percentatge vialitat 

 - Percentatge zones verdes 

 - Coeficient moviments de terres 

 - Coeficient qualitat 

8. Seguretat i salut i control de qualitat 

9. Obres complementàries    

- Coeficient obres complementàries 
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CONCLUSIONS I APORTACIONS OBTINGUDES 
 

La conclusió del treball és la sistematització d’un mètode de càlcul del cost 
d’urbanització d’un sector en base a uns paràmetres bàsics de planejament i d’alguns 
paràmetres que siguin l’expressió de les peculiaritats del sector. 

El mètode permet calcular els cost aproximat d’urbanització d’un sector prèviament al 
seu desenvolupament. 

Per fer-ho s’han d’introduir diversos paràmetres bàsics, alguns d’ells determinats pel 
planejament i d’altres resultat de l’aplicació d’uns coeficients en base a unes 
casuístiques establertes. 

L’aportació d’aquest mètode és la seva fàcil aplicació i el no requerir d’un gran 
coneixement del sector per tal d’obtenir el preu aproximat. 

Les dades necessàries per calcular el cost d’urbanització es divideixen en dos grups:  

1.- Dades obtingudes del planejament.  

a) Superfície del sector 

b) Edificabilitat 

c) Percentatge vialitat 

d) Percentatge zones verdes 

2.- Coeficients relatius a les peculiaritats del sector.  

a) Coeficient de preexistències 

b) Coeficient de moviments de terres (orografia) 

c) Coeficient de qualitat 

d) Coeficient de connexions exteriors (instal·lacions) 

e) Coeficient d’obres complementàries 

 

Dades de planejament. 

Són dades d’aplicació immediata i automàtica donat que són paràmetres que defineix 
el planejament general. 

En base a aquests paràmetres de planejament, el mètode de càlcul fa assimilacions 
amb factors i valors que determinen una part del cost. 

 

Coeficients relatius a les peculiaritats del sector 

Per tal d’introduir les peculiaritats de cada sector que condicionen el cost 
d’urbanització del sector s’han determinat diferents coeficients que representen 
diferents casuístiques. 
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Cada coeficient presenta diferents opcions que són representatives de factors que 
condicionen el cost. La determinació de les diferents casuístiques permet simplificar la 
introducció de les dades i factors que determinen el cost. 

En base a aquests coeficients el mètode de càlcul fa assimilacions amb valors que 
determinen part del cost d’urbanització. 

 

Coeficient de preexistències 

Opcions: 

1: sector sense preexistències o sector on tan sols es preveu una petita demolició de 
paviment, tanca o cuneta. 

2: sector on hi ha alguna preexistència més important, com pot ser alguns coberts, 
tanques o paviments. 

3: sector on es preveu l’enderroc de diversos elements com ara paviments, murs, 
tanques, alguna edificació i alguns coberts. 

4: sector on hi ha moltes preexistències a enderrocar tals com edificacions, tanques, 
recs, basses, paviments i qualsevol altre tipus d’obra de fàbrica. 

 

Coeficient de moviments de terres (orografia) 

Opcions: 

1: sector amb la topografia plana o amb un lleuger pendent on pràcticament no s’han 
de fer moviments de terres. 

2: sector on el terreny presenta una lleu pendent o està format per dues plataformes 
separades per un marge i on caldrà realitzar alguns moviments de terres per 
regularitzar la topografia. 

3: sector amb una orografia irregular que comporta un terraplenat o desmunt 
generalitzat; sectors compostos per més de dues feixes; o sectors adjacents a un riu 
que comporta la realització de tasques importants del capítol de moviments de terres. 

4: sectors amb una orografia molt irregular, o format per nombroses plataformes 
separades per marges, on es preveu l’excavació, el terraplenat i el transport de terres 
dins del sector i obres derivades de la proximitat d’un riu. També s’hi poden incloure 
aquells sectors amb una orografia com la descrita en la situació 2, però en els que el 
terreny és de pedra. 

 

Coeficient de qualitat 

Opcions: 

1: sector de baixa qualitat, vorades de formigó o similar, voreres a base de llit de 
formigó, habitualment de baixa edificabilitat i situat en un poble petit amb pocs 
recursos. 
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2: sector de qualitat mitja o baixa, amb vorades de formigó prefabricat i voreres de 
panot o similar, de baixa edificabilitat i situat en un poble de tamany petit (habitualment 
entre 5.000 i 15.000 habitants). 

3: sector de qualitat mitja o alta, habitualment situat en una ciutat de tamany mitjà. El 
sector sol incloure paviments diferents del panot i zones verdes pavimentades (places, 
rambles, etc.). També es pot tractar de sectors situats en pobles petits però que 
exigeixin qualitat als projectes d’urbanització. 

4: sector de qualitat alta, habitualment situats en ciutats de tamany gran. També es pot 
tractar de pobles petits amb molta qualitat (per exemple Sant Andreu de Llavaneres). 
Solen incloure diversos tipus de paviments, la vorada sol ser de granet o en tot cas 
diferent del formigó prefabricat, i les zones verdes solen estar pavimentades i tenir un 
caràcter preferentment urbà (places dures, rambles, etc.). 

 

Coeficient de connexions exteriors (instal·lacions) 

Opcions: 

1: sector amb cap connexió exterior a realitzar. 

2: sector amb poques connexions a realitzar. 

3: sector amb algunes connexions exteriors a realitzar o amb una sola connexió 
important. 

4: sector amb moltes connexions exteriors a realitzar o molt importants i que suposen 
un cost important respecte el pressupost general. 

 

Coeficient d’obres complementàries 

Opcions: 

1: sector on no es preveuen obres complementàries. 

2: sector on es preveuen algunes obres complementàries de poca importància en 
relació al conjunt del sector (pavimentació d’un tram de carrer fora de l’àmbit, trasllat 
d’un element cultural, etc.). 

3: sector on es preveuen diverses obres complementàries d’una importància major en 
relació al conjunt del sector (construcció d’una bassa, urbanització d’un carrer fora del 
sector, instal·lacions fora del sector, etc.). 

4: sector on es preveuen moltes obres complementàries que poden suposar fins el 
20% del cost total de les obres d’urbanització (una combinació de les obres 
esmentades al punt anterior, manteniment de les obres, construcció de ponts o 
canalitzacions, etc.). O bé grans obres civils d’ús general. 
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Càlcul del cost d’urbanització 

La sistematització del mètode de càlcul permet calcular el cost d’urbanització d’un 
sector per mitjà de la introducció de les dades bàsiques de planejament i la introducció 
de les casuístiques pròpies de cada sector per mitjà d’unes opcions preestablertes que 
determinen i caracteritzen les peculiaritats del mateix. 

La comprovació de la fiabilitat del mètode s’ha posat en pràctica per mitja de l’aplicació 
del mateix en els sector estudiats comparant els resultats del cost real d’urbanització 
respecte el valor obtingut amb el mètode. 

A continuació es mostra l’aplicació del mètode de càlcul i la seva comparació amb el 
cost real d’urbanització. 

 

 

 



MÈTODE DE CÀLCUL DEL COST D'URBANITZACIÓ

municipi sector superfície (M2) densitat (H/HA)
edificabilitat 

bruta 
(M2ST/M2S)

vialitat zona verda preexistències
moviments de 

terres
connexions 
instal∙lacions

qualitat
obres 

complementàries
COST TOTAL 
(CÀLCUL)

COST TOTAL (PU)
RELACIÓ COST 
CÀLCUL / PU

vilanova i la geltrú sector sant jordi I 133.329 60 0,75 27% 11% 4 2 2 4 1 5.126.431 5.301.097 1,03
granollers sector res. x lledoner 195.844 55 0,65 21% 37% 2 3 3 4 3 9.619.159 9.624.907 1,00

vic el nadal 160.345 39 0,7 27% 11% 1 1 3 3 1 5.681.838 5.386.551 0,95
el vendrell sector 11 tancat del galan 134.636 60 0,64 35% 11% 1 3 3 3 1 6.663.192 6.661.715 1,00
breda pp‐11 can guilleumes 37.694 27 0,4 23% 11% 3 2 4 4 3 1.773.168 1.764.273 0,99

sant hipòlit de voltregà pp‐2 carretera de la gleva 23.944 34 0,46 32% 20% 1 2 1 2 1 791.939 790.231 1,00
masies de voltregà pp‐2 poble sec ‐ subsect. 1 62.663 40 0,55 11% 11% 1 4 4 2 3 1.422.311 1.401.165 0,99
sant cugat del vallès vullpalleres 440.555 27 0,4 16% 34% 2 2 3 4 3 14.596.888 14.825.835 1,02

torelló el castell I 137.935 33 0,45 33% 10% 1 2 1 2 1 4.068.728 3.811.478 0,94
torelló el castell II 33.106 28 0,45 26% 19% 1 4 1 2 2 1.123.976 1.156.975 1,03

santa eugènia de berga el català 77.552 22,8 0,42 25% 18% 1 2 1 1 1 1.724.478 1.502.651 0,87
sant andreu de llavaneres pp‐6 els ametllers 64.880 24,2 0,29 13% 15% 3 4 4 4 3 2.226.637 2.190.831 0,98

l'escala sup‐1 la closa del llop 104.860 29 0,41 21% 32% 1 2 3 2 3 3.551.187 3.405.982 0,96

(*) sombrejats amb color gris els sectors que han estat utilitzats com a mostra durant les fases 2 i 3. Els dos sectors restants s'han utilitzat per a comprovar l'eficàcia del sistema de càlcul obtingut.
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ERROR MIG
preexistències:

situació 1: sector sense preexistències o sector on tan sols es preveu una petita demolició de paviment, tanca, cuneta.
situació 2: sector on hi ha alguna preexistència més important, com pot ser ara alguns coberts, tanques, paviments.
situació 3: sector on es preveu l'enderroc de diversos elements com ara paviments, murs, tanques, alguna edificació i alguns coberts.
situació 4: sector on hi ha moltes preexistències a enderrocar tals com edificacions, tanques, recs, basses, paviments i qualsevol altre tipus d'obra de fàbrica.

moviments de terres:

situació 1: sector amb la topografia plana o amb un lleuger pendent on pràcticament no s'han de fer moviments de terres.
situació 2: sector on el terreny presenta una lleu pendent o està format per dues plataformes separades per un marge i on caldrà realitzar alguns moviments de terres per regularitzar la topografia.

complexitat instal∙lacions

situació 1: sector amb cap connexió exterior a realitzar.
situació 2: sector amb poques connexions exteriors a realitzar.
situació 3: sector amb diverses connexions exteriors a realitzar o amb una sola connexió important.
situació 4: sector amb moltes connexions exteriors a realitzar o molt importants i que suposen un cost important respecte el pressupost general.

qualitat

situació 1: sector de baixa qualitat, vorades de formigó, voreres a base de llit de formigó, habitualment de baixa edificabilitat i situat en un poble petit amb pocs recursos.
situació 2: sector de qualitat mitja‐baixa, amb vorades de formigó prefabricat i voreres de panot o similar, de baixa edificabilitat i situat en un poble de tamany petit (habitualment entre 5.000 i 15.000 habitants).

obres complementàries

situació 1: sector on no es preveuen obres complementàries.
situació 2: sector on es preveuen algunes obres complementàries de poca importància en relació al conjunt del sector (pavimentació d’un tram de carrer fora de l’àmbit, trasllat d’un element cultural, etc.).
situació 3: sector on es preveuen diverses obres complementàries d’una importància major en relació al conjunt del sector (construcció d’una bassa, urbanització d’un carrer fora del sector, instal•lacions fora del sector, etc.).

situació 3: sector amb un orografia irregular que comporta un terraplenat o desmunt generalitzat; sectors compostos per més de dues feixes; o sectors adjacents a un riu que comporta la realització de tasques importants del capítol de moviments de terres.

situació 3: sector de qualitat mitja‐alta, habitualment situat en una ciutat de tamany mitjà. El sector sol incloure paviments diferents del panot i zones verdes pavimentades (places, rambles, etc.). També es pot tractar de sectors situats en pobles petits però que 
exigeixin qualitat als projectes d'urbanització.

situació 4: sector de qualitat alta, habitualment situats en ciutats de tamany gran. També es pot tractar de pobles petits amb molta qualitat (per exemple Sant Andreu de Llavaneres). Solen incloure diversos tipus de paviments, la vorada sol ser de granet o en tot cas 
diferent del formigó prefabricat, i les zones verdes solen estar pavimentades i tenir un caràcter majoritàriament urbà (places dures, rambles, etc.).

situació 4: sector on es preveuen moltes obres complementàries que poden suposar fins el 20% del cost total de les obres d’urbanització (una combinació de les obres esmentades al punt anterior, manteniment de les obres, construcció de ponts o canalitzacions, 
etc.).

situació 4: sector amb una topografia molt irregular, o format per nombroses plataformes separades per marges, on es preveuen l'excavació, el terraplenat i el transport de terres dins del sector i obres derivades de la proximitat d'un riu. També s'hi poden incloure 
aquells sectors amb una orografia com la descrita en la situació 2, però en els que el terreny és de pedra.
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DOCUMENT ANNEX: 

 
La tesis que s’ha exposat és el resultat d’un llarg treball de recerca en el qual 
s’han analitzat diversos sectors de planejament i projectes d’urbanització per 
extraure’n unes conclusions que han permès formalitzar un mètode simplificat 
per calcular el cost d’urbanització d’un sector en base a una paràmetres bàsics 
de planejament i alguns paràmetres de les característiques específiques del 
sector. 
 
En aquest annex s’adjunta una selecció d’aquells documents de treball que han 
permès arribar a les conclusions de la tesis. 
 
L’annex es desenvolupa en 3 parts ens funció de les diferents fases del treball. 
 

‐ FASE 1: ESTUDI DEL PLANEJAMENT 
 Quadres sectors estudiats  

 
‐ FASE 2: ESTUDI DELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

 Fitxes resum sectors 
 Dades sectors: Homogeneïtzació de mostres 
 Pressupost: Anàlisi per capítols, valoració i comprovació 
 Pressupost: Pes de cada capítol 

 

‐ FASE 3: SIMPLIFICACIÓ PROCEDIMENT 
 Quadres càlcul cost urbanització sector 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: ESTUDI DEL PLANEJAMENT 
Quadres sectors estudiats 



FASE 1: SECTORS ESTUDIATS (1)

comarca municipi
nombre 

d'habitants
plans parcials d'ús residencial aprovats i 

executats entre 1998‐2010
data aprovació 

definitiva
superfície 

(M2)
densitat 
(H/HA)

edificabilitat 
bruta 

(M2ST/M2S)
vialitat zona verda

cost urbanització 
(€)

beneficis 
industrials 
(sí/no)

honoraris 
facultatius 
(sí/no)

iva (sí/no)
beneficis 
industrials

honoraris 
facultativs

iva
any pressupost 
urbanització

variació IPC
cost urbanització 
homogeneïtzat (€)

la selva santa coloma farners 11.948 sector b 26/03/2002 200.207 33 0,5 25% 10% 3.751.169,00 no no no 1,19 1,10 1,16 2.001 1,175 6.692.711,94
garraf sitges 28.130 plana est 12/12/2001 170.525 30 0,6 22% 23% 2.905.122,00 no no no 1,19 1,10 1,16 2.000 1,220 5.381.729,21
osona vic 40.422 el nadal 10/05/2000 160.345 39 0,7 27% 11% 3.213.336,04 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 1.991 1,693 5.440.177,92
osona torelló 14.000 el castell I 19/10/2006 137.935 33 0,45 33% 10% 3.811.477,88 no no no 1,19 1,10 1,16 2.006 1 5.787.500,47

baix penedès el vendrell 36.000 sector 11 tancat del galan 28/01/2004 134.636 60 0,64 35% 11% 3.654.748,00 no no no 1,19 1,10 1,16 2.003 1,097 6.087.818,56
garraf vilanova i la geltrú 66.500 sector sant jordi I 12/03/2003 133.329 60 0,75 27% 11% 4.124.082,00 no no no 1,19 1,10 1,16 2.002 1,139 7.132.612,85

alt penedès sant sadurní d'anoia 12.323 sector 18 pla d'en mestres 21/04/2004 128.388 17,8 0,3 22% 32% 3.841.057,50 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 2.003 1,097 4.213.640,08
la selva sant celoni 16.905 p‐3 pla de palau 13/05/1998 114.794 50 0,67 28% 10% 2.254.320,00 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 1.997 1,302 2.935.124,64
la selva tordera 15.641 sector 12 pla de la mullera 19/01/2005 114.347 60 0,68 25% 23% 8.250.909,46 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 2.004 1,074 8.861.476,76
bages manresa 76.000 concòrdia 17/03/2004 90.297 45 0,5 31% 13% 4.439.518,90 no no no 1,19 1,10 1,16 2.003 1,097 7.395.033,96
osona santa eugènia berga 2.200 el català 16/03/2005 77.552 22,8 0,42 25% 18% 2.273.395,68 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 2.004 1,074 2.441.626,96
la selva santa coloma farners 11.948 sector m 30/06/2004 65.915 10,5 0,32 21% 11% 1.294.932,51 sí sí no 1,00 1,00 1,16 2.003 1,097 1.647.827,52
osona masies de voltregà 3.200 pp‐2 poble sec ‐ subsector 1 02/03/2006 62.663 40 0,55 11% 11% 1.625.350,98 sí no sí 1,00 1,10 1,00 2.005 1,040 1.859.401,52
bages moià 5.713 sector II finca cal jo 12/03/2003 60.015 0,62 25% 10% 1.147.256,99 no no no 1,19 1,10 1,16 2.002 1,139 1.984.184,59
la selva tordera 15.641 sector 11 carretera fogars de tordera 19/01/2005 41.259 56 0,64 30% 13% 1.983.178,61 sí no sí 1,00 1,10 1,00 2.004 1,074 2.342.927,21
bages manresa 76.000 tossal dels cigalons 2 13/03/2002 39.189 75 1,05 30% 16% 2.070.607,00 sí no sí 1,00 1,10 1,00 2.001 1,175 2.676.259,55
la selva breda 3.771 pp‐11 can guilleumes 26/09/1990 37.694 27 0,4 23% 11% 1.063.316,60 no no no 1,19 1,10 1,16 2.003 1,097 1.771.196,96
osona torelló 14.000 el castell II 22/12/2005 33.106 28 0,45 26% 19% 940.243,76 no no sí 1,19 1,10 1,00 2.004 1,074 1.321.856,73
osona vic 40.422 serra sanferm f‐26 21/03/2001 30.666 55 0,7 43% 10% 895.934,00 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 2.000 1,220 1.093.039,48
osona sant hipòlit de voltregà 3.500 pp‐2 carretera de la gleva 07/06/2005 23.944 34 0,46 32% 20% 584.245,00 sí no sí 1,00 1,10 1,00 2.001 1,175 755.136,66

vallès occidental sabadell 207.000 sector can gambús 17/02/1999 1.188.847 27,65 0,43 25% 11% 31.438.193,00 no no no 1,19 1,1 1,16 1.998 1,279 61.055.635,51
vallès occidental sant cugat vallès 82.000 can bellet, canyameres i guinardera II 17/04/2002 745.514 29 0,48 26% 29% 45.427.473,88 sí sí sí 1 1 1 2.002 1,139 51.741.892,75
vallès occidental sant cugat vallès 82.000 turó de can matas 18/07/2001 735.852 47 0,47 26% 32% 38.941.880,00 sí no no 1 1,1 1,16 2.001 1,175 58.385.560,68
vallès occidental sant cugat vallès 82.000 vullpalleres 17/04/2002 440.555 27 0,4 16% 34% 24.264.686,82 sí sí sí 1 1 1 2.002 1,139 27.637.478,29
baix llobregat castelldefels 62.250 sector riera dels canyars 18/06/1999 233.051 60 0,58 26% 22% 6.103.289,00 no no no 1,19 1,1 1,16 1.999 1,256 11.639.952,56
maresme mataró 122.905 can quirze 17/12/2003 216.891 6 0,2 20% 29% 4.542.120,00 no sí no 1,19 1 1,16 2.003 1,097 6.878.126,87

vallès oriental granollers 60.000 sector residencial x del lledoner 22/07/2003 195.844 55 0,65 21% 37% 11.226.496,79 sí sí sí 1 1 1 2.003 1,097 12.315.466,98
vallès occidental sabadell 207.000 castellarnau sector c 18/07/2001 184.868 46 0,65 48% 18% 7.554.604,00 sí no sí 1 1,1 1 2.001 1,175 9.764.325,67
vallès occidental terrassa 215.000 sector de can roca II 2a fase 14/11/2001 136.245 75 0,85 20% 15% 6.753.495,00 sí no no 1 1,1 1,16 2.001 1,175 10.125.515,05
vallès occidental sant cugat del vallès 82.000 sector can cabassa 21/03/2001 123.690 58 0,43 27% 29% 5.108.603,00 no no no 1,19 1,1 1,16 2.000 1,220 9.463.670,71
baix llobregat viladecans 64.077 sector can calderon I 22/06/1999 83.100 60 0,9 29% 18% 2.128.268,00 no no no 1,19 1,1 1,16 1.998 1,279 4.133.276,85
baix llobregat abrera 11.469 ampliació barri sant hilari 20/10/2005 70.500 8 0,58 16% 33% 1.008.799,00 no no no 1,19 1,1 1,16 2.005 1,040 1.593.072,78
vallès oriental parets vallès 17.805 sector up‐4 torre d'en malla 09/04/2003 69.809 37 0,42 22% 39% 2.228.474,10 no no no 1,19 1,1 1,16 2.002 1,139 3.854.153,00
baix llobregat gavà 46.383 sector riera sant llorenç 22/12/2003 47.910 26,3 0,2 16% 45% 2.866.266,35 sí no sí 1 1,1 1 2.003 1,097 3.458.723,60
baix llobregat castelldefels 62.250 ca n'alaió 06/09/1999 44.086 67 0,65 27% 20% 1.834.763,00 no no no 1,19 1,1 1,16 1.998 1,279 3.563.265,26
vallès oriental ametlla vallès 8.112 camí del cementiri 19/01/2005 40.361 10,27 0,27 17% 21% 661.000,00 no no no 1,19 1,1 1,16 2.003 1,097 1.101.046,66
maresme mataró 122.905 can gener 17/07/2002 38.656 6,5 0,25 10% 11% 563.280,56 no no no 1,19 1,10 1,16 2.000 1,220 1.043.475,43

vallès occidental castellar vallès 23.129 ronda de llevant 17/01/2001 36.997 15 0,32 35% 12% 945.371,00 no sí no 1,19 1 1,16 2.000 1,220 1.592.087,96
baix llobregat gavà 46.383 sector les farreres 18/05/2005 26.800 33,5 0,46 39% 31% 721.785,09 no no no 1,19 1,1 1,16 2.005 1,040 1.139.826,85
maresme vilassar dalt 8.746 àmbit can sabatés‐can cabanyes 09/04/2003 20.544 20 0,38 19% 20% 402.678,00 no no no 1,19 1,10 1,16 2.000 1,220 745.959,71
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(*) els sectors estan classificats segons la situació (anell); tamany (més o menys de 9 ha); i segons la densitat (més o menys de 40 hab/ha). A la part inferior hi ha els sectors inclosos dins l'anell 1 i a la part superior els inclosos en l'anell 2. Dins de cada un d'aquests grups hi ha, separats per una línia negra, els sectors majors de 9 ha (al damunt) i els 
menors de 9 ha (a sota). Per últim, dins de cada un d'aquests grups de sectors hi ha els que tenen una densitat inferior a 40 hab/ha, que estan sombrejats amb gris, i els que tenen una densitat superior, que no estan sombrejats.
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FASE 1: SECTORS ESTUDIATS (2)

comarca municipi
nombre 

d'habitants
plans parcials d'ús residencial aprovats i 

executats entre 1998‐2010
cost urbanització 
homogeneïtzat (€)

tipologies cost €/M2 mitjana total
mitjana per 

anell

mitjana 
segons 
tamany

mitjana 
segons 
densitat

mitjana per 
anell i 
tamany 
sector

mitjana per 
anell, tamany 

sector i densitat

la selva santa coloma farners 11.948 sector b 6.692.711,94 unifam aïllat i filera, plurifam i industr 33,43 € 48,09 42,79 53,42 40,13 45,74 34,74
garraf sitges 28.130 plana est 5.381.729,21 residencial‐comercial i hoteler 31,56 € 42,76 58,85 56,73
osona vic 40.422 el nadal 5.440.177,92 unifamiliar i plurifamiliar 33,93 €
osona torelló 14.000 el castell I 5.787.500,47 unifam filera, aïllat, industr i comer 41,96 €

baix penedès el vendrell 36.000 sector 11 tancat del galan 6.087.818,56 unifamiliar i plurifamiliar 45,22 €
garraf vilanova i la geltrú 66.500 sector sant jordi I 7.132.612,85 unifamiliar i plurifamiliar 53,50 €

alt penedès sant sadurní d'anoia 12.323 sector 18 pla d'en mestres 4.213.640,08 unifam aïllat, filera i aparellat i plurifam 32,82 €
la selva sant celoni 16.905 p‐3 pla de palau 2.935.124,64 unifamiliar i plurifamiliar 25,57 €
la selva tordera 15.641 sector 12 pla de la mullera 8.861.476,76 plurifamiliar 77,50 €
bages manresa 76.000 concòrdia 7.395.033,96 plurifamiliar i terciari 81,90 €
osona santa eugènia berga 2.200 el català 2.441.626,96 edificació aïllada int.II i tip eixample 31,48 € 39,84 34,67
la selva santa coloma farners 11.948 sector m 1.647.827,52 25,00 € 47,60
osona masies de voltregà 3.200 pp‐2 poble sec ‐ subsector 1 1.859.401,52 unifamiliar i plurifamiliar 29,67 €
bages moià 5.713 sector II finca cal jo 1.984.184,59 unifamiliar aïllat 33,06 €
la selva tordera 15.641 sector 11 carretera fogars de tordera 2.342.927,21 plurifamiliar 56,79 €
bages manresa 76.000 tossal dels cigalons 2 2.676.259,55 plurifamiliar 68,29 €
la selva breda 3.771 pp‐11 can guilleumes 1.771.196,96 unifamiliar i plurifamiliar 46,99 €
osona torelló 14.000 el castell II 1.321.856,73 unifamiliar en filera 39,93 €
osona vic 40.422 serra sanferm f‐26 1.093.039,48 unifam aparellada i aïllada 35,64 €
osona sant hipòlit de voltregà 3.500 pp‐2 carretera de la gleva 755.136,66 unifam aïllat i filera i plurifam filera 31,54 €

vallès occidental sabadell 207.000 sector can gambús 61.055.635,51 unifam, plurifam i industr‐comer 51,36 € 53,39 61,10 53,80
vallès occidental sant cugat vallès 82.000 can bellet, canyameres i guinardera II 51.741.892,75 plurifamiliar i terciari 69,40 € 65,97
vallès occidental sant cugat vallès 82.000 turó de can matas 58.385.560,68 unifam, plurifam, terciari i mixt 79,34 €
vallès occidental sant cugat vallès 82.000 vullpalleres 27.637.478,29 plurifamiliar i terciari 62,73 €
baix llobregat castelldefels 62.250 sector riera dels canyars 11.639.952,56 plurifamiliar 49,95 €
maresme mataró 122.905 can quirze 6.878.126,87 edificació aïllada parcel∙la gran 31,71 €

vallès oriental granollers 60.000 sector residencial x del lledoner 12.315.466,98 plurifamiliar i unifamiliar 62,88 €
vallès occidental sabadell 207.000 castellarnau sector c 9.764.325,67 plurifamiliar 52,82 €
vallès occidental terrassa 215.000 sector de can roca II 2a fase 10.125.515,05 plurifamiliar 74,32 €
vallès occidental sant cugat del vallès 82.000 sector can cabassa 9.463.670,71 plurifamiliar 76,51 €
baix llobregat viladecans 64.077 sector can calderon I 4.133.276,85 plurifamiliar alta densitat 49,74 € 45,67 40,77
baix llobregat abrera 11.469 ampliació barri sant hilari 1.593.072,78 unifamiliar aïllat i aparellat 22,60 € 65,28
vallès oriental parets vallès 17.805 sector up‐4 torre d'en malla 3.854.153,00 plurifamiliar 55,21 €
baix llobregat gavà 46.383 sector riera sant llorenç 3.458.723,60 plurifamiliar 72,19 €
baix llobregat castelldefels 62.250 ca n'alaió 3.563.265,26 plurifamiliar 80,83 €
vallès oriental ametlla vallès 8.112 camí del cementiri 1.101.046,66 unifamiliar 27,28 €
maresme mataró 122.905 can gener 1.043.475,43 edificació aïllada parcel∙la gran 26,99 €

vallès occidental castellar vallès 23.129 ronda de llevant 1.592.087,96 unifam aïllat, agrupat i aparellat 43,03 €
baix llobregat gavà 46.383 sector les farreres 1.139.826,85 plurifamiliar 42,53 €
maresme vilassar dalt 8.746 àmbit can sabatés‐can cabanyes 745.959,71 unifamiliar aïllat i filera 36,31 €
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FASE 2: ESTUDI DELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ 
Fitxes resum sectors 

Dades sectors: Homogeneïtzació de mostres 
Pressupost: Anàlisi per capítols, valoració i comprovació 

Pressupost: Pes de cada capítol 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes resum sectors 



PLA PARCIAL 2 CTRA. DE LA GLEVA (SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ, OSONA) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Hipòlit de Voltregà. 
Modificació de planejament: Sí. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 25.091 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,46 m²st/m²sl. 
Aprofitament: 44%. 
Sostre edificable: - 
Densitat: 34 hab/ha. 
Equipaments i espais lliures: 5.830 m². 
Vials i estacionaments: 8.276 m². 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: 14 gener 2002. 
Aprovació definitiva: 17 abril 2002 . 
Publicació a efectes d’executivitat: 16 març 2005. 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 23.944 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies:  
 . Zona D1 Illes de cases en filera 
 . Zona E1 Illes de pati interior 
 . Zona J1 Solars d’edificació residencial aïllada 
Edificabilitat bruta: 0,46 m²st/m²sl. 
Aprofitament: 44%. 
Sostre edificable: 11.002 m². 
Densitat: 35 hab/ha (donat que el tamany del sector ha disminuït). 
Equipaments i espais lliures: 5.900 m². 
Vials i estacionaments: 7.509 m². 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació definitiva: 16 març 2005 . 
 



Preexistències: 

Topografia: El sector es defineix principalment per dues plataformes lleugerament 
inclinades que havien estat anteriorment camps de conreu i que estan separades entre 
sí per un marge. Ambdues plataformes tenen una pendent longitudinal entre el 2 i el 
3%. Per la banda sud del sector existeixen dues feixes de cultiu que s’entreguen al 
torrent de la Noguereta. 

Ús actual: La major part del sector està constituït per antics camps de conreu de secà 
amb plantació de cereals i farratges. Actualment estan en desús. 

Terreny: En la part superior està constituït per terra argilosa d’un gruix variable. Per 
sota d’aquesta es troba la roca pròpia de la comarca. 

Edificacions i infraestructures existents: Hi ha dues edificacions compreses dins el Pla 
Parcial: una nau industrial on hi havia establerta una fusteria i  una casa unifamiliar en 
construcció. 

Hi ha diverses línies o serveis estan inclosos al sector: una part d’una estació 
transformadora que dóna servei als carrers veïns; una línia de Telefònica que 
subministra a una granja situada al sud del PP; diverses línies de baixa tensió que 
s’eliminaran; dos pous de clavegueram; tretze lluminàries que abasteixen la carretera 
BV 4608, una de les quals situada al mig d’un carrer de nova construcció previst pel 
PP. 

Hi ha diversos elements d’urbanització: la urbanització d’una part de la carretera BV 
4608 consistent en voreres i embornals, la urbanització d’un carrer al costat de l’escola 
Abat Oliva i les vorades del carrer prolongació del carrer de Sant Marc. 

També hi ha una creu funerària a un lateral del camí de la banda oest del sector. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: No estan previstos els enderrocs de les edificacions existents, ni en la 
memòria ni en el pressupost. 

Moviment de terres: Es preveu l’excavació, la neteja i el rebaix de la capa superficial, 
el sanejament del subsòl i els replens i la formació de la caixa de paviment.  

Clavegueram: En una modificació del projecte inicial es preveu una xarxa de 
clavegueram separativa. 

Aigua potable: Es preveu la formació d’un anell que abastarà tot l’àmbit connectat a la 
xarxa actual de servei general. També es preveu la instal·lació de tres hidrants, de 
columna seca HC-100 amb dues sortides de 70 mm, vàlvula de tall i arqueta. 

Telecomunicacions: es preveu la instal·lació d’una xarxa de conductes i arquetes 
d’acord amb l’assessorament de la companyia Localret per tal de donar 
subministrament als habitatges.  

Xarxa elèctrica: Es preveu una xarxa de distribució d’energia elèctrica en baixa tensió i 
una estació transformadora prefabricada enterrada. 

Xarxa de gas: Es preveu la connexió a la xarxa existent. El disseny, dimensionat i 
característiques s’ha previst d’acord amb les indicacions de la companyia Gas Natural. 



Enllumenat públic: Es preveu la instal·lació d’un enllumenat que doni un nivell 
d’il·luminància mig de 15 a 30 lux. Les lluminàries previstes són: model AEROS codi 
606 amb làmpada VSAP de 150W de Fundició Dúctil Benito i model ML-250/TS amb 
làmpada VSAP de 100W de Carandini Moonlight. 

Vialitat: En funció de la seva finalitat, es preveuen uns carrers de 9-10 metres 
d’amplada amb separació de la calçada de circulació i les voreres. La secció 
estructural del ferm prevista és la següent: 
 . subbase de tot-u artificial de 30 cm. 
 . capa intermèdia d’aglomerat asfàltic tipus s-25 de 10 cm. 
 . capa de rodadura d’aglomerat asfàltic tipus d-12 de 5 cm. 

Pavimentació: S’ha previst un sol tipus de vorera amb vorada prefabricada de formigó 
gris tipus t3 de 17x28 cm i amb una peça de rigola de ciment de color blanc de 
20x20x8 cm. La secció de la voravia és la següent: 
 . subbase de tot-u de 30 cm. 
 . capa de formigó hm-20/b/20/IIa de 15 cm. 
 . col·locació de panot de 20x20 cm de 2,5 cm de gruix de color gris. 
Jardineria i mobiliari urbà: Es plantegen dues zones verdes. Una es troba al centre del 
sector i consta d’una plataforma central acabada amb sauló i uns talussos que salven 
les diferències de cota amb els carrers adjacents; l’altra es troba a l’altre costat de la 
carretera. Es preveu la plantació de moreres en ambdues zones verdes. 

Pressupost (PEM): 759.837,78 €. 

Pressupost (PEC): 1.048.880,07 €. 

Termini d’execució: 12 mesos en una sola etapa. 

Termini de garantia: 12 mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL EL CASTELL II (TORELLÓ, OSONA) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Torelló (aprovat definitivament el 16 d’octubre de 1998 i publicada el 20 de desembre 
de 1999). 
Modificació de planejament: No. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 34.330 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,45 m²st/m²sl. 
Aprofitament: 45%. 
Sostre edificable: - 
Densitat: 33 hab/ha. 
Equipaments i espais lliures: 6.703 m². 
Vials i estacionaments: 12.179 m². 
Sistema d’actuació: - 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: 20 abril 2005 . 
Publicació a efectes d’executivitat: 22 desembre 2005. 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 33.106 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies:  
 . Zona D1 Illes de cases en filera 
 . Zona D2 Illes de cases en filera 
Edificabilitat bruta: 0,45 m²st/m²sl. 
Aprofitament: 45%. 
Sostre edificable: 14.847 m². 
Densitat: 28 hab/ha. 
Equipaments i espais lliures: 8.883 m². 
Vials: 8.689 m². 
Reserva infraestructures: 637 m². 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues:- 
 
 
 



Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació definitiva: 30 gener 2006 (el 14 desembre 2006 la Direcció General 
d’Urbanisme es va donar per assabentada). 
 
Preexistències: 

Topografia: El sector presenta diferents plataformes lliures de conreus i a diferents 
nivells. Aquestes diferències de nivell són salvades per marges o bé per la pendent 
natural de la roca, que en molts llocs apareix en la superfície. 

Ús actual: La major part del sector està constituït per antics camps de conreu que 
estan en desús. 

Edificacions i infraestructures existents: El sector estava lliure d’edificacions a excepció 
de l’edifici, granja i coberts del Mas Torra i d’un dipòsit d’aigua. Hi ha també una línia 
elèctrica aèria de baixa tensió que travessa part del sector fins a l’actual Mas Torra. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: No està previst l’enderroc de les edificacions existents, ni en la memòria ni 
en el pressupost, ja que aquesta resta inclosa dins d’un àmbit de sòl privat. 

Moviment de terres: Es preveu l’excavació, la neteja i el rebaix de la capa superficial, 
el sanejament del subsòl i els replens i la formació de la caixa de paviment. 

Clavegueram: Es proposa una xarxa de clavegueram separativa. La profunditat 
mínima a la que es troben els tubs és de 1,6 m des de la superfície de la calçada. 

Aigua potable: Es preveu la connexió dels nous trams de la xarxa a la canonada de 
servei general existent. En aquests punts de connexió s’instal·laran vàlvules per 
manipular el pas de l’aigua. També es preveu la instal·lació de tres hidrants, de 
columna seca hc-100 amb dues sortides de 70 mm i vàlvula de tall i arqueta. 

Telecomunicacions: es preveu la instal·lació d’una xarxa de conductes i arquetes 
d’acord amb l’assessorament de la companyia Telefónica per tal de donar 
subministrament als habitatges.  

Xarxa elèctrica: Es preveuen uns treballs previs que inclouen el desmuntatge de pals 
de fusta i el desmuntatge d’una línia de baixa tensió trenada. El subministrament es 
farà a partir de l’existent centre de transformació CT Institut. Caldrà, no obstant, afegir 
una cabina de ruptofusible MT i instal·lar un pont MT, a banda d’afegir un nou trafo de 
630 kva, un armari de BT i la corresponent ampliació. 

Xarxa de gas: Es preveu la connexió a la xarxa existent. El disseny, dimensionat i 
característiques s’ha previst d’acord amb les indicacions de la companyia Gas Natural. 

Enllumenat públic: Es preveu la instal·lació d’un enllumenat que doni un nivell 
d’il·luminància mig de 15 a 30 lux. Les lluminàries previstes són: model ML-250/TS 
amb làmpada VSAP de 100W, model QS-10-V amb làmpada de VSAP de 150 W amb 
porta de registre de Carandini Moonlight i model ILCL50C amb làmpada de VSAP de 
400 W de Fundició Dúctil Benito. 



Vialitat: En funció de la seva finalitat, es preveuen uns carrers de 10-15 metres 
d’amplada. La secció estructural del ferm prevista és la següent: 
 . subbase de tot-u artificial de 25 cm. 
 . capa intermèdia d’aglomerat asfàltic tipus s-25 de 10 cm. 
 . capa de rodadura d’aglomerat asfàltic tipus d-12 de 5 cm. 

Pavimentació: S’ha previst un tipus de vorera amb vorada prefabricada de formigó gris 
tipus t3 de 17x28 cm i amb una peça de rigola de ciment de color blanc de 20x20x8 
cm. La secció de la voravia és la següent: 
 . subbase de tot-u de 25 cm. 
 . capa de formigó hm-20/b/20/IIa de 15 cm. 
 . col·locació de panot de 20x20 cm de 2,5 cm de gruix de color gris. 
A les zones de trànsit peatonal s’ha previst un acabat amb paviment de formigó ratllat 
gris. La secció d’aquestes zones és la següent: 
 . subbase de tot-u artificial de 25 cm. 
 . capa de formigó hm-30/b/20/i+e de 15 cm. 

Jardineria i mobiliari urbà: Es plantegen tres zones verdes. El seu disseny respecta la 
topografia existent, evitant grans moviments de terres. S’instal·laran tanques de fusta 
en aquelles zones susceptibles de propiciar caigudes, es disposaran taules i bancs de 
fusta en l’espai de repòs, així com les papereres que siguin necessàries. Els accessos 
es realitzaran amb rampes pavimentades amb formigó i escales, i l’espai de repòs 
estarà acabat amb sauló en tota la superfície, de 15 cm de gruix. 

Pressupost (PEM): 1.156.975,30 €. 

Pressupost (PEC): 1.597.088,71 €. 

Termini d’execució: 9 mesos en una sola etapa. 

Termini de garantia: 12 mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL SECTOR EL NADAL (VIC, OSONA) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Pla General Municipal d’Ordenació de Vic. 
Modificació de planejament: No. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 160.345,65 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,7 m²st/m²sl. 
Aprofitament: 56%. 
Sostre edificable: 112.242 m². 
Densitat: 75 hab/ha. 
Sistema de parcs i jardins: 
 . Jardins: 15 m² de sòl per habitatge. 
 . Jocs i esbarjo: 6 m² de sòl per habitatge. 
Aquesta reserva no podrà ser en cap cas inferior al 10% de la superfície total del 
sector. 
Centres docents: 
 . Preescolar: 2 m² de sòl per habitatge. 
 . Ensenyament general bàsic: 10 m² de sòl per habitatge. 
Serveis d’interès públic i social: 6 m² de sòl per habitatge. 
Vialitat pública: la reserva mínima es fixa en el 15% de la superfície total del sector. 
Aparcament: 1 plaça per cada 100 m² de sostre. 
Sistema d’actuació: - 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: 18 desembre 1991 . 
Publicació a efectes d’executivitat: 26 gener 2000. 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 160.345,65 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies:  
 . Zona D1 Illes de cases en filera 
 . Zona E1 Illes de pati interior 
 . Zona J1 Solars d’edificació residencial aïllada 
Edificabilitat bruta: 0,46 m²st/m²sl. 
Aprofitament: 44%. 
Sostre edificable: 11.002 m². 
Densitat: 35 hab/ha (donat que el tamany del sector ha disminuït). 



Espais lliures: 16.370,66 m². 
Centres docents i culturals: 8.278,12 m². 
Serveis d’interès públic i social: 6.413 m². 
Vialitat: 41.191,19 m². 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: 30 octubre 2000. 
Aprovació definitiva: 3 desembre 2001. 
 
Preexistències: 

Topografia: El sector presenta un lleuger pendent capa sud-est i quedava ocupat 
pràcticament en la seva totalitat per terrenys de cultiu, llevat d’un petit promontori on 
apareixen margues blaves. 

Ús actual: La major part del sector està constituït per camps de conreu de secà en ús. 
Les terres són de qualitat mitjana atès el poc gruix de terra existent en la part més alta 
del sector. Aquesta qualitat millora en la part baixa. 

Infraestructures existents: El sector no disposa de cap tipus de servei urbanístic 
instal·lat llevat de la part de vials conformats pels carrers Olímpia i Bisbe Font i 
Andreu, que ja estaven urbanitzats si bé en força mal estat. 

El sector és travessat per les següents línies de transport elèctric en alta i mitja tensió: 

 . línia de transport en AT gestionada per Fecsa, de 110 kv que travessa el 
sector  d’oest a est el manteniment de la qual és inqüestionable i que genera unes 
servituds  de pas importants. 

 . línia de transport en MT, de 5 kv que es soterrarà. 

 . línia de 25 kv que travessa el sector de nord a sud i que també es soterrarà. 

Pel demés no hi ha cap altra infraestructura al sector, si bé pel que fa a l’evacuació 
d’aigües brutes, la connexió final caldrà que es realitzi al col·lector del Mèder, el qual 
està parcialment construït. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: No estan previstos donat que no hi ha edificacions existents. Sí que es 
preveu el desmuntatge de les línies elèctriques que es soterren. 

Moviment de terres: Es preveu el rebaix i replè de tot el sector per a la formació del 
nivell de l’esplanada així com la formació de les rases dels desguassos. Les 
excavacions seran executades bàsicament en terres, llevat d’alguns sectors on s’ha 
constatat l’existència de roca marga grisa.  

Clavegueram: Es preveu la construcció d’un sistema separatiu per a recollida d’aigües. 
Les aigües de pluja es llençaran al riu Mèder i les aigües residuals es conduiran a la 
xarxa pública existent. Donat que part del clavegueram del sector desguassa al carrer 



Bisbe Font Andreu i aquest carrer està urbanitzat sense xarxa separativa, aquesta part 
del sector mantindrà el sistema de recollida unitari. 

Aigua potable: Es projecta una xarxa totalment mallada amb tots els circuits tancats en 
base a l’estudi i previsions d’Aigües de Vic SA. 

Telecomunicacions: es preveu la instal·lació d’acord amb les consideracions i 
previsions del projecte de telecomunicacions elaborat per Localret. 

Xarxa elèctrica: Es preveu una xarxa de distribució d’energia elèctrica a partir de les 
línies existents a l’avinguda Olímpia i a la carretera de Gironella, tancant una anella en 
mitja tensió que permeti el doble subministrament entre les cinc estacions interiors a 
construir. El projecte contempla la retirada de les línies aèries existents. 

Les estacions transformadores estaran soterrades i la seva ventilació serà mitjançant 
xemeneies superiors. S’inclourà la formació de desguàs en prevenció d’una possible 
inundació. 

Xarxa de gas: Es preveu la xarxa de gas d’acord amb les estimes i previsions de la 
companyia Gas Natural. 

Enllumenat públic: S’ha previst una llum VSAP per a carrers de trànsit rodat important, 
una llum VMCC per a carrers de trànsit peatonal i una llum mixta en aquells carrers de 
doble trànsit. L’alçada de les lluminàries també és diferent: 9 metres en carrers de 
trànsit de vehicles i 4 metres en carrers de trànsit peatonal. 

Vialitat: La vialitat del sector s’ha previst donant continuïtat a la vialitat exterior del 
sector. Es projecten uns carrers de 8-20 metres d’amplada en funció de la seva 
finalitat. Es projecten cruïlles sobrealçades amb la finalitat de restringir i disminuir la 
velocitat del trànsit.  
El ferm de les calçades inferiors amb acabat asfàltic, que s’han projectat segons una 
secció normalitzada 2AB1 millorada sobre esplanada E1 es composa de: 
 . subbase de tot-u artificial de 25 cm. 
 . capa de base granular de 25 cm. 
 . capa de mescla bituminosa intermitja g-20 de 7 cm. 
 . capa de mescla bituminosa per a capa de rodadura d-12 de 5 cm. 

Pavimentació: S’ha previst una vorada amb encintat de vora de formigó prefabricat 
tipus T-3 de 17x28 cm protegit amb rigola de ciment blanc de 8 cm de gruix. Es 
col·locarà directament sobre l’esplanada damunt una base de formigó. 
Al davant dels habitatges adossats s’ha projectat una vorada remuntable tipus ICS 
d’ICA i dimensions 28x25x50 cm. Aquesta solució exigeix la col·locació d’unes peces 
especials d’unió de les dues vorades. 
La formació de la vorera comporta la col·locació sobre l’esplanada d’una subbase de 
material granular tipus tot-u de 20 cm, 20 cm més de formigó h-175 i acabat amb llosa 
de formigó de mides diverses i acabat del tipus granellat.  
Es formaran escossells que es construiran encintats amb vores de formigó del tipus T-
1 amb cantell superior biselat i col·locades a nivell del paviment. 
La formació dels passos de vianants es farà amb peces prefabricades. 
Jardineria i mobiliari urbà: Al parc Joan Riera i Rius, es preveu la construcció d’unes 
pèrgoles que premetin un millor aïllament de l’entorn i la construcció d’un estany. 
També es proposa la plantació d’espècies vegetals i l’anivellament de les zones 



d’equipaments públics. Es preveu la plantació d’un arbrat de grans dimensions i 
característiques peculiars (castanyer d’índies i cedre de l’himàlaia). Pels escossells es 
proposa la plantació d’arbrat d’un tamany en funció de la proximitat als edificis (tuliper 
de Virgínia o freixa de lor). 

Pressupost (PEM): 4.415.205,77 €. 

Pressupost (PEC): 6.094.750,00 €. 

Termini d’execució: 54 mesos (es posposa al contracte d’adjudicació de les obres el 
fixament dels terminis per la seva execució). 

Termini de garantia: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL SECTOR SANT JORDI I (VILANOVA i LA GELTRÚ, GARRAF) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú. 
Modificació de planejament: Sí. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 126.600 m². 
Ús: Residencial, amb comercial i complementari. 
Edificabilitat bruta: 0,6 m²st/m²sl + 0,05 m²st/m²sl ús comercial + 0,1 m²st/m²sl ús 
compl. 
Sostre edificable: - 
Densitat: 60 hab/ha. 
Equipaments: 5% S sector: 6.330 m². 
Espais lliures: 11% S sector: 13.926 m². 
Vials i estacionaments: 24% S sector: 30.384 m². 
Mínim de sòl destinat a sistemes: 45% S bruta sector. 
Ocupació màxima edificació privada sobre sòls d’ús privat: 60%. 
Sistema d’actuació: - 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: 12 març 2003. 
Publicació a efectes d’executivitat: 9 juliol 2003. 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 133.329 m². 
Ús: Residencial, amb comercial i complementari. 
Tipologies:  
 . Zona residencial plurifamiliar en illa tancada o semi-tancada. 
 . Zona residencial plurifamiliar en bloc lineal. 
 . Zona residencial unifamiliar, arrenglerat o aparellat. 
 . Zona comercial i complementari. 
 . Zona comercial. 
Edificabilitat bruta: 0,46 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 79.997 m² (residencial) + 6.666 m² (comercial) + 13.329 m² 
(complementari). 
Densitat: 60 hab/ha (800 hab). 
Equipaments: 29.957 m². 
Espais lliures: 14.666 m². 
Vials i estacionaments: 36.399 m². 
Mínim de sòl destinat a sistemes: 60,77% S sector. 



Ocupació màxima edificació privada sobre sòls d’ús privat: 51,03%. 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació definitiva: 9 febrer 2004 (la Direcció General d’Urbanisme es dóna per 
assabentada el 20 octubre 2004). 
 
Preexistències: 

Topografia: És suau i sense accidents. El relleu té una lleugera pendent de nord a sud, 
baixant en direcció al mar. En el sentit transversal, el sector és molt planer. 

Terreny: En termes geològics, el sector pertany a una àrea detrítica, formada per sòls 
porosos (materials terrosos, argiles, algunes crostes, sorres i graves). L’aqüífer té el 
comportament dels aqüífers detrítics, on l’aigua hi circula molt lentament, i presenta 
una lleugera pendent descendent en direcció al mar. 

Ús actual: Majoritàriament els terrenys són usats pel conreu. També hi ha usos 
residencials i de granges. 

Edificacions i infraestructures existents: Hi ha diverses edificacions residencials, 
granges, una piscina, tanques, recs, basses, paviments, etc. Hi ha també diverses 
línies d’energia elèctrica i de telecomunicacions i altres serveis i elements 
d’urbanització. També hi ha la creu de Xirivia, que està inclosa en el PE del Catàleg 
del Patrimoni Històric-artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: Es preveu l’enderroc de totes les edificacions que es troben situades dins 
l’àmbit del PP, a excepció de tres habitatges que, de comú acord amb els propietaris i 
donat que no són afectats quedarien correctament ubicats dins la parcel·lació 
resultant. Igualment, es preveu l’enderroc de tanques, recs, basses, paviments , etc. i 
qualsevol obra de fàbrica, amb l’objectiu de deixar absolutament netes les parcel·les. 

Moviment de terres: Es preveu la retirada de la terra vegetal de tota la zona afectada 
per la vialitat, considerant un espessor promig de 30 cm. Les terres de millor qualitat 
s’acopiaran en obra per tal de ser utilitzades en les zones enjardinades al final de 
l’obra. La resta de terres es portaran a un abocador autoritzat. Un cop treta la capa de 
terra vegetal es realitzarà el sanejament de l’esplanada en un gruix variable de 50 a 70 
cm, terres que són inadequades i per tant cal substituir. Els terraplens es formaran en 
tongades no superiors a 30 cm i es compactaran fins a assolir el 95% del PN. 

Tots els serveis aniran soterrats i col·locats dins de rases, l’excavació de les quals 
tindran les mesures indicades en els detalls constructius. Un cop col·locats els serveis, 
el replè es farà amb terres seleccionades procedents de l’excavació o d’aportació.  

Clavegueram: Es preveu una xarxa de clavegueram separativa. En relació a la xarxa 
d’evacuació de les aigües pluvials, es preveu una solució de caràcter provisional fins 
que s’hagi desenvolupat el sector Sant Jordi II. En relació a la xarxa d’aigües residuals, 
es preveu que aquestes aigües es condueixin al col·lector existent a l’avinguda Eduard 



Toldrà. Aquesta connexió, no forma part del present projecte, i es preveu que es pugui 
realitzar quan s’hagi executat el col·lector general d’aigües pluvials. 

Aigua potable: Es preveu una xarxa de distribució d’aigua potable que s’ha projectat de 
comú acord amb els serveis tècnics de la companyia d’aigües de Vilanova. Les 
canonades són de PEAD, formant una anella general de diàmetre 160 mm amb 
ramificacions de diàmetre 110 mm. Es preveu també la col·locació d’hidrants soterrats 
h-100 i es disposarà de boques de reg al final de les línies, per tal de poder facilitar el 
manteniment. 

Xarxa de reg: Es preveu que la xarxa de reg es connecti a l’anterior xarxa de 
distribució d’aigua. Tots els arbres es regaran a través del gota a gota mitjançant un 
tub de PEAD. A les zones enjardinades es preveu el reg per aspersió. 

Telecomunicacions: es preveu la instal·lació d’una xarxa de conductes i arquetes 
d’acord amb l’assessorament de la companyia Localret per tal de donar 
subministrament als habitatges.  

Xarxa elèctrica: Es preveuen només les obres de mitja tensió que cal realitzar dins de 
l’àmbit del sector. No s’inclou ni es valoren les obres que cal tenir en compte per tal de 
poder realitzar l’escomesa a l’estació transformadora del sector de Santa Magdalena, 
ni s’inclouen les obres corresponents a la portada compartida que es realitzarà amb 
altres sectors de Vilanova i la Geltrú des de la sub-estació elèctrica de Sant Pere de 
Ribes. 

D’acord amb la companyia Fecsa-Endesa, l’alimentació del sector Sant Jordi I es 
realitza mitjançant les dues estacions transformadores existents i 6 ET noves. 

La xarxa elèctrica de baixa tensió consta de diverses línies que donen servei a la 
totalitat del sector, d’acord amb la companyia Fecsa-Endesa. 

Xarxa de gas: Es preveu la connexió a la xarxa existent. El disseny, dimensionat i 
característiques s’ha previst d’acord amb les indicacions de la companyia Gas Natural. 

Enllumenat públic: Es preveu la col·locació de dos quadres elèctrics que puguin 
alimentar la totalitat del sector, amb l’objectiu de repartir millor les càrregues i evitar 
pèrdues de voltatge. Des de cada quadre parteixen diverses línies que, ramificant-se, 
alimenten la totalitat de punts de llum de la urbanització. 

En general, als carrers s’ha previst un enllumenat bilateral alternat consistent en punts 
de llum de 4,5 m d’alçada formats per columnes tipus Nicholson d’acer galvanitzat i 
projectors Carandini. A la rambla Sant Jordi i el carrer de les Sínies es col·locarà un 
enllumenat doble consistent en columnes de 9 m d’alçada amb una lluminària model 
QS-2L de 150w VSAP i projectors Carandini PRQ-104 de 70w VSAP. A la plaça del 
Portal de Sitges es col·locaran columnes de 12 m d’alçada model Prim amb cinc 
projectors TOP 604 de Carandini de 250w VSAP i balises tipus columna BLF-70 de 
Fundició Ros de 80w i encastada a terra per als porxos model LCE18 de Carandini. A 
la rotonda de la ronda Ibèrica es preveu la col·locació d’una columna de 14 m d’alçada 
amb cinc projectors TOP 604 de Carandini de 400w VSAP. 

Pavimentació: S’han projectat voreres de panot en els carrers més estrets. El panot, 
de 20x20x4 cm anirà sobre una base de formigó en massa de 15 cm de gruix HM-20. 
A la resta de pavimentacions, es preveu la utilització de llosa romana de 60x40x7 cm 
abuixardada, sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm. Tant a la Rambla com al 



carrer de Les Sínies, es preveu que la part central del passeig vagi pavimentada amb 
una capa d’aglomerat asfàltic de 5 cm de mescla bituminosa D-12 amb franja de llosa 
romana cada 7 m. 
Com a pavimentació especial cal fer esment a la plaça del Portal de Sitges i el carril de 
bicicletes, que aniran acabats respectivament amb sauló i resina, amb Slurry de color 
de terra cuita i la resta amb pedra de la sínia de 7 cm de gruix i 40 cm d’amplada. 
L’encintat es preveu amb vorada de 15x30 cm i vorada remuntable de granet. La rigola 
es formarà amb peces blanques de 20x20x8 cm. Es formaran guals de minusvàlids en 
el s punts indicats en els plànols amb peces de granet. 
Per la pavimentació de la calçada s’ha suposat una categoria d’esplanada E1 i una 
tipologia de trànsit T4. La secció estructural prevista consta de: 
 . 15 cm de subbase granular. 
 . 20 cm de tot-u artificial. 
 . reg d’imprimació. 
 . capa intermèdia d’aglomerat asfàltic tipus g-20 de 6 cm. 
 . reg d’adherència. 
 . capa de rodadura d’aglomerat asfàltic tipus d-12 de 4 cm. 

Com a peça de remat entre la zona enjardinada i els diversos paviments, es preveu la 
col·locació d’un passamà de ferro galvanitzat d’1 cm de gruix; a la part central de la 
rambla Sant Jordi es preveu la formació d’un sorral encintat amb sauló del maresme 
encintat amb passamà. 

Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu la plantació de gespa, d’arbustos tipus Viburnum 
lucudum i la replantació de les palmeres de Phoneiix Canadiensis existents en el 
sector que tinguin dimensions notables i especial interès. 

En els carrers més estrets es preveu la plantació d’arbres de fula vermella tipus 
Photinia red Robin. A la rambla Sant Jordi es col·locaran arbres Tipuana Tipu. Tots els 
arbres aniran col·locats dins escossells formats amb el mateix paviment i acabats amb 
el passamà de ferro galvanitzat formant quadrats de 80x80 cm. 

Es preveu la col·locació de bancs model Montseny DAE i papereres trabucables model 
Barcelona de ferro colat. Es preveu també la col·locació de diverses fonts model 
Galdana de Benito. Les zones infantils aniran vallades adequadament. 

Com a elements singulars cal tenir en compte el desmuntatge i trasllat de la Creu de 
Xirivia, així com la col·locació d’una Sínia a l arambla de Sant Jordi i una escultura a 
l’encreuament de la rambla amb el carrer Sales-Vidal. 

Pressupost (PEM): 4.935.844,15 €. 

Pressupost (PEC): 6.813.439,27 €. 

Termini d’execució: 18 mesos en una sola etapa a partir de l’acta de replanteig. 

Termini de garantia: - 

 

 

 

 



PLA PARCIAL PP 11 CAN GUILLEUMES (BREDA, LA SELVA) 

 

Planejament general: 

Planejament general: NNSS 1990 (aprovat definitivament 26/09/1990). 
Modificació de planejament: No. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 37.694 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,4 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 15.077 m². 
Densitat: 26,42 hab/ha (màxim 100 hab). 
Zones verdes: 3.769 m² (10%). 
Equipaments: 3.769 m² (10%). 
Vialitat: 5.654 m² (15%). 
Sistema d’actuació: compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació provisional: - 
Aprovació definitiva: 29 gener 1997. 
Text refós: 10 novembre 2004 (BOPG 4357 de 06/04/2005). 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 37.268,07 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies:  
 . Edificació en illa tancada (unifamiliar): 3.430,68 m²sl; 5.258,31 m²st; 54 hab. 
 . Edificació en illa oberta (plurifamiliar): 19.297,85 m²sl; 9.648,92 m²st; 46 hab. 
Edificabilitat bruta: 0,40 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 14.907 m². 
Densitat: 26,42 hab/ha (màxim 100 hab). 
Zones verdes: 4.118 m² (11,05%). 
Equipaments: 1.850,56 m² (4,97%). 
Vialitat: 8.517,53 m² (22,85%). 
Sistema d’actuació: comensació. 
Càrregues:- 
Pressupost: 1.063.316,60 €. 
Pla d’etapes: 1 polígon – 5 anys (des de l’aprovació definitiva i l’executivitat del PP). 
 
 
 



Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: novembre 2006. 
 
Preexistències: 

Topografia: Plana amb un suau pendent en direcció sud. 

Ús actual: Antics conreus. 

Edificacions: Existeixen 3 coberts/edificis a enderrocar i una piscina. La resta 
d’edificacions (2 habitatges) són compatibles amb el planejament.  

Terreny: Hi ha un rec que travessa el sector. 

Clavegueram: No n’hi ha. 

Aigua potable: Mínima infraestructura de servei a les edificacions preexistents. 

Telefonia: Mínima infraestructura de servei a les edificacions preexistents. 

Xarxa elèctrica: Hi ha un transformador i una línia de mitja tensió no compatible amb la 
nova ordenació prevista. 

Xarxa de gas: Hi ha una canonada de mitja pressió que travessa el sector. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: Estan previstos els enderrocs dels coberts i la resta d’elements no 
compatibles amb l’ordenació.  

Moviment de terres: És necessari el moviment de terres donat que la topografia no és 
plana.  

Clavegueram: Es preveu la construcció d’un sistema separatiu per a recollida d’aigües. 
També es preveu la construcció d’un col·lector al carrer Escoles. 

Aigua potable: Es crea una nova artèria de subministrament per donar servei als nous 
sectors com a cost extraordinari. També es preveu la instal·lació d’una xarxa de reg. 

Telecomunicacions: Es preveu soterrada. 

Xarxa elèctrica: Es preveu la construcció d’un nou centre de transformació des del que 
es fa la distribució de baixa tensió. S’ha de traslladar l’actual transformador i 
desmuntar la línia de mitja tensió preexistent. 

Xarxa de gas: Es preveu la xarxa de gas d’acord amb les estimes i previsions de la 
companyia subministradora. La canonada és de PE 90mm. Es preveu el trasllat d’una 
canonada de mitja pressió que travessa el sector. 

Enllumenat públic: S’han previst columnes de 9m unilaterals cada 25-27 m als carrers 
principals; i columnes de 5m unilaterals cada 20 m als carrers secundaris. 

Vialitat: Es preveu un ferm flexible, vorades de pedra de Girona, voreres de llosetes 
hidràuliques tipus panot.  



Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu l’arbrat de la zona verda i dels carrers principals i 
el reg automàtic. 

Pressupost (PEM): 1.744.347,48 €. 

Pressupost (PEC): 2.407.897,48 €. 

Termini d’execució: 15 mesos des del replanteig de l’obra. 

Termini de garantia: 12 mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL 6 ELS AMETLLERS (ST ANDREU DE LLAVANERES, MARESME) 

 

Planejament general: 

Planejament general: NNSS 1995 (aprovat definitivament 31/05/1995). 
Modificació de planejament: Sí. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 64.880,33 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,29 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 18.575,73 m². 
Densitat: 24,20 hab/ha (màxim 157 hab). 
Zones verdes: 9.600 m² (14,8%). 
Vialitat: 8.438,14 m² (13,0%). 
Equipaments: 21.670,94 m² (33,40%). 
Sistema d’actuació: - 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació provisional: - 
Aprovació definitiva: - 
Text refós: - 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 64.880,33 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies:  
 . Clau 3: Ciutat jardí semi-intensiva 
 . Clau 5a: Ciutat jardí semi-extensiva 
 . Clau 5b: Ciutat jardí semi-extensiva doble aparellada 
 . Clau 6: Ciutat jardí existent 
 . Clau 12b 
 . Clau 12b HPO 
Edificabilitat bruta: 0,29 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 14.907 m². 
Densitat: 24,20 hab/ha (màxim 157 hab). 
Zones verdes: 9.618,20 m² (14,82%). 
Equipaments: 21.670,94 m² (33,40%). 
Vialitat: 8.389,42 m² (12,93%). 
Serveis tècnics: 128,00 m² (0,2%). 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues: 10% aprofitament. 



Pressupost: 3.226.673,10 €. 
Pla d’etapes: 1 polígon 
Termini de conservació: Fins que l’àmbit arribi a tenir consolidada l’edificació en dues 
terceres parts i, en qualsevol cas, com a màxim durant 5 anys a partir de la recepció, 
total o parcial, de les obres d’urbanització. 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: - 
 
Preexistències: 

Topografia: La topografia del sector segueix el pendent de la carretera. Al cantó nord 
té un fort desnivell amb el camí del golf. També hi ha diferents marges d’escorrentia 
dels camps inclosos en l’àmbit. 

Ús actual: L’estat i l’ús dels terrenys és totalment erm amb alguns arbres de 
consideració que, d’acord amb l’estudi ambiental, caldrà conservar. 

Edificacions: Existeixen algunes edificacions que el projecta contempla enderrocar.  
També hi ha unes edificacions amb ús residencial que es mantenen i condicionen el 
traçat dels carrers. 

Aigua potable: Mínima infraestructura de servei a les edificacions preexistents. 

Telefonia: Mínima infraestructura de servei a les edificacions preexistents. 

Xarxa elèctrica: Hi ha una línia de mitja tensió que creua el sector en el seu extrem 
nord. També hi ha una mínima infraestructura de baixa tensió. 

Xarxa de gas: Hi ha una infraestructura de servei a les edificacions preexistents. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: Es preveu l’enderroc de totes els elements incompatibles amb la nova 
ordenació com ara tanques, canonades i elements situats a l’espai on s’han de 
construir els vials.  

Moviment de terres: Es preveu el moviment de terres amb talussos ½ respectant com 
a mínim l’angle natural del terreny. 

Clavegueram: Es preveu la construcció d’un sistema separatiu per a recollida d’aigües. 
La xarxa d’aigües residuals es connectarà a la xarxa existent a l’avinguda de Sant 
Andreu i les aigües pluvials s’abocaran directament a la riera. 

Aigua potable: Es preveu la connexió a la xarxa existent que passa pel camí del golf. 

Telecomunicacions: Es preveu soterrada. 

Xarxa elèctrica: Es preveu el soterrament del tram de línia de mitja tensió existent que 
travessa el sector d’acord amb el projecte de la companyia. Es preveu també la 
instal·lació de dos nous centres de transformació i el desplaçament d’un centre de 
transformació existent. 



Xarxa de gas: Es preveu la xarxa de gas d’acord amb les estimes i previsions de la 
companyia subministradora. La canonada és de PE 63mm.  

Enllumenat públic: S’han previst dos tipus de lluminàries diferents. A l’avinguda de 
Sant Andreu es preveu la lluminària RAMA de Santa&Cole i en els carrers interiors es 
preveu una lluminària de indústries ROURA. 

Vialitat: Per a la pavimentació de les calçades, es preveu un tipus de tràfic V-2 que 
amb paviments de tipus flexible es correspon amb les següents capes: 
 . Subbase de tot-ú natural de 25 cm. 
 . Base de tot-ú artificial de 20 cm. 
 . Reg d’imprimació. 
 . Paviment asfàltic estès en calent tipus s-20 de 7 cm. 
 . Paviment asfàltic estès den calent tipus V-a de 5 cm. 
Per a la pavimentació de les voreres, es preveu una base de formigó h-150 amb gruix 
de 12 cm sobre base compactada com a suport del paviment de panot hidràulic de 
30x30x4cm. 
Es preveuen unes vorades de formigó tipus T3 i rigola de morter de 30x30x8cm, tot 
sobre base de formigó h-100. 
En les zones que no es preveuen edificades, es protegeix el carrer amb una cuneta de 
formigó in situ. 
Es preveu la construcció d’uns guals de vianants a nivell de vorera, fent que els 
vehicles redueixin la velocitat. 

Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu la plantació d’arbres i arbust en zones verdes. Es 
preveu una xarxa de reg amb boques de reg cada 50 m. 

Pressupost (PEM): 2.039.879,87 €. 

Pressupost (PEC): 3.226.673,10 €. 

Pla d’etapes: 1 polígon 

Termini de conservació: Fins que l’àmbit arribi a tenir consolidada l’edificació en dues 
terceres parts i, en qualsevol cas, com a màxim durant 5 anys a partir de la recepció, 
total o parcial, de les obres d’urbanització. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL SECTOR RESIDENCIAL X (GRANOLLERS, VALLÈS ORIENTAL) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Pla General de Granollers (any d’aprovació 1984). 
Modificació de planejament: Sí. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 195.843,78 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,65 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 125.387,68 m². 
Densitat: 55 hab/ha (màxim 157 hab). 
Zones verdes: 76.510.36 m² (39.66%). 
Vialitat: 42.114,10 m² (21,83%). 
Equipaments: 13.523,29 m² (7,01%). 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació provisional: 29 abril de 2003. 
Aprovació definitiva: 22 de juliol de 2003. 
Text refós: - 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 195.843,78 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,65 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 125.387,68 m². 
Densitat: 55 hab/ha (màxim 157 hab). 
Zones verdes: 76.510.36 m² (39.66%). 
Vialitat: 42.114,10 m² (21,83%). 
Equipaments: 13.523,29 m² (7,01%). 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues: 10% aprofitament. 
Pressupost: 8.840.142,30 €. 
Pla d’etapes: 1 etapa única i 1 polígon d’actuació. 
Termini de conservació: - 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: - 



Text refós: juliol 2007. 
 
Preexistències: 

Topografia: La topografia del sector és relativament plana tot i que hi ha la conca 
d’algunes rieres. 

Ús actual: L’estat i l’ús dels terrenys és agrícola. Els terrenys estan formats per terres 
de cultiu al voltant de la masia de Can Pagès de les basses i per terres de petits cultius 
en les zones guanyades amb la canalització del riu Congost. 

Edificacions: Existeixen algunes edificacions que el projecte contempla enderrocar.  

Aigua potable: Pel marge de la riera de Carbonell hi ha la xarxa d’aigua en el seu 
recorregut cap a Canovelles. Aquesta xarxa serà substituïda per la nova xarxa 
projectada amb recorregut per la Ronda Nord. També hi ha una xarxa de rec formada 
per diversos pous, mines, cisternes i basses. 

Xarxa elèctrica: Hi ha dues línies elèctriques d’alta tensió que travessen el sector: una 
de 40 KV que segueix el marge del riu i l’altra de 25 KV que travessa en diagonal. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: Es preveu l’enderroc de les edificacions i la resta d’elements incompatibles.  

Moviment de terres: A la memòria no en parla, malgrat del pressupost es desprèn que 
els moviments de terres a realitzar són importants. 

Clavegueram: Es preveu la construcció d’una xarxa unitària.. El PU també inclou la 
construcció d’un dipòsit anti DSU seguint les indicacions del Consorci per la Defensa 
de la conca del Besòs. 

Aigua potable: Es preveu la construcció d’una xarxa reticulada. La xarxa general serà 
doble, una pel servei d’aigua potable i de boques d’incendis i l’altra per al rec. Tindran 
comptadors independents. 

Telecomunicacions: S’ha projectat per dos operadors, amb doble previsió de tubs i 
arquetes a les cantonades. 

Xarxa elèctrica: Es preveu el soterrament de les dues línies de mitja tensió existents al 
sector. Aquestes línies alimentaran les 5 noves estacions transformadores. 

Xarxa de gas: Es preveu una xarxa en forma de retícula que circularà a les vores dels 
carrers segons els criteris de la companyia subministradora.  

Enllumenat públic: Es preveuen columnes de ferro galvanitzat de 10 m d’alçada amb 
llumeneres tipus QSA-10 equipades amb làmpada VSAP de 250W. Es preveu 
l’enllumenat dels carrers i del parc. 

Vialitat: Està formada per diversos tipus de carrers de 14 a 18 metres. En general les 
voreres tenen 4 metres d’amplada. 
Per a la pavimentació de les calçades, es preveu un tipus de tràfic pesat T-31 i una 
que correspon a la categoria T-41, i que es corresponen amb les següents capes: 
T-31 
 . Esplanada millorada amb sòl seleccionat 55 cm. 



 . Base de tot-ú artificial al 97% PM 40 cm. 
 . Reg d’imprimació tipus EC-1. 
 . Mescla bituminosa tipus G-20 / àrid càlcic 9 cm. 
 . Reg d’adherència tipus ECR-1. 
 . Mescla bituminosa tipus D-12 / àrid granulític 7 cm. 
T-41 
 . Estabilització del terreny amb graves 50 cm. 
 . Esplanada millorada amb sòl seleccionat 55 cm. 
 . Base de tot-ú artificial al 97% PM 30 cm. 
 . Reg d’imprimació tipus EC-1. 
 . Mescla bituminosa tipus G-20 / àrid càlcic 6 cm. 
 . Reg d’adherència tipus ECR-1. 
 . Mescla bituminosa tipus D-12 / àrid granulític 5 cm. 

Per a la pavimentació de les voreres, es preveu una sub-base granular o terra 
compactada de 20 cm de gruix, una base de formigó h-35 amb gruix de 15 cm com a 
suport del paviment de panot hidràulic de 20x20x4cm. Els accessos de vehicles es 
reforçaran amb una malla d’acer en la base de formigó de les voreres. També es 
preveu la pavimentació de 3 places urbanes. 

Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu la plantació d’arbres en els carrers a una 
distància entre 7 i 8 metres. Es combinaran dos tipus d’arbre: el lledoner i el “ginko 
biloba”.  També es preveu la plantació d’arbres a les places i al parc. 

Pressupost (PEM): 9.695.834,95 €. 

Pressupost (PEC): 13.384.130,56 €. 

Pla d’etapes: 1 polígon 

Termini de conservació: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL 11 TANCAT DEL GALAN (EL VENDRELL, BAIX PENEDÈS) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Pla General de El Vendrell (aprovat definitivament 08/11/2000). 
Modificació de planejament: No. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 138.767 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,6 m²st/m²sl + 0,1 m²st/m²sl complementari. 
Sostre edificable: 83.260,20 m² residencial i 13.876,70 m² complementari. 
Densitat: 60 hab/ha (màxim 833 hab). 
Zones verdes: - 
Vialitat: - 
Equipaments: - 
Sistema d’actuació: compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: 17 de juny de 2002. 
Aprovació provisional: - 
Aprovació definitiva: - 
Text refós: - 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 134.636 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies: Habitatge plurifamiliar. 
Edificabilitat bruta: 0,64 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 85913 m². 
Densitat: 60 hab/ha (807 hab). 
Zones verdes: 15.089 m² (11,21%). 
Equipaments: 28.391 m² (21,09%). 
Vialitat: 47.202 m² (35,06%). 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues: 10% aprofitament. 
Pressupost: 3.654.748,00 €. 
Pla d’etapes: 1 polígon 
Termini de conservació: - 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: 31 de gener de 2005. 



Aprovació definitiva: - 
 
Preexistències: 

Topografia: Presenta una topografia caracteritzada per l’antiga explotació agrària del 
territori, consistent en terrasses de conreu delimitades per camins o marges de pedra 
seca que, a més de suportar les terres, constitueixen l’element de separació entre les 
diferents finques. Els aterrassaments segueixen una pendent gairebé constant del 3,5 
% en sentit nord-oest sud-est. 

Ús actual: No té actualment cap ús específic ni existeix cap edificació. Tan sols 
existeixen els murs de pedra seca dels marges i les restes d’antigues basses o 
cisternes de rec.  

Xarxa d’aigua potable: Existeix una conducció en alta amb tub de fosa que caldrà 
connectar a la nova xarxa projectada. 

Clavegueram: Existeix un col·lector que desguassa a una torrentera natural. 

Enllumenat: Hi ha un vial que disposa d’enllumenat amb bàculs de 10 m d’alçada i 2 m 
de braç. També existeixen alguns punts de llum per a vianants al carrer Barcelonès. 

Gas: Existeix una xarxa de gas que es conservarà i a la qual es preveu connectar la 
nova xarxa que donarà servei a la urbanització. 

Telecomunicacions: Existeixen línies soterrades properes a la urbanització que es 
mantindran i a les quals es connectarà la nova xarxa que donarà servei a la 
urbanització. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Enderrocs: Es preveu l’enderroc de tots els elements existents tals com una vorada, 
una tanca de simple torsió, un tancament existent, algunes runes, murs de pedra seca 
i petits coberts incompatibles amb la nova implantació de viari. 

Moviment de terres: Es preveu un terraplenat generalitzat i es preveu l’aparició de roca 
en una part important de la urbanització. També hi ha un antic abocador que requerirà 
el sanejat de l’esplanada. 

Clavegueram: Es preveu la construcció d’un sistema separatiu per a recollida d’aigües.  

Aigua potable: Es preveu la definició de la xarxa d’acord amb l’assessorament tècnic 
de la companyia Aqualia. Es preveu la connexió a una canonada preexistent d’aigua 
potable i deixa un ramal de connexió per a la futura portada en alta al carrer Baix 
Llobregat. 

Telecomunicacions: Donat que l’única companyia que s’ha interessat ha estat 
Telefònica, s’ha projectat una xarxa per a un únic operador, en base al disseny aportat 
per aquesta companyia. Es preveu l’execució de la xarxa de canalitzacions formada 
per prismes de 4 tubs de PVC. 

Xarxa elèctrica: Es preveu l’execució de noves línies soterrades de baixa i mitja tensió. 
El projecte inclou l’execució de rases per vorera i calçada, l’estesa de cables fins a la 
caixa d’escomesa i l’execució complerta d’aquesta, sense comptadors. 



Xarxa de gas: S’ha definit en base a la definició aportada per la companyia Gas 
Natural. Es defineix una xarxa feta amb tubs de polietilè de mitja pressió.  

Enllumenat públic: S’ha previst la il·luminació dels carrers i voreres segons el tamany 
de cada un d’ells. Es preveuen columnes de 4 a 7 metres i lluminàries VSAP de 150 
W. 

Vialitat: Per a la pavimentació de les calçades, es preveu un trànsit entre 50 i 270 
vehicles pesats diaris. Així, es preveuen dos tipus de ferms asfàltics, segons el trànsit 
de vehicles previst: 
Tipus I 
 . Subbase de material granular tipus ZA-40 de 25 cm. 
 . Base de material granular tipus ZA-25 de 20 cm. 
 . Capa base de mescla bituminosa tipus G-20 (amb àrid granític) de 8 cm. 
 . Capa de rodament de mescla bituminosa tipus D-12 (amb àrid granític) de 4 
cm. 
Tipus II 
 . Subbase de material granular tipus ZA-40 de 30 cm. 
 . Base de material granular tipus ZA-25 de 20 cm. 
 . Capa base de mescla bituminosa tipus G-20 (amb àrid granític) de 8 cm. 
 . Capa de rodament de mescla bituminosa tipus D-12 (amb àrid granític) de 6 
cm. 

Per a la pavimentació de les voreres, es preveu una base de formigó h-150 amb gruix 
de 15 cm sobre base compactada com a suport del paviment de panot hidràulic de 
20x20x4cm. 
Es preveuen unes vorades prefabricades de formigó tipus T-2 (de 12/15x25 cm) i 
rigola blanca, col·locades sobre base de formigó de 20 cm de gruix. 
Els guals es definiran amb peces prefabricades de formigó especials. 

Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu la pavimentació amb materials tous (llosetes de 
formigó combinades amb sauló) i vegetació. En els llocs on la geometria existent sigui 
compatible amb les noves rasants es mantindrà la vegetació i la configuració natural 
existent. En els trams on no es mantingui la capa vegetal existent s’estendrà una capa 
de terra de conreu de 20 cm d’espessor i es sembrarà la gespa i es plantaran les 
espècies vegetals corresponents. 

Pressupost (PEM): 7.132.456,92 €. 

Pressupost (PEC): 9.845.643,32 €. 

Pla d’etapes: - 

Termini de conservació: - 
 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL 2 POBLE SEC – SUBSECTOR 1 (MASIES DE VOLTREGÀ, OSONA) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística de Masies de 
Voltregà. 
Modificació de planejament: No. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 62.663 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,55 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 34.465 m². 
Densitat: 40 hab/ha. 
Zones verdes: 6.266 m² (10,0%). 
Vialitat: 19.112 m² (10,0%). 
Equipaments: 5.953 m² (10,0%). 
Sistema d’actuació: compensació. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació provisional: - 
Aprovació definitiva: - 
Text refós: - 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 43.468 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies:  
 . Predominantment unifamiliar (s’admet plurifamiliar). 
Edificabilitat bruta: 0,55 m²st/m²sl. 
Densitat: 39,6 hab/ha. 
Zones verdes: 4.818 m² (11,1%). 
Vialitat: 13.670 m² (31,4%). 
Equipaments: 5.025 m² (11,6%). 
Sistema d’actuació: Compensació. 
Càrregues: 10% aprofitament. 
Pressupost: 3.226.673,10 €. 
Pla d’etapes: 1 polígon i 1 sola etapa. 
Termini de conservació: Fins a l’acta de recepció provisional. 
 
 
 



Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: - 
 
Preexistències: 

Topografia: El terreny presenta una pendent ascendent des del seu límit sud fins al 
nord. Aquesta diferència de nivell és d’aproximadament 12 metres d’alçada i és 
salvada per marges que configuren camps de conreu. 

Ús actual: Està format per camps de conreu agrícoles de secà. 

Geologia: Se sap que el subsòl està format per una capa de terra vegetal i graves de 
gruix variable fins a arribar a la marga típica de la comarca. 

Edificacions: El sector està lliure d’edificacions. 

Xarxa elèctrica: Hi ha una línia de mitja tensió que travessa part del sector en la zona 
nord. 

 
Projecte d’Urbanització:  

Moviment de terres: Es preveu l’explanació per l’obertura de vials, rebaixant o 
reomplint segons convingui per a cada vial. Es contemplen els moviments de terres 
corresponents als espais verds per tal de deixar-les a la cota que permeti la seva 
utilització. 

Clavegueram: Es preveu la construcció d’un sistema de recollida unitària, amb una 
única xarxa de sanejament per tal de recollir les aigües pluvials i les residuals. Es 
preveu la prolongació del col·lector existent sota el carrer dels Pirineus. 

Aigua potable: Es preveu la connexió a la canonada de servei general existent, on 
s’instal·laran vàlvules per manipular el pas de l’aigua. Actualment la xarxa existent està 
formada per dues canonades. Es preveu la realització d’una canonada principal que 
connectarà les dues xarxes d’abastament d’aigua. 

Telecomunicacions: S’ha previst la instal·lació segons l’assessorament de Telefònica. 

Xarxa elèctrica: Es preveu el desmuntatge de pals de fusta, el canvi d’un pal de fusta 
per un de formigó i el desmuntatge de la línia de baixa tensió trenada existent. El 
subministrament es preveu des de dues estacions transformadores, una situada a la 
zona verda al centre del sector i l’altra en la intersecció dels carrers Núria i Mare de 
Déu de la Gleva. 

Xarxa de gas: Es preveu la construcció d’una xarxa d’acord amb les indicacions de la 
companyia Gas Natural.  

Enllumenat públic: S’ha previst la instal·lació de diferents tipus de lluminària i de 
columnes de diferents alçades, en funció de l’amplada dels carrers on estan 
disposades i del grau d’il·luminació desitjat. Les lluminàries a emprar són models de la 
marca Carandini de 4 a 9 metres d’alçada i lluminàries de 150 o 250 W VSAP. 



Vialitat: Per a la pavimentació de les calçades, es preveu un tipus de ferm estructural 
tipus 332, segons la instrucció de la Direcció General de carreteres, format per: 
 . Subbase de tot-ú artificial de 25 cm al 98% PM. 
 . Reg d’imprimació. 
 . Subcapa d’aglomerat asfàltic s-25 de 10 cm. 
 . Reg d’adherència. 
 . Capa de rodadura d’aglomerat asfàltic estès en calent tipus d-12 de 5 cm. 

Per a la pavimentació de les voreres, es preveu una subbase de tot-u de 25 cm, una 
capa de formigó hm-20 de 15 cm i la col·locació de panot de 20x20 cm de 2,5 cm de 
gruix de color gris. Es preveuen vorades de formigó prefabricat tipus t3 de 17x28 cm i 
una peça de rigola de ciment de color blanc de 20x20x0,8 cm. 
El projecte també preveu una separació de la carretera BV-4608 de Manlleu a Sant 
Hipòlit amb vorada prefabricada de formigó, l’estesa d’una capa de tot-u artificial, una 
capa de terra vegetal i plantació de gespa. 

Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu la construcció de dues zones verdes: una, 
ubicada al centre del sector, format per una única plataforma i amb diferents acabats 
superficials de sorra vermella, gespa i formigó i la plantació de nogueres i 
lledoners;l’altra ubicada al nord del sector, format per una sola plataforma, acabada 
amb sorra vermella i amb la plantació de lledoners i nogueres. 

Pressupost (PEM): 1.401.164,64 €. 

Pressupost (PEC): 1.934.167,67 €. 

Pla d’etapes: 1 polígon. 

Termini d’execució: 12 mesos. 

Termini de garantia: 12 mesos comptats a partir de la data de recepció de les obres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL EL CASTELL I (TORELLÓ, OSONA) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Text refós de la revisió del Pla General d’Ordenació de Torelló 
(aprovat el 16 d’octubre de 1998 i publicat el 20 de desembre de 1999). 
Modificació de planejament: Sí. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 137.082 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,45 m²st/m²sl. 
Densitat: 33 hab/ha. 
Equipaments i zones verdes: 24.675 m² (18,0%). 
Vialitat: 23.304 m² (17,0%). 
Sistema d’actuació: compensació bàsica. 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: 16 setembre 2004. 
Aprovació provisional: - 
Aprovació definitiva: - 
Text refós: - 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 137.935,43 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: 0,45 m²st/m²sl. 
Densitat: 33 hab/ha. 
Zones verdes: 13.800 m² (10,0%). 
Vialitat: 46.056,43 m² (33,4%). 
Equipaments: 16.009 m² (11,6%). 
Sistema d’actuació: Compensació bàsica. 
Càrregues: 10% aprofitament. 
Pressupost: 3.811.477,88 €. 
Pla d’etapes: 1 polígon i 1 sola etapa. 
Termini de conservació: Fins a l’acta de recepció provisional. 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació definitiva: - 
 
 



Preexistències: 

Topografia: El terreny presenta una pendent ascendent des del seu límit sud fins al 
nord. Aquesta diferència de nivell és d’aproximadament 15 metres d’alçada i és 
salvada per marges que configuren camps de conreu. 

Ús actual: El sector està lliure d’edificació, a excepció d’un habitatge i unes granges 
ubicades a la part est, i està format per camps de conreu de secà. 

Geologia: Se sap que el subsòl està format per una capa de terra vegetal i graves de 
gruix variable fins a arribar a la marga típica de la comarca. En algunes zones, la roca 
apareix en la superfície. 

Edificacions: Les diferents construccions preexistents són: un habitatge, amb el seu 
corresponent garatge, diferents granges i coberts, tots ells situats a l’est del sector. 
També hi ha les restes del que en el seu dia devia ser un cobert. 

Xarxa elèctrica: Hi ha diferents infraestructures que travessen el sector, una línia 
elèctrica aèria d’alta tensió a la part oest, una línia d’alta tensió, derivació de l’anterior, 
que travessa part del sector en el cantó oest, i una línia elèctrica aèria de baixa tensió i 
una de telefonia que avarquen la part sud del sector.  

 
Projecte d’Urbanització:  

Clavegueram: Es preveu la construcció d’una xarxa de clavegueram separativa, 
realitzant una única xarxa de sanejament per a recollir les aigües pluvials i una altra 
que recollirà les residuals, que es connectaran en els pous situats més al límit del 
sector. 

Aigua potable: La solució adoptada es basa en la connexió de diferents ramals a la 
canonada de servei general existent en els punts marcats als plànols, on s’instal·laran 
vàlvules per manipular el pas de l’aigua. Es preveu la realització d’un grup de pressió 
per tal de garantir que la pressió sol·licitada pels habitatges com per a la instal·lació 
contra incendis sigui l’adequada. 

Telecomunicacions: S’ha previst la instal·lació d’una xarxa de conductes i arquetes 
d’acord amb l’assessorament de la companyia Telefònica. S’ha incorporat a la xarxa 
una canonada de 110mm de diàmetre per a ús exclusiu de l’ajuntament. 

Xarxa elèctrica: Es preveu el desmuntatge de pals de fusta i el desmuntatge de la línia 
de baixa tensió trenada existent. El subministrament es preveu a partir de 5 estacions 
transformadores. 

Xarxa de gas: Es preveu la construcció d’una xarxa d’acord amb les indicacions de la 
companyia Gas Natural.  

Enllumenat públic: S’ha previst la instal·lació de diferents tipus de lluminària i de 
columnes de diferents alçades, en funció de l’amplada dels carrers on estan 
disposades i del grau d’il·luminació desitjat. Les lluminàries a emprar són models de la 
marca Carandini de 4 a 9 metres d’alçada i lluminàries de 70 a 150 W VSAP. 

Vialitat: Per a la pavimentació de les calçades, es preveu un tipus de ferm estructural 
tipus 332, segons la instrucció de la Direcció General de carreteres, format per: 
 . Subbase de tot-ú artificial de 25 cm al 98% PM. 



 . Reg d’imprimació. 
 . Subcapa d’aglomerat asfàltic s-25 de 10 cm. 
 . Reg d’adherència. 
 . Capa de rodadura d’aglomerat asfàltic estès en calent tipus d-12 de 5 cm. 

Per a la pavimentació de les voreres, es preveu un sol tipus de vorera, però de 
diferents amplades. Es col·locaran vorades prefabricades de formigó gris tipus t3 de 
17x28cm, peces de rigola de ciment de color blanc de 20x20x8 cm i per a la 
pavimentació es procedirà a l’estesa de: una subbase de tot-ú de 25 cm, una capa de 
formigó hm-20 de 15 cm de gruix i un acabat amb panot de 20x20 cm de 2,5 cm de 
gruix de color gris. Totes les voravies tindran una pendent en el sentit del carrer del 
1,5%. 

En les zones de trànsit peatonal es col·locarà una vorada prefabricada de formigó de 
8x20cm. L’acabat d’aquestes zones serà amb formigó de color de 15 cm de gruix 
acabat ratllat. 

Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu la construcció de tres zones verdes: una, de 
forma irregular, està ubicada a la part nord del sector, i constitueix un parc de 
dimensions considerables que pretén fer de coixí entre la indústria VITRI i els 
habitatges. L’acabat d’aquesta zona verda vindrà definit per un posterior estudi 
d’enjardinament; una altra, de forma rectangular, situada a la part sud-est del sector, 
amb una única plataforma i diferents acabats superficials, com ara sorra vermella, 
gespa i zones d’accés pavimentades amb formigó de color de tres metres d’amplada i 
plantació de lledoners; per últim, una tercera zona amb acabats diversos com ara sorra 
vermella, gespa i zones d’accés de formigó de color i lledoners. 

Pressupost (PEM): 3.811.477,88 €. 

Pressupost (PEC): 5.261.364,06 €. 

Pla d’etapes: 1 polígon. 

Termini d’execució: 12 mesos. 

Termini de garantia: 12 mesos comptats a partir de la data de recepció de les obres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA PARCIAL SECTOR EL CATALÀ (SANTA EUGÈNIA DE BERGA, OSONA) 

 

Planejament general: 

Planejament general: Normes Subsidiàries de planejament de Santa Eugènia de 
Berga. 
Modificació de planejament: Sí. 
 
Característiques Pla Parcial (segons PG): 

Superfície: 77.552 m². 
Ús: Residencial. 
Edificabilitat bruta: - 
Densitat: 22,8 hab/ha (màxim 177 hab). 
Zones verdes: 8.968 m². 
Vialitat: 22.168 m². 
Equipaments: 7.169 m². 
Sistema d’actuació: - 
Càrregues:- 
 
Tramitació Pla Parcial aprovat: 

Aprovació inicial: - 
Aprovació provisional: - 
Aprovació definitiva: 15 de setembre de 2004. 
Text refós: - 
 
Característiques Pla Parcial aprovat: 

Superfície: 77.525 m². 
Ús: Residencial. 
Tipologies: Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 
Edificabilitat bruta: 0,45 m²st/m²sl. 
Sostre edificable: 34.874 m². 
Densitat: 25,02 hab/ha (194 hab). 
Zones verdes: 8.968 m² (11,57%). 
Equipaments: 7.169 m² (9,25%). 
Vialitat: 22.168 m² (28,59%). 
Sistema d’actuació: Compensació (parcel·lació voluntària). 
Càrregues: 10% aprofitament. 
Pressupost: 1.470.456,08 €. 
Pla d’etapes: 1 polígon i 2 fases. 
Termini de conservació: - 
 
Tramitació Projecte d’Urbanització: 

Aprovació inicial: - 



Aprovació definitiva: - 
 
Preexistències: 

Topografia: Presenta una pendent suau que va des de la falda del turó del Puigsacost 
al sud fins al nucli urbà al nord i a l’est. A l’oest el sector queda limitat per un rec, 
procedent de l’esmentat turó, que recull les aigües pluvials. La cota més alta està 
situada 515 m sobre el nivell del mar i la més baixa és a 504 m. 

Ús actual: Actualment el sector està conformat per camps de conreu. A l’extrem sud 
del sector hi ha la zona esportiva. També hi ha una edificació existent. 

Edificacions: dins l’àmbit hi ha el mas el Català i coberts annexes. També hi ha una 
caseta de bombeig d’aigua potable situada a la riba del torrent.  

 
Projecte d’Urbanització:  

Moviment de terres: La topografia natural del terreny té una pendent d’evacuació 
d’aigües pluvials cap al rec existent. Aquestes pendents són suaus (de l’ordre de l’1-
2%) i permeten integrar la rasant dels vials en la topografia natural, no havent de fer 
excessius terraplenats. 

Clavegueram: Es preveu la construcció d’una xarxa separativa per les aigües pluvials i 
residuals. 

Aigua potable: Es preveu la definició de la xarxa d’acord amb les dades facilitades per 
l’empresa SOREA. El material utilitzat per les canonades és poliestilè de 10 atm. 

Telecomunicacions: La connexió es fa per mitjà d’una línia de telefonia existent. El 
projecte s’ha redactat d’acord amb les directrius assenyalades per la companyia 
telefònica. 

Xarxa elèctrica: S’ha previst d’acord amb les dades tècniques facilitades per la 
companyia Fecsa-Endesa. Hi ha la previsió de 2 centres de transformació. 

Xarxa de gas: S’ha previst una xarxa amb tub de polietilè de diàmetre 110, soterrat i 
amb un reblert de la rasa amb tot-u artificial.  

Enllumenat públic: S’ha previst dos tipus d’il·luminació. Pels carrers convencionals, 
lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió de 150W i columnes d’una alçada de 9 
metres. En els carrers semi-peatonals, lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió de 
70W i columnes de 4 metres d’alçada. 

Vialitat: Per a la pavimentació de les calçades, es preveuen dos tipus de vies, les 
convencionals de calçada i voreres en ambdues bandes i les semi-peatonals d’accés 
rodat només per als veïns. El traçat viari tipus calçada i voreres es delimitarà amb una 
vorada de formigó prefabricat del tipus T3 i rigola de morter blanc de 40x20x8 cm.  
La calçada estarà formada: 
 . Subbase de tot-u natural de 20 cm. 
 . Base de tot-u artificial de 20 cm. 
 . Reg d’adherència. 
 . Capa base de mescla bituminosa tipus G-20 de 7 cm. 
 . Reg d’imprimació. 



 . Capa de rodament de mescla bituminosa tipus D-12 de 5 cm. 
La vorera estarà formada: 
 . Subbase de tot-u artificial de 20 cm. 
 . Paviment de formigó amb acabat respatllat de 15 cm. 
 . Encintat amb llambordí de formigó prefabricat de color vermell 20x10x10 cm. 

En el cas dels carrers semi-peatonals s’hi accedirà mitjançant guals de vehicles 
formats per peces de formigó. En aquests carrers la part corresponent a la calçada 
(asfalt) estarà al mateix nivell que la part corresponent a la vorera (formigó).  

Jardineria i mobiliari urbà: Es preveu la col·locació de bancs tipus Neoromantic, 
papereres d’acer inoxidable i la plantació d’arbres del tipus Quercus Robur i Quercus 
Ilex. L’únic manteniment previst correspondrà en tallar la gespa i fer la neteja. 

Pressupost (PEM): 1.502.651,23 €. 

Pressupost (PEC): 2.074.259,76 €. 

Pla d’etapes: - 

Termini de conservació: - 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades sectors: Homogeneïtzació de mostres 
Pressupost: Anàlisi per capítols, valoració i comprovació 



FASE 2: DADES SECTORS. HOMOGENEÏTZACIÓ MOSTRES.

municipi sector
data aprovació 
definitiva pla 

parcial
superfície (M2) densitat (H/HA)

edificabilitat 
bruta 

(M2ST/M2S)
vialitat ml vialitat zona verda

cost urbanització 
pla parcial (€)

beneficis 
industrials 
(sí/no)

honoraris 
facultatius 
(sí/no)

iva (sí/no)
beneficis 
industrials

honoraris 
facultativs

iva
any 

pressupost 
urbanització

variació IPC
cost urbanització 
homogeneïtzat (€)

tipologies cost €/M2

vilanova i la geltrú sector sant jordi I 12/03/2003 133.329 60 0,75 27% 2.720 11% 4.124.082,00 no no no 1,19 1,10 1,16 2.002 1,139 7.132.612,85 mixt 53,50 €
granollers sector res. x lledoner 22/07/2003 195.844 55 0,65 21% 2.560 37% 11.226.496,79 sí sí sí 1 1 1,00 2.003 1,097 12.315.466,98 mixt 62,88 €

vic el nadal 10/05/2000 160.345 39 0,7 27% 3.060 11% 3.213.336,04 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 1.991 1,693 5.440.177,92 mixt 33,93 €
el vendrell sector 11 tancat del galan 28/01/2004 134.636 60 0,64 35% 3.640 11% 3.654.748,00 no no no 1,19 1,10 1,16 2.003 1,097 6.087.818,56 mixt 45,22 €
breda pp‐11 can guilleumes 26/09/1990 37.694 27 0,4 23% 1.280 11% 1.063.316,60 no no no 1,19 1,10 1,16 2.003 1,097 1.771.196,96 mixt 46,99 €

sant hipòlit de voltregà pp‐2 carretera de la gleva 07/06/2005 23.944 34 0,46 32% 906 20% 584.245,00 sí no sí 1,00 1,10 1,00 2.001 1,175 755.136,66 mixt 31,54 €
masies de voltregà pp‐2 poble sec ‐ subsect. 1 02/03/2006 62.663 40 0,55 11% 1.190 11% 1.625.350,98 sí no sí 1,00 1,10 1,00 2.005 1,040 1.859.401,52 mixt 29,67 €

torelló el castell I 19/10/2006 137.935 33 0,45 33% 2.750 10% 3.811.477,88 no no no 1,19 1,10 1,16 2.006 1 5.787.500,47 unifamiliar 41,96 €
torelló el castell II 22/12/2005 33.106 28 0,45 26% 1.170 19% 940.243,76 no no sí 1,19 1,10 1,00 2.004 1,074 1.321.856,73 unifamiliar 39,93 €

santa eugènia de berga el català 16/03/2005 77.552 22,8 0,42 25% 1.950 18% 2.273.395,68 sí sí sí 1,00 1,00 1,00 2.004 1,074 2.441.626,96 unifamiliar 31,48 €
sant andreu de llavaneres pp‐6 els ametllers 64.880 24,2 0,29 13% 1.140 15% 3.226.673,10 sí no sí 1,00 1,00 1,00 2.004 1,074 3.465.446,91 mixt 53,41 €

44,92 €
     

municipi sector

data aprovació 
definitiva 
projecte 

urbanització

pressupost 
execució material 

(PEM)

pressupost 
execució 

contracte (PEC)

cost 
urbanització 

(€/m²)

any redacció 
projecte 

urbanització
variació ipc

PEM 
homogeneïtzat 

(IPC)
cost €/M2

vilanova i la geltrú sector sant jordi I 09/02/2004 4.935.844,15 6.813.439,27 51,10 2.004 1,074 5.301.096,617 39,76 €
granollers sector res. x lledoner 9.861.584,95 13.612.931,86 69,51 2.007 0,976 9.624.906,911 49,15 €

vic el nadal 03/12/2001 4.415.205,77 6.094.750,00 38,01 2.000 1,220 5.386.551,039 33,59 €
el vendrell sector 11 tancat del galan 7.132.456,92 9.845.643,53 73,13 2.008 0,934 6.661.714,763 49,48 €
breda pp‐11 can guilleumes 01/11/2006 1.764.273,29 2.435.402,85 64,61 2.006 1,000 1.764.273,290 46,81 €

sant hipòlit de voltregà pp‐2 carretera de la gleva 16/05/2005 759.837,78 1.048.880,07 43,81 2.005 1,040 790.231,291 33,00 €
masies de voltregà pp‐2 poble sec ‐ subsect. 1 02/03/2006 1.401.164,64 1.934.167,67 30,87 2.006 1,000 1.401.164,640 22,36 €

torelló el castell I 19/10/2006 3.811.477,88 5.261.364,06 38,14 2.006 1,000 3.811.477,880 27,63 €
torelló el castell II 30/01/2006 1.156.975,30 1.597.088,71 48,24 2.006 1,000 1.156.975,300 34,95 €

santa eugènia de berga el català 1.502.651,23 2.074.259,76 26,75 2.006 1,000 1.502.651,230 19,38 €
sant andreu de llavaneres pp‐6 els ametllers 2.039.879,87 3.226.673,10 49,73 2.004 1,074 2.190.830,980 33,77 €

35,92 €

quadre dades sectors ‐ pla parcial

quadre dades sectors ‐ projecte d'urbanització

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: DADES SECTORS. HOMOGENEÏTZACIÓ MOSTRES.



FASE 2: CAPÍTOL ENDERROCS

cost cost  / m2
costos 

ordinaris

costos 
ordinaris / 

m2

costos 
extraordinaris

costos 
extraordinari

s / m2

%         
ordinaris

% 
extraordina

ris
costos extraordinaris valoració general

enderrocs 
ordinaris

enderrocs 
extraordinaris 

(edif.)

grau 
enderrocs 
ordinaris 
(sobre 4)

grau 
enderrocs 

extraordinaris 
(sobre 3)

cost (CÀLCUL) cost (PU)
relació cost 
sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 206.617,98  1,55  72.657,05  0,54  133.960,93  1,00  35,16% 64,84%

demolició de les
edificacions existents

Al sector hi ha bastantes preexistències. Es
preveu l'enderroc de diverses edificacions, així
com l'enderroc de tanques, recs, basses,
paviments i qualsevol altre tipus d'obra de
fàbrica.

bastants molts 3 3 199.994,10 206.617,98 1,03 6.623,88 0,12%

granollers 107.326,16  0,53  31.949,27  0,16  72.801,06  0,37  29,77% 67,83%

enderroc estructura de
paredat de totxo,
enderroc d'edificació
formada per partets de
murs de càrrega de
pedra i maó

Al sector hi ha algunes preexistències. Es preveu
l'enderroc d'algunes edificacions.

pocs alguns 2 2 107.714,08 107.326,16 1,00 ‐387,92 0,00%

vic 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
No s'ha previst l'enderroc de cap element. Al
sector no hi ha preexistències de cap tipus a
enderrocar.

cap cap 1 1 8.017,25 0,00 0,00 ‐8.017,25 ‐0,15%

el vendrell 23.734,54  0,18  23.734,54  0,18  0,00  0,00  100,00% 0,00%

Es preveu l'enderroc d'algunes preexistències
com ara una vorera, una tanca de simple torsió i
un tancament existent. També hi ha algunes
runes, murs de pedra seca i petits coberts que
s'hauran d'enderrocar.

pocs cap 2 1 20.195,40 23.734,54 1,18 3.539,14 0,05%

breda 36.174,33  0,96  19.507,13  0,52  16.667,20  0,44  53,93% 46,07%

extracció plaques de
fibrociment amb amiant
(no estic segur que
s'hagi de comptabilitzar
com a extraordinari)

Es preveu l'enderroc de bastantes
preexistències, com ara vorades, paviments,
arbres, tanques i murs de formigó. També es
preveu l'enderroc d'alguna edificació amb
coberta de plaques de fibrociment.

bastants alguns 3 2 33.924,60 36.174,33 1,07 2.249,73 0,13%

sant hipòlit de 
voltregà

159,12  0,01  159,12  0,01  0,00  0,00  100,00% 0,00%

Només es preveu una petita demolició de
paviment (teòricament al sector hi ha dues
edificacions a enderrocar, però no estan
comptabilitzades al projecte d'urbanització).

cap cap 1 1 1.197,20 159,12 0,13 ‐1.038,08 ‐0,13%

masies de 
voltregà

3.154,50  0,05  3.154,50  0,05  0,00  0,00  100,00% 0,00%
Només es preveu una petita demolició de
paviment.

cap cap 1 1 3.133,15 3.154,50 1,01 21,35 0,00%

torelló 1 10.962,17  0,08  10.962,17  0,08  0,00  0,00  100,00% 0,00%
Només es preveu una petita demolició de
paviment.

cap cap 1 1 6.896,75 10.962,17 1,59 4.065,42 0,11%

torelló 2 4.860,28  0,15  4.860,28  0,15  0,00  0,00  100,00% 0,00%
Es preveu l'enderroc d'algunes preexistències
com ara vorades, cunetes, i paviments (panot i
asfalt).

pocs cap 2 1 4.965,90 4.860,28 0,98 ‐105,62 ‐0,01%

santa eugènia de 
berga

478,89  0,01  478,89  0,01  0,00  0,00  100,00% 0,00%
Només es preveu una petita demolició de
paviment.

cap cap 1 1 3.877,60 478,89 0,12 ‐3.398,71 ‐0,23%

sant andreu de 
llavaneres

71.224,06  1,10  49.218,68  0,76  22.005,38  0,34  69,10% 30,90%

Es preveu l'enderroc de moltes preexistències:
reixats metàl∙lics en gran quantitat, mur de
contenció de formigó, vorades, paviments de tot
tipus, pous i clavegueres. També es preveu
l'enderroc d'algunes edificacions d'obra i
estructures de maó.

molts alguns 4 2 74.612,38 71.224,06 0,95 ‐3.388,32 ‐0,15%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL ENDERROCS



FASE 2: CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES

cost cost  / m2 costos ordinaris
costos 

ordinaris 
/ m2

costos 
extraordinaris

costos 
extraordi
naris / m2

%         
ordinaris

% extra‐
ordinaris

costos extraordinaris valoració general

grau 
moviment 
terres        

(sobre 4)

grau presència 
pedra terreny  
(sobre 4)

grau teballs 
derivats 

proximitat riu 
(sobre 4)

cost (CÀLCUL) cost sector
relació cost 
sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 710.715,70  5,33  465.950,83  3,49  244.764,87  1,84  65,56% 34,44% excavació de terres, terraplenat i aportació de terres
Terreny suau i sense accidents. Es preveu retirada terra
vegetal 30 cm i sanejat esplanada 50 a 70 cm. El terreny no és
de pedra. No es preveuen altres tipus de treballs.

2 1 1 621.315,00 710.715,70 1,14 89.400,69 1,69%

granollers 2.030.172,49  10,37  401.435,51  2,05  1.628.736,97  8,32  19,77% 80,23%

excavació i càrrega de terra per a esplanació, terraplenat i
piconatge, excavació i càrrega de terra per a caixa de la base
dels ponts i del pedraplà del llit del riu, transport de terres dins 
de l'obra.

Terreny relativament planer a excepció de la zona del riu. Es
preveu el terraplenat i excavació i la realització de treballs
derivats de la proximitat del riu. El terreny no és de pedra.

3 1 4 1.891.850,91 2.030.172,49 1,07 138.321,57 1,44%

vic 471.309,67  2,94  425.263,03  2,65  46.046,64  0,29  90,23% 9,77% excavació de terres i terraplenat i piconatge.
Terreny relativament planer. Es preveu el rebaix i replè del
sector per formar l'esplanada. Les excavacions seran
bàsicament de terres, llevat d'alguna zona on hi ha pedra.

1 2 1 747.207,70 471.309,67 0,63 ‐275.898,03 ‐5,12%

el vendrell 1.190.066,86  8,84  485.553,51  3,61  704.513,35  5,23  40,80% 59,20%
excavació de terres, terraplenat i sobrecost pedra (el cost
d'excavació és 6 vegades superior)

Terreny amb una lleugera pendent en sentit sud. Atès que es
busca una continuïtat en les rasants del carrer, caldrà un
terraplenat generalitzat. A la part alta es preveu l'aparició de
roca en una part important de la urbanització. També es
preveu l'existència d'un antic abocador que requerirà un
sanejat de l'esplanada.

3 3 1 1.098.629,76 1.190.066,86 1,08 91.437,10 1,37%

breda 114.355,73  3,03  96.616,72  2,56  17.739,01  0,47  84,49% 15,51%
excavació i càrrega de terres vegetals, rebliment de terres
tolerables procedents de la pròpia excavació, transport
interior de terres, etc.

Topografia plana amb suau pendent cap a sud que provoca
que el moviment de terres sigui necessari (també per donar
continuïtat als carrers).

2 1 1 175.654,04 114.355,73 0,65 ‐61.298,31 ‐3,47%

sant hipòlit de
voltregà

142.796,47  5,96  68.645,18  2,87  74.151,29  3,10  48,07% 51,93%
excavació i càrrega terra vegetal i terreny, terraplenat i
piconatge i transport de terres dins la mateixa obra,
construcció escullera de pedra marítima

Topogràficament el terreny es defineix per dues plataformes
del 3% de pendent separades per un marge. El terreny està
constituït per terra argilosa. Es preveu l'excavació, neteja i
rebaix de la capa superficial i els replens i formació caixa
paviments.

3 1 1 135.523,04 142.796,47 1,05 7.273,43 0,92%

masies de voltregà 343.835,59  5,49  173.967,31  2,78  169.868,28  2,71  50,60% 49,40%
terraplenat per a caixa de paviment, excavació i càrrega de
terra per a esplanació, subbase de pedra trinxada

El terreny té un pendent ascendent que és salvat per marges
que configuren camps de conreu. Està format per terra vegetal
i graves. Es preveu l'excavació i terraplenat, l'extracció de la
terra vegetal i el rebaix de 70 cm respecte la cota definitiva.

3 1 1 354.672,58 343.835,59 0,97 ‐10.836,99 ‐0,77%

torelló 1 839.487,86  6,09  486.223,89  3,53  353.263,97  2,56  57,92% 42,08%
excavació, terraplenat i piconatge de caixa de paviment
(l'excavació és del 80% terra compacta i 20% de roca)

El terrey té un pendent ascendent que és salvat per marges
que configuren camps de conreu. Està format per terra vegetal
i graves. En algun lloc apareix roca. Es preveu l'excavació,
terraplenat, etc.

3 2 1 918.647,10 839.487,86 0,91 ‐79.159,24 ‐2,08%

torelló 2 399.050,22  12,05  122.286,48  3,69  276.763,74  8,36  30,64% 69,36%

excavació terra vegetal, terraplenat i piconatge caixa de
paviment, excavació i càrrega per a esplanació en terreny de
roca, i el sobrecost d'excavació en pedra (inclòs el sobrecost
excavació pedra per fer les rases)

El terreny presenta diferents plataformes a diferents nivells,
salvades per marges o per la pendent natural de la roca que en
molts llocs apareix en superfície. El terreny està format per
roca marga i terra vegetal.

4 4 1 369.462,96 399.050,22 1,08 29.587,26 2,56%

santa eugènia de
berga

409.844,01  5,28  213.239,16  2,75  196.604,85  2,54  52,03% 47,97%
excavació i càrrega de terres, terraplenat i moviment de terres
dins de l'obra

La topografia és suau amb pendent en direcció sud. Es
contemplen els moviments de terres necessaris per a la
construcció dels carrers a la rasant establerta.

2 1 1 361.392,32 409.844,01 1,13 48.451,69 3,22%

sant andreu de
llavaneres

445.043,82  6,86  237.109,75  3,65  207.934,07  3,20  53,28% 46,72%

excavació i càrrega de terres per a esplanació, terraplenat i
piconatge i càrrega transport i abocament de terres dins l'obra
i subministrament de terres adequades d'aportació (*en
aquest cas perquè s'ha d'apujar molt el nivell del terreny)

La topografia del sector segueix el pendent de la carretera. Pel
límit nord amb el camí del golf té un fort desnivell. Existeixen
diverses edificacions a mantenir. Dins l'àmbit hi ha diferents
marges d'escorrentia. Els moviments de terres es faran amb
talussos 1/2 respectant l'angle natural del terreny. En alguns
punts la pendent d'alguns trams de carrer és del 12%. S'ha
hagut de pujar la rasant dels vials i sobretot de la zona verda
adjacent a la zona esportiva.

4 1 1 464.543,16 445.043,82 0,96 ‐19.499,34 ‐0,89%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES



FASE 2: CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES - CÀLCUL

valoració general

grau 
moviment 
terres        

(sobre 4)

grau presència 
pedra terreny  
(sobre 4)

grau teballs 
derivats 

proximitat riu 
(sobre 4)

cost (CÀLCUL) valor base cost sector
relació cost 
sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

vilanova i la geltrú
Terreny suau i sense accidents. Es preveu retirada terra
vegetal 30 cm i sanejat esplanada 50 a 70 cm. El terreny no és
de pedra. No es preveuen altres tipus de treballs.

2 1 1 621.315,00 3,16 FALSO 1,50 FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 710.715,70 1,14 89.400,69 1,69%

granollers
Terreny relativament planer a excepció de la zona del riu. Es
preveu el terraplenat i excavació i la realització de treballs
derivats de la proximitat del riu. El terreny no és de pedra.

3 1 4 1.891.850,91 3,16 FALSO FALSO 2,50 FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 4,00 2.030.172,49 1,07 138.321,57 1,44%

vic
Terreny relativament planer. Es preveu el rebaix i replè del
sector per formar l'esplanada. Les excavacions seran
bàsicament de terres, llevat d'alguna zona on hi ha pedra.

1 2 1 747.207,70 3,16 0,50 FALSO FALSO FALSO FALSO 1,00 FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 471.309,67 0,63 ‐275.898,03 ‐5,12%

el vendrell

Terreny amb una lleugera pendent en sentit sud. Atès que es
busca una continuïtat en les rasants del carrer, caldrà un
terraplenat generalitzat. A la part alta es preveu l'aparició de
roca en una part important de la urbanització. També es
preveu l'existència d'un antic abocador que requerirà un
sanejat de l'esplanada.

3 3 1 1.098.629,76 3,16 FALSO FALSO 2,50 FALSO FALSO FALSO 2,50 FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 1.190.066,86 1,08 91.437,10 1,37%

breda
Topografia plana amb suau pendent cap a sud que provoca
que el moviment de terres sigui necessari (també per donar
continuïtat als carrers).

2 1 1 175.654,04 3,16 FALSO 1,50 FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 114.355,73 0,65 ‐61.298,31 ‐3,47%

sant hipòlit de
voltregà

Topogràficament el terreny es defineix per dues plataformes
del 3% de pendent separades per un marge. El terreny està
constituït per terra argilosa. Es preveu l'excavació, neteja i
rebaix de la capa superficial i els replens i formació caixa
paviments.

3 1 1 135.523,04 3,16 FALSO FALSO 2,50 FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 142.796,47 1,05 7.273,43 0,92%

masies de voltregà

El terreny té un pendent ascendent que és salvat per marges
que configuren camps de conreu. Està format per terra vegetal
i graves. Es preveu l'excavació i terraplenat, l'extracció de la
terra vegetal i el rebaix de 70 cm respecte la cota definitiva.

3 1 1 354.672,58 3,16 FALSO FALSO 2,50 FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 343.835,59 0,97 ‐10.836,99 ‐0,77%

torelló 1

El terrey té un pendent ascendent que és salvat per marges
que configuren camps de conreu. Està format per terra vegetal
i graves. En algun lloc apareix roca. Es preveu l'excavació,
terraplenat, etc.

3 2 1 918.647,10 3,16 FALSO FALSO 2,50 FALSO FALSO 1,00 FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 839.487,86 0,91 ‐79.159,24 ‐2,08%

torelló 2

El terreny presenta diferents plataformes a diferents nivells,
salvades per marges o per la pendent natural de la roca que en
molts llocs apareix en superfície. El terreny està format per
roca marga i terra vegetal.

4 4 1 369.462,96 3,16 FALSO FALSO FALSO 4,00 FALSO FALSO FALSO 4,00 0,00 FALSO FALSO FALSO 399.050,22 1,08 29.587,26 2,56%

santa eugènia de
berga

La topografia és suau amb pendent en direcció sud. Es
contemplen els moviments de terres necessaris per a la
construcció dels carrers a la rasant establerta.

2 1 1 361.392,32 3,16 FALSO 1,50 FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 409.844,01 1,13 48.451,69 3,22%

sant andreu de
llavaneres

La topografia del sector segueix el pendent de la carretera. Pel
límit nord amb el camí del golf té un fort desnivell. Existeixen
diverses edificacions a mantenir. Dins l'àmbit hi ha diferents
marges d'escorrentia. Els moviments de terres es faran amb
talussos 1/2 respectant l'angle natural del terreny. En alguns
punts la pendent d'alguns trams de carrer és del 12%. S'ha
hagut de pujar la rasant dels vials i sobretot de la zona verda
adjacent a la zona esportiva.

4 1 1 464.543,16 3,16 FALSO FALSO FALSO 4,00 0,00 FALSO FALSO FALSO 0,00 FALSO FALSO FALSO 445.043,82 0,96 ‐19.499,34 ‐0,89%

grau moviment terres grau presència pedra grau treballs derivats proximitat riu

municipi valoració càlcul comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES - CÀLCUL



FASE 2: CAPÍTOL CLAVEGUERAM

cost cost  / m2 costos ordinaris
costos 

ordinaris / m2
costos 

extraordinaris

costos 
extraordinaris 

/ m2

%         
ordinaris

% 
extraordin

aris

costos 
extraordinaris

% costos 
ordinaris 
respecte 
pressupost

valoració general
es preveu 
una xarxa 
separativa?

grau 
complexitat 
instal∙lació 
clavegueram 
(sobre 4)

sobrecst 
excavació 
pedra 

(sobre 2)

demolició 
de 

clavegueram 
existent 
(sobre 2)

construcció 
dipòsit anti DSU 
i connexió a 
connector alta 

(sobre 2)

cost (CÀLCUL) cost (PU)

relació 
cost 

sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 482.564,80  3,62  482.564,80  3,62  0,00  0,00  100,00% 0,00% 9,10%

el capítol inclou rases per al pas de la instal∙lació.
aquestes excavacions i replens de rases s'han inclòs en el
capítol de moviment de terres. A banda d'això, no hi ha
elements ni unitats d'obra que es considerin anòmales.

sí 2 1 1 1 466.652,90 482.564,80  1,03 15.911,90 0,30%

granollers 875.929,16  4,47  470.334,09  2,40  405.595,07  2,07  53,70% 46,30%

construcció 
dipòsit anti DSU
i connexió del
dipòsit al
connector en
alta

4,89%

es preveu xarxa unitària i es preveu la construcció d'un
dipòsit anti DSU i una connexió a un col∙lector en alta
(inclosos com a costos extraordinaris). La resta de
partides es consideren ordinàries i normals.

no 1 1 1 2 900.881,39 875.929,16  0,97 ‐24.952,23 ‐0,26%

vic 370.148,70  2,31  370.148,70  2,31  0,00  0,00  100,00% 0,00% 6,87%

el capítol inclou rases per al pas de la instal∙lació.
aquestes excavacions i replens de rases s'han inclòs en el
capítol de moviment de terres. A banda d'això, no hi ha
elements ni unitats d'obra que es considerin anòmales.

sí 1 1 1 1 400.862,50 370.148,70  0,92 ‐30.713,80 ‐0,57%

el vendrell 1.146.861,05  8,52  1.105.735,62  8,21  41.125,43  0,31  96,41% 3,59%
sobrecost 
excavació pedra
per fer rases

16,60%

el capítol inclou rases per al pas de la instal∙lació.
aquestes excavacions i replens de rases s'han inclòs en el
capítol de moviment de terres. El capítol inclou més
partides que la majoria de capítols de la resta de PU. Es
podria arribar a la conclusió que la xarxa de clavegueram
prevista té un grau de complexitat elevat.

sí 4 2 1 1 982.842,80 1.146.861,05  1,17 164.018,25 2,46%

breda 182.880,09  4,85  182.880,09  4,85  0,00  0,00  100,00% 0,00% 10,37%

el capítol no inclou les rases per al pas de la instal∙lació.
No es detecten elements ni unitats d'obra que es
considerin anòmales.

sí 3 1 1 1 188.470,00 182.880,09  0,97 ‐5.589,91 ‐0,32%

sant hipòlit de 
voltregà

134.729,85  5,63  134.729,85  5,63  0,00  0,00  100,00% 0,00% 17,05%
el capítol no inclou les rases per al pas de la instal∙lació.
No es detecten elements ni unitats d'obra que es

considerin anòmales. 

sí 3 1 1 1 119.720,00 134.729,85  1,13 15.009,85 1,90%

masies de 
voltregà

196.215,54  3,13  196.215,54  3,13  0,00  0,00  100,00% 0,00% 14,00%
el capítol no inclou les rases per al pas de la instal∙lació.
No es detecten elements ni unitats d'obra que es

considerin anòmales. 

no 2 1 1 1 219.320,50 196.215,54  0,89 ‐23.104,96 ‐1,65%

torelló 1 448.848,28  3,25  448.848,28  3,25  0,00  0,00  100,00% 0,00% 11,78%
el capítol no inclou les rases per al pas de la instal∙lació.
No es detecten elements ni unitats d'obra que es
considerin anòmales. 

sí 2 1 1 1 482.772,50 448.848,28  0,93 ‐33.924,22 ‐0,89%

torelló 2 135.704,38  4,10  135.704,38  4,10  0,00  0,00  100,00% 0,00% 11,73%
el capítol no inclou les rases per al pas de la instal∙lació.
No es detecten elements ni unitats d'obra que es

considerin anòmales. 

sí 3 1 1 1 165.530,00 135.704,38  0,82 ‐29.825,62 ‐2,58%

santa eugènia de 
berga

134.031,07  1,73  134.031,07  1,73  0,00  0,00  100,00% 0,00% 8,92%
el capítol no inclou les rases per al pas de la instal∙lació.
No es detecten elements ni unitats d'obra que es
considerin anòmales. 

1 1 1 1 193.880,00 134.031,07  0,69 ‐59.848,93 ‐3,98%

sant andreu de 
llavaneres

162.020,79  2,50  162.020,79  2,50  0,00  0,00  100,00% 0,00% 7,40%
el capítol no inclou les rases per al pas de la instal∙lació.
No es detecten elements ni unitats d'obra que es
considerin anòmales. 

sí 1 1 1 1 162.200,83 162.020,79  1,00 ‐180,03 ‐0,01%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL CLAVEGUERAM



FASE 2: CAPÍTOL SUBMINISTRAMENT AIGUA

cost cost  / m2
cost / m2 
vialitat

costos ordinaris
costos 

ordinaris / 
m2

costos 
ordinaris / 
ml vialitat

costos 
ordinaris / 
m2 vialitat

costos 
extraordinaris

costos 
extraordina
ris / m2

costos 
extraordina
ris / m2 
vialitat

%         
ordinaris

% 
extraordina

ris
costos extraordinaris

grau 
complexitat 
instal∙lació 
aigua (sobre 

4)

obres 
complement
àries (sobre 

3)

sobrecost 
excavació 

pedra (sobre 
2)

cost (CÀLCUL) cost sector

relació 
cost 

sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 93.478,84  0,70  2,60  93.478,84  0,70  34,37  2,60  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1 1 1 73.331,17 93.478,84  1,27 20.147,67 0,38%

granollers 570.190,17  2,91  13,86  369.914,97  1,89  144,50  8,99  200.275,20  1,02  4,87  64,88% 35,12%
desplaçament d'un tram de la conducció
d'aigües del ter‐llobregat de 385 m de
longitud

4 3 1 567.946,96 570.190,17  1,00 2.243,21 0,02%

vic 238.398,82  1,49  5,51  238.398,82  1,49  77,91  5,51  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 3 1 1 232.500,25 238.398,82  1,03 5.898,57 0,11%
el vendrell 245.039,40  1,82  5,20  205.918,31  1,53  56,57  4,37  39.121,09  0,29  0,83  84,03% 15,97% sobrepreu per excavació en roca 4 1 2 296.199,20 245.039,40  0,83 ‐51.159,80 ‐0,77%

breda 110.478,85  2,93  12,83  79.360,18  2,11  62,00  9,21  31.118,67  0,83  3,61  71,83% 28,17%
contribució formació artèria principal per
nous sectors

4 3 1 109.312,60 110.478,85  1,01 1.166,25 0,07%

sant hipòlit de voltregà 44.503,78  1,86  5,81  44.503,78  1,86  49,12  5,81  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 4 1 1 45.493,60 44.503,78  0,98 ‐989,82 ‐0,13%
masies de voltregà 50.821,52  0,81  7,37  50.821,52  0,81  42,71  7,37  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2 1 1 62.663,00 50.821,52  0,81 ‐11.841,48 ‐0,85%

torelló 1 210.013,42  1,52  4,61  200.853,42  1,46  73,04  4,41  9.160,00  0,07  0,20  95,64% 4,36%
grup de pressió d'aigua (el sector té
bastant desnivell)

3 1 1 200.005,75 210.013,42  1,05 10.007,67 0,26%

torelló 2 53.675,32  1,62  6,24  51.675,32  1,56  44,17  6,00  2.000,00  0,06  0,23  96,27% 3,73% instal∙lació xarxa reg (partida alçada) 3 1 1 48.003,70 53.675,32  1,12 5.671,62 0,49%

santa eugènia de berga 32.914,46  0,42  1,70  32.914,46  0,42  16,88  1,70  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1 1 1 42.653,60 32.914,46  0,77 ‐9.739,14 ‐0,65%
sant andreu de llavaneres 30.846,13  0,48  3,68  30.846,13  0,48  27,06  3,68  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1 1 1 35.684,18 30.846,13  0,86 ‐4.838,05 ‐0,22%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL SUBMINISTRAMENT AIGUA



FASE 2: CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA

cost cost  / m2 costos ordinaris
costos ordinaris 

/ m2
costos 

extraordinaris

costos 
extraordinaris / 

m2
%         ordinaris

% 
extraordinaris

costos extraordinaris
grau 

complexitat 
(sobre 4)

desmantellament 
línies existents 

(sobre 2)

sobrecost 
excavació pedra 

(sobre 2)
cost capítol CÀLCUL cost capítol PU

relació cost CÀLCUL / 
PU

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 588.913,90  4,42  588.913,90  4,42  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2 1 1 599.982,30 588.913,90 0,98 ‐11.068,40 ‐0,21%

granollers 803.812,52  4,10  769.603,72  3,93  34.208,80  0,17  95,74% 4,26%
desmantellament línia existent, i
conversions aeri‐soterrat

2 2 1 920.465,77 803.812,52 0,87 ‐116.653,25 ‐1,21%

vic 940.673,41  5,87  940.673,41  5,87  0,00  0,00  100,00% 0,00%

al pressupost diu que els costos de
desmantellament de línies existents es
consideren inclosos en les partides de
construcció de la xarxa elèctrica

3 2 1 994.139,00 940.673,41 0,95 ‐53.465,59 ‐0,99%

el vendrell 1.173.454,07  8,72  1.071.068,99  7,96  102.385,08  0,76  91,27% 8,73% sobrecost excavació pedra 4 1 2 1.050.160,80 1.173.454,07 1,12 123.293,27 1,85%

breda 287.480,33  7,63  287.480,33  7,63  0,00  0,00  100,00% 0,00% 4 1 1 282.705,00 287.480,33 1,02 4.775,33 0,27%

sant hipòlit de 
voltregà

90.242,89  3,77  88.093,42  3,68  2.149,47  0,09  97,62% 2,38%
desmuntatge de línia de baixa tensió i
muntatge de pal de formigó

1 2 1 76.620,80 90.242,89 1,18 13.622,09 1,72%

masies de 
voltregà

188.646,59  3,01  188.646,59  3,01  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1 1 1 187.989,00 188.646,59 1,00 657,59 0,05%

torelló 1 477.735,53  3,46  471.705,12  3,42  6.030,41  0,04  98,74% 1,26%
desmuntatge línies elèctriques existents i
conversions aereo subterrànies

1 2 1 441.392,00 477.735,53 1,08 36.343,53 0,95%

torelló 2 42.426,66  1,28  42.426,66  1,28  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1 1 1 99.318,00 42.426,66 0,43 ‐56.891,34 ‐4,92%
santa eugènia de 
berga

248.211,95  3,20  248.211,95  3,20  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1 1 1 232.656,00 248.211,95 1,07 15.555,95 1,04%

sant andreu de 
llavaneres

328.435,76  5,06  328.435,76  5,06  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2 1 1 291.961,49 328.435,76 1,12 36.474,28 1,66%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA



FASE 2: CAPÍTOL TELECOMUNICACIONS

cost cost  / m2 costos ordinaris
costos 

ordinaris / 
m2

costos 
extraordinari

s

costos 
extraordinari

s / m2

%         
ordinaris

% 
extraordina

ris
costos extraordinaris

% costos 
ordinaris 
respecte 
pressupost

grau 
complexitat 
xarxa (sobre 

4)

retirada 
línies 

existents (1 
o 2)

sobrecost 
excavació 
pedra (1 o 

2)

cost (CALCUL)
costos 

telecomunicacion
s sector

relació cost 
sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 186.714,57  1,40  185.103,57  1,39  1.611,00  0,01  99,14% 0,86%
retirada línies aèries telefonia
existents

3,49% 4 1 1 186.661,16 186.714,57 1,00 53,41 0,00%

granollers 297.773,65  1,52  297.773,65  1,52  0,00  0,00  100,00% 0,00% 3,09% 4 1 1 274.181,29 297.773,65 1,09 23.592,36 0,25%
vic 124.590,56  0,78  124.590,56  0,78  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2,31% 2 1 1 112.241,50 124.590,56 1,11 12.349,06 0,23%
el vendrell 147.098,64  1,09  131.463,54  0,98  15.635,10  0,12  89,37% 10,63% sobrecost excavació pedra 1,97% 3 1 2 150.792,32 147.098,64 0,98 ‐3.693,68 ‐0,06%

breda 45.276,57  1,20  41.852,39  1,11  3.424,18  0,09  92,44% 7,56%
desmuntatge pals de fusta
existents i formació de
conversió aeri/soterrat.

2,37% 3 2 1 41.463,40 45.276,57 1,09 3.813,17 0,22%

sant hipòlit de voltregà 22.332,94  0,93  22.332,94  0,93  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2,83% 3 1 1 23.944,00 22.332,94 0,93 ‐1.611,06 ‐0,20%
masies de voltregà 17.626,33  0,28  17.626,33  0,28  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1,26% 1 1 1 25.065,20 17.626,33 0,70 ‐7.438,87 ‐0,53%
torelló 1 53.205,80  0,39  53.205,80  0,39  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1,40% 1 1 1 55.174,00 53.205,80 0,96 ‐1.968,20 ‐0,05%
torelló 2 17.409,32  0,53  17.409,32  0,53  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1,50% 1 1 1 13.242,40 17.409,32 1,31 4.166,92 0,36%
santa eugènia de berga 30.865,37  0,40  30.865,37  0,40  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2,05% 1 1 1 31.020,80 30.865,37 0,99 ‐155,43 ‐0,01%

sant andreu de llavaneres 93.774,59  1,45  87.955,66  1,36  5.818,93  0,09  93,79% 6,21%
desmuntatge línies existents
inclosos pals de fusta

4,01% 4 2 1 97.320,50 93.774,59 0,96 ‐3.545,90 ‐0,16%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL TELECOMUNICACIONS



FASE 2: CAPÍTOL XARXA GAS

cost cost  / m2 costos ordinaris
costos ordinaris 

/ m2
costos 

extraordinaris

costos 
extraordinaris / 

m2
%         ordinaris

% 
extraordinaris

% pressupost
grau cost 

instal∙lació gas  
(sobre 4)

sobrecost 
pedra (1 o 2)

desviament 
xarxa existent i 
manteniment 
servei (1 o 2)

cost (CALCUL) cost sector
relació cost 
sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 18.964,42  0,14  18.964,42  0,14  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,36% 1 1 1 26.665,88 18.964 0,71 ‐7.701,46 ‐0,15%
granollers 130.940,67  0,67  130.940,67  0,67  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1,36% 4 1 1 117.506,27 130.941 1,11 13.434,40 0,14%
vic 23.044,25  0,14  23.044,25  0,14  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,43% 1 1 1 32.069,00 23.044 0,72 ‐9.024,75 ‐0,17%
el vendrell 87.779,04  0,65  55.095,22  0,41  32.683,82  0,24  62,77% 37,23% 1,32% 3 2 1 94.245,20 87.779 0,93 ‐6.466,16 ‐0,10%

breda 68.971,22  1,83  43.645,19  1,16  25.326,03  0,67  63,28% 36,72% 3,91% 4 1 2 47.616,40 68.971 1,45 21.354,82 1,21%

sant hipòlit de voltregà 1.872,00  0,08  1.872,00  0,08  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,24% 1 1 1 4.788,80 1.872 0,39 ‐2.916,80 ‐0,37%
masies de voltregà 1.800,00  0,03  1.800,00  0,03  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,13% 1 1 1 12.532,60 1.800 0,14 ‐10.732,60 ‐0,77%
torelló 1 31.104,90  0,23  31.104,90  0,23  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,82% 2 1 1 41.380,50 31.105 0,75 ‐10.275,60 ‐0,27%
torelló 2 6.595,00  0,20  6.595,00  0,20  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,57% 1 1 1 6.621,20 6.595 1,00 ‐26,20 0,00%
santa eugènia de berga 17.295,57  0,22  17.295,57  0,22  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1,15% 1 1 1 15.510,40 17.296 1,12 1.785,17 0,12%
sant andreu de llavaneres 20.265,20  0,31  20.265,20  0,31  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,93% 2 1 1 19.464,10 20.265 1,04 801,10 0,04%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL XARXA GAS



FASE 2: CAPÍTOL ENLLUMENAT

cost cost  / m2 costos ordinaris
costos 

ordinaris / 
m2

costos 
extraordinaris

costos 
extraordin
aris / m2

%         
ordinaris

% 
extraordin

aris

costos 
extraordinaris

valoració general

nombre de 
lluminàries 

+ 
columnes 
previstes

lluminàries 
+ 

columnes 
per 

hectàrea

cost 
unitari 

lluminària 
+ columna

relació 
cost 

enllumena
t respecte 
pressupost 

total

cost total 
capítol / 
columna

grau 
quantitat 
il∙luminaci
ó (sobre 5)

grau cost‐
qualitat 
il∙luminaci
ó (sobre 4)

cost (CALCUL) cost sector

relació 
cost 

sector / 
càlcul

diferència

% 
desviació 
respecte 
pressupo

st

vilanova i la geltrú 383.836,02  2,88  383.836,02  2,88  0,00  0,00  100,00% 0,00%

Es preveuen tres tipologies de punts de llum, segons la zona.
Carrers transversals amb enllumenat bilateral alternat consistent
en punts de llum de 4,5 m d'alçada amb columnes nicholson
d'acer galvanitzat i projectors carandini de 150 w VSAP. Rambla
St Jordi i el crer Sínies amb enllumenat doble consistent en
columnes de 9m d'alçada amb lluminària de 150W i 70W. Pl del
Portal de les Sitges amb 3 columnes de 12 m d'alçada model prim
i 5 projectors de 250W cadascun i balises de 80 W encastades a
terra. A ronda ibèrica amb 1 columna de 14 m d'alçada amb 5
projectors de 400W. També il∙luminació a la creu de la Xirivia i
altres elements singulars mitjançant projectors amb protecció
antivandàlica.

191 14,33 1.038,98 0,07 2.009,61 3 4 426.654,08 383.836,02 0,90 ‐42.818,06 ‐0,01

granollers 522.520,42  2,67  522.520,42  2,67  0,00  0,00  100,00% 0,00%

Als carrers i places columnes troncocòniques de ferro galvanitzat
de 10 d'alçada amb llumeneres de 250W i columnes de 4 m
d'alçada amb dos projectors de 70W. Al parc columnes de 4 m
amb dos projectors de 100W i a zones singulars colunes de 12 m
amb 3 o 4 projectors.

255 13,02 1.113,94 0,05 2.049,10 2 4 470.025,07 522.520,42 1,11 52.495,35 0,01

vic 260.421,29  1,62  260.421,29  1,62  0,00  0,00  100,00% 0,00%
Es preveuen 2 tipus bàsics de lluminàries: per a les vies de major
tràfic columnes de 9 m i per les vies peatonals i de trànsit
restringit columnes de 4 m amb lluminàries de vapor de  mercuri.

226 14,09 538,93 0,05 1.152,31 3 2 307.862,40 260.421,29 0,85 ‐47.441,11 ‐0,01

el vendrell 349.758,32  2,60  327.237,71  2,43  22.520,62  0,17  93,56% 6,44%
sobrecost 
excavació pedra

Es preveu reforçar l'enllumenat en aquells carrers on ja n'hi ha,
es preveuen columnes de 7 m i 4 m i lluminàries VSAP als carrers,
una columna de 14 m amb 6 projectors de 250W a la rotonda i
columnes de 4m amb lluminàries de 100W a les zones verdes.
Bastantes lluminàries per hectàrea.

243 18,05 681,74 0,05 1.439,33 4 3 430.835,20 349.758,32 0,81 ‐81.076,88 ‐0,01

breda 76.738,32  2,04  75.277,54  2,00  1.460,78  0,04  98,10% 1,90%

desmantellame
nt punt de llum i
conversió aeri‐
soterrat

Als carrers principals es preveuen columnes de 9 m i projectors
de 150W. A la resta de carrers i zona verda, columnes de 5 m i
projectors de 100W. L'enllumenat es completa amb dues
columnes model prim de 12 m i 4 cadascuna. Es preveuen moltes
lluminàries per hectàrea.

93 24,67 381,89 0,04 825,14 5 1 72.372,48 76.738,32 1,06 4.365,84 0,00

sant hipòlit de 
voltregà

60.067,08  2,51  60.067,08  2,51  0,00  0,00  100,00% 0,00%
Es preveu la instal∙lació de columnes de 9 m d'alçada i lluminària
VSAP de 150W i columnes de 4 m d'alçada i lluminària VSAP de
100W. Bastantes lluminàries per hectàrea.

42 17,54 806,30 0,08 1.430,17 3 3 61.296,64 60.067,08 0,98 ‐1.229,56 0,00

masies de 
voltregà

67.306,13  1,07  67.306,13  1,07  0,00  0,00  100,00% 0,00%

Es preveuen tres tipus d'il∙luminació: columna de 9 m i projector
de 250W, columna de 8 m i projector de 150W i columna de 4m i
projector de 150W. Es preveuen poques lluminàries per
hectàrea.

59 9,42 681,12 0,05 1.140,78 1 2 60.156,48 67.306,13 1,12 7.149,65 0,01

torelló 1 194.416,80  1,41  194.416,80  1,41  0,00  0,00  100,00% 0,00%

S'han previst diferents tipus de solucions: columnes de 7, 8 i 9 m
amb lluminària de 150W, columna de 4 m amb lluminària de
100W i columna de 4 m amb lluminària de 70W.

220 15,95 530,97 0,05 883,71 3 1 176.556,80 194.416,80 1,10 17.860,00 0,00

torelló 2 46.120,66  1,39  46.120,66  1,39  0,00  0,00  100,00% 0,00%
S'han previst diferents tipus de solucions: columnes de 7 i 8 m
amb lluminària de 150W, columna de 4 m amb lluminària de
100W i columna de 12 m amb lluminària de 400W.

34 10,27 874,20 0,04 1.356,49 2 2 47.672,64 46.120,66 0,97 ‐1.551,98 0,00

santa eugènia de 
berga

62.433,34  0,81  62.433,34  0,81  0,00  0,00  100,00% 0,00%

Es preveu la il∙luminació dels carrers principals amb columnes de
9 m i lluminàries de 150W, la il∙luminació dels carrers semi‐
peatonals amb columnes de 4 m i lluminàries de 70W, i la dels
carrers peatonals amb columnes de 4 m i lluminàries de 50W. Es
preveuen poques lluminàries per hectàrea.

62 7,99 396,98 0,04 1.006,99 1 2 74.449,92 62.433,34 0,84 ‐12.016,58 ‐0,01

sant andreu de 
llavaneres

210.694,98  3,25  210.694,98  3,25  0,00  0,00  100,00% 0,00%

Es preveuen dos tipus de lluminàries diferents. A l'avinguda de
Sant Andreu es preveu la lluminària Rama, i als carrers interiors i
al camí del golfes preveu la I llatina d'indústries Roura, de 4
metres d'alçada, amb projectors de 150W.

105 16,18 929,88 0,10 2.006,62 3 4 207.617,06 210.694,98 1,01 3.077,92 0,00

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL ENLLUMENAT



FASE 2: CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ

cost
cost  / 
m2

costos ordinaris
costos 

ordinaris 
/ m2

costos 
extraordinari

s

costos 
extraord
inaris / 
m2

%         
ordinaris

% 
extraordi
naris

costos extraordinaris % vialitat vialitat m2
material 

de 
vorada

tipus 
carrer

relació 
voreres / 
calçada

zones verdes 
urbanitzades

ó
grau 

qualitat 
(sobre 4)

grau relació 
voreres / 
calçada     
(sobre 4)

grau zones 
verdes 

urbanitzade
s (sobre 4)

factor 
segons m2 
vialitat (1 > 
de 30.000; 2 
30.000 > > 
10.000; 3 < 
10.000)

cost (CÀLCUL) cost (PU)

relació 
cost 

sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 1.569.390,79  11,77  1.511.114,16  11,33  58.276,64  0,44  96,29% 3,71%
pavimentació de zones verdes
(slurry carril bici, llosa romana,
pedra de la sínia)

27% 35.998,94 granet 12m alta
Moltes, una rambla i
una plaça

4 4 3 1 1.710.669,53 1.569.390,79 0,92 ‐141.278,74 ‐2,67%

granollers 2.018.217,49  10,31  1.941.630,22  9,91  76.587,27  0,39  96,21% 3,79%

pavimentació de zones verdes
(estan inclosos tots els
paviments perquè el
pressupost està separat entre
zona verda i paviments i
places)

21% 41.127,19 formigó 16m molt alta Moltes, cinc places 4 4 4 1 1.977.395,48 2.018.217,49 1,02 40.822,01 0,42%

vic 1.654.391,39  10,32  1.586.877,03  9,90  67.514,36  0,42  95,92% 4,08%
pavimentació de zones verdes
(pista de futbol, asfalt,
paviment llosa romana, etc.)

27% 43.293,15 formigó 12m alta
Alguna pavimentació,
pèrgoles i una pista
poliesportiva

3 3 3 1 1.676.310,77 1.654.391,39 0,99 ‐21.919,37 ‐0,41%

el vendrell 1.472.825,36  10,94  1.450.568,79  10,77  22.256,57  0,17  98,49% 1,51%
pavimentació de zones verdes
(intercalat de peces de
formigó entre el sauló)

35% 47.122,60 formigó 15m mitja
Alguna pavimentació
complementària al
sauló

3 2 2 1 1.647.406,10 1.472.825,36 0,89 ‐174.580,74 ‐2,62%

breda 433.239,71  11,49  378.783,46  10,05  54.456,25  1,44  87,43% 12,57%

pavimentació de zones verdes
(paviments formigó armat i
formigó prefabricat plaça i
subministrament i muntatge
de graons)

23% 8.613,08
pedra de
girona

8m baixa

Bastantes: es preveu
la pavimentació
d'una plaça i dels
espais de pas de la
resta de zona verda.

3 1 3 3 417.562,07 433.239,71 1,04 15.677,64 0,89%

sant hipòlit de 
voltregà

249.604,02  10,42  249.604,02  10,42  0,00  0,00  100,00% 0,00% 32% 7.662,08 formigó 9m baixa Cap 2 1 1 3 294.223,87 249.604,02 0,85 ‐44.619,85 ‐5,65%

masies de 
voltregà

475.345,30  7,59  475.345,30  7,59  0,00  0,00  100,00% 0,00% 11% 6.892,93 formigó 10m mitja

Una petita
pavimentació a
l'accés de la zona
verda

2 2 2 3 303.564,64 475.345,30 1,57 171.780,66 12,26%

torelló 1 1.404.539,51  10,18  1.371.395,59  9,94  33.143,92  0,24  97,64% 2,36%
pavimentació de zones verdes
amb paviment de formigó de
color (355 m2)

33% 45.518,55 formigó 14m mitja

Alguna petita
pavimentació a
l'accés de la zona
verda

2 2 2 1 1.336.424,63 1.404.539,51 1,05 68.114,88 1,79%

torelló 2 292.400,53  8,83  292.400,53  8,83  0,00  0,00  100,00% 0,00% 26% 8.607,56 formigó 12m mitja

Alguna petita
pavimentació a
l'accés de la zona
verda

2 1 2 3 337.760,65 292.400,53 0,87 ‐45.360,12 ‐3,92%

santa eugènia de 
berga

421.931,40  5,44  421.931,40  5,44  0,00  0,00  100,00% 0,00% 25% 19.388,00 formigó 10m baixa Cap 1 1 1 2 484.700,00 421.931,40 0,87 ‐62.768,60 ‐4,18%

sant andreu de 
llavaneres

591.119,23  9,11  591.119,23  9,11  0,00  0,00  100,00% 0,00% 13% 8.389,03 formigó 10m mitja Cap 3 2 1 3 432.873,78 591.119,23 1,37 158.245,45 7,22%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ



FASE 2: CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ - CÀLCUL

relació 
voreres / 
calçada

zones verdes 
urbanitzades

ó
grau 

qualitat 
(sobre 4)

grau relació 
voreres / 
calçada     
(sobre 4)

grau zones 
verdes 

urbanitzade
s (sobre 4)

factor 
segons m2 
vialitat (1 > 
de 30.000; 2 
30.000 > > 
10.000; 3 < 
10.000)

cost (CÀLCUL) cost (PU)

relació 
cost 

sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

vilanova i la geltrú alta
Moltes, una rambla i
una plaça

4 4 3 1 1.710.669,53 FALSO FALSO FALSO 43 FALSO FALSO FALSO 15 FALSO FALSO 1,4 FALSO 0,8 FALSO FALSO 1.569.390,79 0,92 ‐141.278,74 ‐2,67%

granollers molt alta Moltes, cinc places 4 4 4 1 1.977.395,48 FALSO FALSO FALSO 43 FALSO FALSO FALSO 15 FALSO FALSO FALSO 2,1 0,8 FALSO FALSO 2.018.217,49 1,02 40.822,01 0,42%

vic alta
Alguna pavimentació,
pèrgoles i una pista
poliesportiva

3 3 3 1 1.676.310,77 FALSO FALSO 36 FALSO FALSO FALSO 11 FALSO FALSO FALSO 1,4 FALSO 0,8 FALSO FALSO 1.654.391,39 0,99 ‐21.919,37 ‐0,41%

el vendrell mitja
Alguna pavimentació
complementària al
sauló

3 2 2 1 1.647.406,10 FALSO FALSO 36 FALSO FALSO 7 FALSO FALSO FALSO 0,7 FALSO FALSO 0,8 FALSO FALSO 1.472.825,36 0,89 ‐174.580,74 ‐2,62%

breda baixa

Bastantes: es preveu
la pavimentació
d'una plaça i dels
espais de pas de la
resta de zona verda.

3 1 3 3 417.562,07 FALSO FALSO 36 FALSO 3 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 1,4 FALSO FALSO FALSO 1,2 433.239,71 1,04 15.677,64 0,89%

sant hipòlit de 
voltregà

baixa Cap 2 1 1 3 294.223,87 FALSO 29 FALSO FALSO 3 FALSO FALSO FALSO 0 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 1,2 249.604,02 0,85 ‐44.619,85 ‐5,65%

masies de 
voltregà

mitja

Una petita
pavimentació a
l'accés de la zona
verda

2 2 2 3 303.564,64 FALSO 29 FALSO FALSO FALSO 7 FALSO FALSO FALSO 0,7 FALSO FALSO FALSO FALSO 1,2 475.345,30 1,57 171.780,66 12,26%

torelló 1 mitja

Alguna petita
pavimentació a
l'accés de la zona
verda

2 2 2 1 1.336.424,63 FALSO 29 FALSO FALSO FALSO 7 FALSO FALSO FALSO 0,7 FALSO FALSO 0,8 FALSO FALSO 1.404.539,51 1,05 68.114,88 1,79%

torelló 2 mitja

Alguna petita
pavimentació a
l'accés de la zona
verda

2 1 2 3 337.760,65 FALSO 29 FALSO FALSO 3 FALSO FALSO FALSO FALSO 0,7 FALSO FALSO FALSO FALSO 1,2 292.400,53 0,87 ‐45.360,12 ‐3,92%

santa eugènia de 
berga

baixa Cap 1 1 1 2 484.700,00 22 FALSO FALSO FALSO 3 FALSO FALSO FALSO 0 FALSO FALSO FALSO FALSO 1 FALSO 421.931,40 0,87 ‐62.768,60 ‐4,18%

sant andreu de 
llavaneres

mitja Cap 3 2 1 3 432.873,78 FALSO FALSO 36 FALSO FALSO 7 FALSO FALSO 0 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 1,2 591.119,23 1,37 158.245,45 7,22%

grau qualitat grau zones verdes urbanitzades factor m2 vialitat

municipi

grau relació voreres / calçada

valoració càlcul comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ - CÀLCUL



FASE 2: CAPÍTOL JARDINERIA

cost cost  / m2
cost / m2 
zona verda

costos ordinaris
costos 

ordinaris / 
m2

costos 
ordinaris / 
m2 zona 
verda

costos 
extraordinaris

costos 
extraordinari

s / m2

costos 
extraordinari
s / m2 zona 

verda

%         
ordinaris

% 
extraordina

ris
costos extraordinaris

grau 
qualitat 
plantació

grau 
pavimenta
ció sauló

grau 
aportació 
extra terres 
vegetals

cost jardineria cost sector

relació 
cost 

sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 45.398,51  0,34  3,10  19.023,23  0,14  1,30  26.375,28  0,20  1,80  41,90% 58,10%
pavimentació amb sauló,
terres vegetals

4 2 2 49.865,20 45.398,51  0,91  ‐4.466,69  ‐0,08%

granollers 44.629,99  0,23  0,62  44.629,99  0,23  0,62  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2 1 1 43.477,32 44.629,99  1,03  1.152,67  0,01%

vic 57.611,04  0,36  3,27  5.655,79  0,04  0,32  51.955,25  0,32  2,95  9,82% 90,18% pavimentació amb sauló 1 4 1 56.441,44 57.611,04  1,02  1.169,60  0,02%

el vendrell 19.169,77  0,14  1,29  6.451,74  0,05  0,44  12.718,04  0,09  0,86  33,66% 66,34% pavimentació amb sauló 2 2 1 23.695,94 19.169,77  0,81  ‐4.526,17  ‐0,07%

breda 9.009,74  0,24  2,16  3.461,39  0,09  0,83  5.548,35  0,15  1,33  38,42% 61,58% pavimentació amb sauló 3 2 1 8.330,37 9.009,74  1,08  679,37  0,04%

sant hipòlit de voltregà 3.219,59  0,13  0,67  3.219,59  0,13  0,67  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2 1 1 2.873,28 3.219,59  1,12  346,31  0,04%
masies de voltregà 9.006,61  0,14  1,31  1.269,76  0,02  0,18  7.736,85  0,12  1,12  14,10% 85,90% pavimentació amb sauló 1 2 1 8.271,52 9.006,61  1,09  735,09  0,05%

torelló 1 5.207,43  0,04  0,38  4.307,14  0,03  0,31  900,29  0,01  0,07  82,71% 17,29%
pavimentació amb sorra
vermella

1 1 1 2.758,70 5.207,43  1,89  2.448,73  0,06%

torelló 2 17.310,49  0,52  2,75  3.419,33  0,10  0,54  13.891,16  0,42  2,21  19,75% 80,25% pavimentació amb sauló 2 3 1 16.354,36 17.310,49  1,06  956,13  0,08%
santa eugènia de berga 100.623,00  1,30  7,21  3.970,20  0,05  0,28  96.652,80  1,25  6,92  3,95% 96,05% aportació terres vegetals 1 1 3 58.629,31 100.623,00  1,72  41.993,69  2,79%

sant andreu de llavaneres 9.298,69  0,14  0,97  9.298,69  0,14  0,97  0,00  0,00  0,00  100,00% 0,00% 3 1 1 9.615,26 9.298,69  0,97  ‐316,57  ‐0,01%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL JARDINERIA



FASE 2: CAPÍTOL ARBRAT

cost cost  / m2
cost / m2 
vialitat

cost / m2 zona 
verda

cost / m2 
vialitat + zona 

verda
núm. arbres

arbres en zona 
verda

arbres en carrers 
% arbres en zona 

verda
cost / arbre

grau cost arbres 
(sobre 4)

arbre / ha sector
grau quantitat 
arbres (sobre 5)

cost (CÀLCUL) cost sector

relació 
cost 

sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 92.562,74  0,69  2,57  6,31  1,83  579 130 449 22,45% 159,87 4 43,43 3 106.663,52 92.563 0,87 ‐14.100,78 ‐0,27%
granollers 229.072,42  1,17  5,57  3,16  2,02  3811 2880 931 75,57% 60,11 2 194,59 6 235.012,54 229.072 0,97 ‐5.940,11 ‐0,06%
vic 47.918,92  0,30  1,11  2,72  0,79  555 255 300 45,95% 86,34 3 34,61 2 40.086,25 47.919 1,20 7.832,67 0,15%
el vendrell 41.690,44  0,31  0,88  2,82  0,67  478 91 387 19,04% 87,22 3 35,50 2 33.659,00 41.690 1,24 8.031,44 0,12%

breda 6.968,23  0,18  0,81  1,67  0,55  80 36 44 45,00% 87,10 3 21,22 2 9.423,50 6.968 0,74 ‐2.455,27 ‐0,14%

sant hipòlit de voltregà 3.971,60  0,17  0,52  0,83  0,32  79 79 0 100,00% 50,27 2 32,99 2 3.591,60 3.972 1,11 380,00 0,05%

masies de voltregà 10.407,48  0,17  1,51  1,51  0,75  216 48,18 2 34,47 2 9.399,45 10.407 1,11 1.008,03 0,07%
torelló 1 24.544,14  0,18  0,54  1,78  0,41  328 74,83 2 23,78 2 20.690,25 24.544 1,19 3.853,89 0,10%
torelló 2 4.925,21  0,15  0,57  0,78  0,33  248 218 30 87,90% 19,86 1 74,91 4 4.965,90 4.925 0,99 ‐40,69 0,00%
santa eugènia de berga 2.339,31  0,03  0,12  0,17  0,07  31 75,46 2 4,00 1 2.326,56 2.339 1,01 12,75 0,00%

sant andreu de llavaneres 32.078,45  0,49  3,82  3,34  1,78  250 0 250 0,00% 128,31 3 38,53 3 32.440,17 32.078 0,99 ‐361,72 ‐0,02%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL ARBRAT



FASE 2: CAPÍTOL MOBILIARI

cost cost  / m2
cost / m2 
vialitat

cost / m2 zona 
verda

cost / m2 
vialitat + zona 

verda

relació cost 
mobiliari / 
cost total

superfície 
sector

inclou 
baranes?

inclou 
previsió jocs 
infantils?

mobiliari 
previst 

exclusivame
n a zona 
verda?

valoració general

grau 
quantitat 
mobiliari 
(sobre 4)

qualitat 
mobiliari (1: 
baix ; 2: alt)

cost 
mobiliari

cost
relació cost 
sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 56.199,27  0,42  1,56  3,83  1,11  0,011 133.329 no sí no
es preveuen bancs, papereres, 3 fonts i una 
previsió de jocs infantils

4 2 66.338 56.199,27 0,85 ‐10.138,47 ‐0,19%

granollers 128.549,12  0,66  3,13  1,77  1,13  0,013 195.844 sí sí no

es preveuen bancs, papereres, pilones, fonts, 
jocs infantils, tancament de la zona de jocs 
infantils, aparcabibicletes, dispensador de 
bosses per recollida d'excrements de gossos, 
etc.

4 2 132.540 128.549,12 0,97 ‐3.990,59 ‐0,04%

vic 25.157,28  0,16  0,58  1,43  0,41  0,005 160.345 no no no
es preveuen bancs de fusta, papereres, pilones 
i jardineres

2 2 25.432 25.157,28 0,99 ‐274,31 ‐0,01%

el vendrell 47.028,76  0,35  1,00  3,18  0,76  0,007 134.636 no sí no
es preveuen bancs, taules, cadires, fonts, 
papereres i jocs infantils

3 2 68.472 47.028,76 0,69 ‐21.442,83 ‐0,32%

breda 27.515,74  0,73  3,19  6,61  2,15  0,016 37.694 sí sí sí
es preveuen bancs, cadires, papereres per la 
zona verda, una barana d'acer i una previsió 
de jocs infantils

4 2 29.640 27.515,74 0,93 ‐2.124,05 ‐0,12%

sant hipòlit de voltregà 4.554,10  0,19  0,59  0,95  0,37  0,006 23.944 no no no es preveuen bancs i papereres 2 1 5.471 4.554,10 0,83 ‐916,73 ‐0,12%
masies de voltregà 2.365,50  0,04  0,34  0,34  0,17  0,002 62.663 no no no es preveuen bancs i papereres 1 1 2.802 2.365,50 0,84 ‐436,83 ‐0,03%
torelló 1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,000 137.935 no no no no es preveu cap tipus de mobiliari 0,00%
torelló 2 15.040,00  0,45  1,75  2,39  1,01  0,013 33.106 sí no sí es preveuen 12 bancs i una tanca de fusta 3 1 11.570 15.040,00 1,30 3.470,25 0,30%

santa eugènia de berga 25.498,04  0,33  1,32  1,83  0,76  0,017 77.552 no sí
es preveuen 7 bancs, 20 papereres i jocs
infantils

4 1 21.037 25.498,04 1,21 4.460,92 0,30%

sant andreu de llavaneres 8.475,45  0,13  1,01  0,88  0,47  0,004 64.880 sí no no
es preveuen bancs de poca qualitat, papereres
i un reixat de 2 m d'alçària

2 1 12.239 8.475,45 0,69 ‐3.763,83 ‐0,17%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL MOBILIARI



FASE 2: CAPÍTOL SENYALITZACIÓ

cost cost  / m2 costos ordinaris
costos ordinaris 

/ m2
costos 

extraordinaris

costos 
extraordinaris / 

m2
%         ordinaris

% 
extraordinaris

costos extraordinaris
relació cost 

senyalització / 
cost total

grau quantitat 
senyalització 
(sobre 3)

cost senyalització cost sector
relació cost 
sector / 
càlcul

diferència
% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 44.757,19  0,34  44.757,19  0,34  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,84% 3 53.010,97 44.757,19 0,84 ‐8.253,78 ‐0,16%

granollers 19.995,04  0,10  19.995,04  0,10  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,21% 1 19.249,81 19.995,04 1,04 745,22 0,01%
vic 7.107,62  0,04  7.107,62  0,04  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,13% 1 10.773,10 7.107,62 0,66 ‐3.665,48 ‐0,07%
el vendrell 13.535,45  0,10  13.535,45  0,10  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,20% 1 13.323,43 13.535,45 1,02 212,02 0,00%

breda 2.318,04  0,06  2.318,04  0,06  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,13% 1 3.528,55 2.318,04 0,66 ‐1.210,51 ‐0,07%

sant hipòlit de voltregà 10.847,18  0,45  10.847,18  0,45  0,00  0,00  100,00% 0,00% 1,37% 3 7.902,31 10.847,18 1,37 2.944,87 0,37%
masies de voltregà 8.177,39  0,13  8.177,39  0,13  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,58% 2 8.406,99 8.177,39 0,97 ‐229,60 ‐0,02%

torelló 1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ‐ ‐ 0,00% 1 7.622,96 0,00 0,00 ‐7.622,96 ‐0,20%

torelló 2 23.137,92  0,70  23.137,92  0,70  0,00  0,00  100,00% 0,00% 2,00% 3 11.569,75 23.137,92 2,00 11.568,17 1,00%
santa eugènia de berga 4.018,94  0,05  4.018,94  0,05  0,00  0,00  100,00% 0,00% 0,27% 1 3.005,30 4.018,94 1,34 1.013,64 0,07%
sant andreu de llavaneres 9.803,71  0,15  6.581,71  0,10  3.222,00  0,05  67,13% 32,87% partida treballs topografia 0,30% 1 4.381,66 9.803,71 2,24 5.422,05 0,25%

municipi anàlisi valoració comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL SENYALITZACIÓ



FASE 2: CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT

cost cost  / m2
cost / m2 

vialitat + zona 
verda

% total 
pressupost

cost (CÀLCUL) ‐ 
3% pressupost

cost (PU)
relació cost 

sector / càlcul
diferència

% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 184.315,93  1,38  3,64  3,48% 148.075,32 184.315,93 1,24 36.240,60 0,01
granollers 189.316,53  0,97  1,67  1,97% 295.847,55 189.316,53 0,64 ‐106.531,02 ‐0,01
vic 128.316,09  0,80  2,11  2,38% 132.456,17 128.316,09 0,97 ‐4.140,09 0,00
el vendrell 90.848,42  0,67  1,47  1,36% 213.973,71 90.848,42 0,42 ‐123.125,28 ‐0,02

breda 22.536,66  0,60  1,76  1,28% 52.928,20 22.536,66 0,43 ‐30.391,54 ‐0,02

sant hipòlit de voltregà 21.330,66  0,89  1,71  2,70% 22.795,13 21.330,66 0,94 ‐1.464,47 0,00
masies de voltregà 26.456,16  0,42  1,92  1,89% 42.034,94 26.456,16 0,63 ‐15.578,78 ‐0,01
torelló 1 111.412,04  0,81  1,88  2,92% 114.344,34 111.412,04 0,97 ‐2.932,30 0,00
torelló 2 33.698,31  1,02  2,26  2,91% 34.709,26 33.698,31 0,97 ‐1.010,95 0,00
santa eugènia de berga 15.656,22  0,20  0,47  1,04% 45.079,54 15.656,22 0,35 ‐29.423,32 ‐0,02
sant andreu de llavaneres 9.402,28  0,14  0,52  0,43% 61.196,40 9.402,28 0,15 ‐51.794,12 ‐0,02

municipi anàlisi comprovació

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT



FASE 2: CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES

cost
cost  / 
m2

cost
cost  / 
m2

cost
cost  / 
m2

cost
cost  / 
m2

cost
cost  / 
m2

cost
cost  / 
m2

cost
cost  / 
m2

cost
cost  / 
m2

grau reg 
automàt
ic (sobre 

4)

grau 
obra 
civil 

(sobre 
3)

nombre 
ponts

nombre 
basses

grau 
instal∙la
cions 

addicion
als 

(sobre 
3)

grau 
urbanització 

carrers 
addicionals 
(sobre 3)

grau 
contenidors 
soterrats (1 

o 2)

grau 
trasllat 
element 
cultural 
(1 o 2)

cost obres 
complementàries 

CÀLCUL

cost obres 
complementàries 

PU

relació cost 
CÀLCUL / 

PU
diferència

% desviació 
respecte 
pressupost

vilanova i la geltrú 82.788,97  0,62  53.700,00  0,40  295.765,64  2,22  6.186,39  0,05  4 1 0 0 3 1 2 2 379.324 438.441 1,16 59.117 1,12%

granollers 117.732,92  0,60  491.041,24  2,51  667.779 3,41  231.902 0,02  4 3 1 1 1 1 1 1 1.532.116 1.508.455 0,98 ‐23.661 ‐0,25%

vic 7.452,60  0,05  772.668,24  4,82  306.875,73  1,91  2 1 0 0 1 3 2 1 1.122.415 1.086.997 0,97 ‐35.418 ‐0,66%

el vendrell 42.463,02  0,32  24.284,00  0,18  60.810,97  0,45  3 1 0 0 2 2 1 1 200.027 127.558 0,64 ‐72.469 ‐1,09%

breda 7.073,90  0,19  100.050,81  2,65  35.879,34  0,95  46.919,64  1,24  3 3 0 0 3 2 1 1 183.237 189.924 1,04 6.686 0,38%

sant hipòlit de 
voltregà

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1,00 0 0,00%

masies de 
voltregà

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1,00 0 0,00%

torelló 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0,00%

torelló 2 2.000,00  0,06  24.000,00  0,72  2 1 0 0 2 1 1 1 28.311 26.000 0,92 ‐2.311 ‐0,20%

santa eugènia de 
berga

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1,00 0 0,00%

sant andreu de 
llavaneres

64.035,60  0,99  104.312,25  1,61  1 2 0 0 1 1 2 1 188.153 168.348 0,89 ‐19.805 ‐0,90%

valoració comprovacióanàlisi

trasllat element 
cultural

instal∙lació contenidors 
soterrats

urbanització de carrers 
addicionals

instal∙lacions 
addicionals

obra civil / obres de 
fàbrica

municipi

reg automàtic
obra civil ‐ 

construcció d'un 
pont

obra civil ‐ 
construcció bassa 

aigua parc

Propietario
Cuadro de texto
FASE 2: CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost: Pes de cada capítol 



FASE 2: PES CAPÍTOLS

enderrocs moviment de terres xarxa clavegueram xarxa aigua potable xarxa telecos xarxa elèctrica xarxa gas
conjunt 

instal∙lacions
enllumenat pavimentació jardineria arbrat mobiliari senyalització

seguretat i salut i 
control de qualitat

obres 
complementàries

vilanova i la geltrú 3,91% 12,15% 9,12% 1,43% 3,65% 11,73% 0,52% 26,46% 8,34% 33,44% 0,97% 2,09% 1,30% 1,04% 2,89% 7,42%
granollers 1,14% 19,94% 9,50% 5,99% 2,89% 9,70% 1,24% 29,32% 4,95% 20,84% 0,46% 2,48% 1,40% 0,20% 3,12% 16,15%
vic 0,14% 12,67% 6,80% 3,94% 1,90% 16,85% 0,54% 30,04% 5,22% 28,42% 0,96% 0,68% 0,43% 0,18% 2,25% 19,03%
el vendrell 0,32% 17,37% 15,54% 4,68% 2,38% 16,60% 1,49% 40,70% 6,81% 26,05% 0,37% 0,53% 1,08% 0,21% 3,38% 3,16%

breda 2,05% 10,61% 11,38% 6,60% 2,50% 17,07% 2,88% 40,43% 4,37% 25,21% 0,50% 0,57% 1,79% 0,21% 3,20% 11,06%

sant hipòlit de voltregà 0,15% 16,83% 14,86% 5,65% 2,97% 9,51% 0,59% 33,59% 7,61% 36,53% 0,36% 0,45% 0,68% 0,98% 2,83% 0,00%
masies de voltregà 0,24% 27,28% 16,87% 4,82% 1,93% 14,46% 0,96% 39,04% 4,63% 23,35% 0,64% 0,72% 0,22% 0,65% 3,23% 0,00%
torelló 1 0,18% 24,15% 12,69% 5,26% 1,45% 11,60% 1,09% 32,08% 4,64% 35,13% 0,07% 0,54% 0,00% 0,20% 3,01% 0,00%
torelló 2 0,41% 30,79% 13,79% 4,00% 1,10% 8,28% 0,55% 27,72% 3,97% 28,15% 1,36% 0,41% 0,96% 0,96% 2,89% 2,36%
santa eugènia de berga 0,25% 23,02% 12,35% 2,72% 1,98% 14,82% 0,99% 32,84% 4,74% 30,87% 3,73% 0,15% 1,34% 0,19% 2,87% 0,00%

sant andreu de llavaneres 3,56% 22,18% 7,74% 1,70% 4,65% 13,94% 0,93% 28,97% 9,91% 20,67% 0,46% 1,55% 0,58% 0,21% 2,92% 8,98%

1,22% 18,85% 12,42% 4,11% 2,43% 13,35% 1,02% 33,34% 5,74% 27,44% 0,90% 0,95% 0,85% 0,44% 2,96% 7,32%

pes capítolsmunicipi
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FASE 3: SIMPLIFICACIÓ PROCEDIMENT 
Quadres càlcul cost urbanització sector 



FASE 3: CÀLCUL DEL COST D'URBANITZACIÓ

municipi sector superfície (M2) densitat (H/HA)
edificabilitat 

bruta 
(M2ST/M2S)

vialitat zona verda preexistències
moviments de 

terres
connexions 
instal∙lacions

qualitat
obres 

complementàries
COST TOTAL 
(CÀLCUL)

COST TOTAL (PU)
RELACIÓ COST 
CÀLCUL / PU

vilanova i la geltrú sector sant jordi I 133.329 60 0,75 27% 11% 4 2 2 4 1 5.126.431 5.301.097 1,03
granollers sector res. x lledoner 195.844 55 0,65 21% 37% 2 3 3 4 3 9.619.159 9.624.907 1,00

vic el nadal 160.345 39 0,7 27% 11% 1 1 3 3 1 5.681.838 5.386.551 0,95
el vendrell sector 11 tancat del galan 134.636 60 0,64 35% 11% 1 3 3 3 1 6.663.192 6.661.715 1,00
breda pp‐11 can guilleumes 37.694 27 0,4 23% 11% 3 2 4 4 3 1.773.168 1.764.273 0,99

sant hipòlit de voltregà pp‐2 carretera de la gleva 23.944 34 0,46 32% 20% 1 2 1 2 1 791.939 790.231 1,00
masies de voltregà pp‐2 poble sec ‐ subsect. 1 62.663 40 0,55 11% 11% 1 4 4 2 3 1.422.311 1.401.165 0,99
sant cugat del vallès vullpalleres 440.555 27 0,4 16% 34% 2 2 3 4 3 14.596.888 14.825.835 1,02

torelló el castell I 137.935 33 0,45 33% 10% 1 2 1 2 1 4.068.728 3.811.478 0,94
torelló el castell II 33.106 28 0,45 26% 19% 1 4 1 2 2 1.123.976 1.156.975 1,03

santa eugènia de berga el català 77.552 22,8 0,42 25% 18% 1 2 1 1 1 1.724.478 1.502.651 0,87
sant andreu de llavaneres pp‐6 els ametllers 64.880 24,2 0,29 13% 15% 3 4 4 4 3 2.226.637 2.190.831 0,98

l'escala sup‐1 la closa del llop 104.860 29 0,41 21% 32% 1 2 3 2 3 3.551.187 3.405.982 0,96

(*) sombrejats amb color gris els sectors que han estat utilitzats com a mostra durant les fases 2 i 3. Els dos sectors restants s'han utilitzat per a comprovar l'eficàcia del sistema de càlcul obtingut.
0,98

ERROR MIG
preexistències:

situació 1: sector sense preexistències o sector on tan sols es preveu una petita demolició de paviment, tanca, cuneta.
situació 2: sector on hi ha alguna preexistència més important, com pot ser ara alguns coberts, tanques, paviments.
situació 3: sector on es preveu l'enderroc de diversos elements com ara paviments, murs, tanques, alguna edificació i alguns coberts.
situació 4: sector on hi ha moltes preexistències a enderrocar tals com edificacions, tanques, recs, basses, paviments i qualsevol altre tipus d'obra de fàbrica.

moviments de terres:

situació 1: sector amb la topografia plana o amb un lleuger pendent on pràcticament no s'han de fer moviments de terres.
situació 2: sector on el terreny presenta una lleu pendent o està format per dues plataformes separades per un marge i on caldrà realitzar alguns moviments de terres per regularitzar la topografia.

complexitat instal∙lacions

situació 1: sector amb cap connexió exterior a realitzar.
situació 2: sector amb poques connexions exteriors a realitzar.
situació 3: sector amb diverses connexions exteriors a realitzar o amb una sola connexió important.
situació 4: sector amb moltes connexions exteriors a realitzar o molt importants i que suposen un cost important respecte el pressupost general.

qualitat

situació 1: sector de baixa qualitat, vorades de formigó, voreres a base de llit de formigó, habitualment de baixa edificabilitat i situat en un poble petit amb pocs recursos.
situació 2: sector de qualitat mitja‐baixa, amb vorades de formigó prefabricat i voreres de panot o similar, de baixa edificabilitat i situat en un poble de tamany petit (habitualment entre 5.000 i 15.000 habitants).

obres complementàries

situació 1: sector on no es preveuen obres complementàries.
situació 2: sector on es preveuen algunes obres complementàries de poca importància en relació al conjunt del sector (pavimentació d’un tram de carrer fora de l’àmbit, trasllat d’un element cultural, etc.).
situació 3: sector on es preveuen diverses obres complementàries d’una importància major en relació al conjunt del sector (construcció d’una bassa, urbanització d’un carrer fora del sector, instal•lacions fora del sector, etc.).

situació 3: sector amb un orografia irregular que comporta un terraplenat o desmunt generalitzat; sectors compostos per més de dues feixes; o sectors adjacents a un riu que comporta la realització de tasques importants del capítol de moviments de terres.

situació 3: sector de qualitat mitja‐alta, habitualment situat en una ciutat de tamany mitjà. El sector sol incloure paviments diferents del panot i zones verdes pavimentades (places, rambles, etc.). També es pot tractar de sectors situats en pobles petits però que 
exigeixin qualitat als projectes d'urbanització.

situació 4: sector de qualitat alta, habitualment situats en ciutats de tamany gran. També es pot tractar de pobles petits amb molta qualitat (per exemple Sant Andreu de Llavaneres). Solen incloure diversos tipus de paviments, la vorada sol ser de granet o en tot cas 
diferent del formigó prefabricat, i les zones verdes solen estar pavimentades i tenir un caràcter majoritàriament urbà (places dures, rambles, etc.).

situació 4: sector on es preveuen moltes obres complementàries que poden suposar fins el 20% del cost total de les obres d’urbanització (una combinació de les obres esmentades al punt anterior, manteniment de les obres, construcció de ponts o canalitzacions, 
etc.).

situació 4: sector amb una topografia molt irregular, o format per nombroses plataformes separades per marges, on es preveuen l'excavació, el terraplenat i el transport de terres dins del sector i obres derivades de la proximitat d'un riu. També s'hi poden incloure 
aquells sectors amb una orografia com la descrita en la situació 2, però en els que el terreny és de pedra.
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FASE 3: CÀLCUL DEL COST D'URBANITZACIÓ PER CAPÍTOLS

municipi sector
cost capítol enderrocs 

(CÀLCUL)
cost capítol moviments 
de terres (CÀLCUL)

cost capítols 
instal∙lacions (CÀLCUL)

cost capítol enllumenat 
(CÀLCUL)

cost capítol 
pavimentació (CÀLCUL)

cost capítol jardineria, 
mobiliari urbà i 

senyalització (CÀLCUL)

cost capítol obra civil 
(CÀLCUL)

cost capítol seguretat i 
salut (CÀLCUL)

cost capítol control de 
qualitat (CÀLCUL)

cost capítol obres 
complementàries 

(CÀLCUL)
COST TOTAL (CÀLCUL)

vilanova i la geltrú sector sant jordi I 186.661 658.647 1.601.953 428.387 1.835.946 419.454 0 51.310 102.621 0 5.126.431
granollers sector res. x lledoner 97.922 2.044.609 2.652.704 489.414 2.097.487 869.155 567.947 82.513 165.026 849.883 9.619.159

vic el nadal 32.069 548.380 2.792.408 424.273 1.731.726 158.100 0 56.870 113.739 0 5.681.838
el vendrell sector 11 tancat del galan 26.927 1.114.786 3.039.408 461.801 1.884.904 141.368 0 66.692 133.384 0 6.663.192
breda pp‐11 can guilleumes 33.925 166.117 701.966 73.211 422.041 122.178 0 15.194 30.389 156.502 1.773.168

sant hipòlit de voltregà pp‐2 carretera de la gleva 4.789 161.861 252.849 42.141 245.187 39.651 0 7.465 14.930 0 791.939
masies de voltregà pp‐2 poble sec ‐ subsect. 1 12.533 330.861 572.113 53.076 220.574 53.765 0 12.429 24.858 128.021 1.422.311
sant cugat del vallès vullpalleres 220.278 2.863.608 4.335.061 599.155 3.453.951 1.809.800 0 132.819 265.637 1.368.031 14.596.888

torelló el castell I 27.587 771.057 1.433.834 250.352 1.456.594 132.969 0 40.724 81.448 0 4.068.728
torelló el castell II 6.621 357.545 271.138 47.342 275.442 50.917 0 10.090 20.180 51.964 1.123.976

santa eugènia de berga el català 15.510 433.516 610.722 77.552 407.148 113.226 0 16.577 33.153 0 1.724.478
sant andreu de llavaneres pp‐6 els ametllers 58.392 432.103 671.122 71.307 411.062 174.686 144.034 18.187 36.373 187.323 2.226.637

l'escala sup‐1 la closa del llop 20.972 721.667 1.348.462 120.594 701.639 252.647 0 31.660 63.320 326.096 3.551.187

(*) sombrejats amb color gris els sectors que han estat utilitzats com a mostra durant les fases 2 i 3. Els dos sectors restants s'han utilitzat per a comprovar l'eficàcia del sistema de càlcul obtingut.

valors preexistències (€/m² de superfície del sector) valors jardineria, mobiliari urbà i senyalització

valor base 0,1 valor cost jardineria i mobiliari urbà ( €/m² de zones verdes) 7
valor situació 1  0,1 valor cost senyalització (€/m² de vialitat) 0,8
valor situació 2 0,4
valor situació 3 0,8
valor situació 4 1,3 valors obres complementàries (% respecte resta pressupost)

valor situació 1 0,00
valors moviments de terres (€/m² de vialitat i zones verdes) valor situació 2 0,05

valor situació 3 0,10
valor base 8 valor situació 4 0,15
valor situació 1 1
valor situació 2 5
valor situació 3 10 factor segons superfície sector
valor situació 4 16

valor situació 1 1,03
valor situació 2 1,01

valors instal∙lacions (€/ml de vialitat) valor situació 3 0,99
valor situació 4 0,97

valor si edif.<0,3 300
valor si 0,3=<edif.<0,45 315
valor si 0,45=<edif.<0,6 330
valor si edif.>0,6 345
valor connexions instal∙lacions 1 0
valor connexions instal∙lacions 2 100
valor connexions instal∙lacions 3 300
valor connexions instal∙lacions 4 500

valors lluminàries

nºllum. / ml vial. Edif. =< 0,5 0,05
nºllum. / ml vial. Edif. > 0,5 0,07
valor cost llum. qualitat 1 (€) 800
valor cost llum. qualitat 2 (€) 1100
valor cost llum. qualitat 3 (€) 1400
valor cost llum. qualitat 4 (€) 1700

valors pavimentació (€/m² de vialitat)

valor edificabilitat < 60 2
valor edificabilitat > 60 4
valor cost pavimentació qual. 1 19
valor cost pavimentació qual. 2 30
valor cost pavimentació qual. 3 36
valor cost pavimentació qual. 4 47
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FASE 3: CÀLCUL DEL COST D'URBANITZACIÓ PER CAPÍTOLS ‐ DESGLOSSAT (1)

municipi
cost capítol 
enderrocs 
(CÀLCUL)

cost capítol 
moviments de 
terres (CÀLCUL)

cost capítols 
instal∙lacions 
(CÀLCUL)

cost capítol 
enllumenat 
(CÀLCUL)

cost capítol 
pavimentació 
(CÀLCUL)

vilanova i la geltrú 186.661 658.647 FALSO 5 FALSO FALSO 1.601.953 FALSO FALSO FALSO 345 FALSO 100 FALSO FALSO 428.387 FALSO 0,07 FALSO FALSO FALSO 1700 1.835.946
granollers 97.922 2.044.609 FALSO FALSO 10 FALSO 2.652.704 FALSO FALSO FALSO 345 FALSO FALSO 300 FALSO 489.414 FALSO 0,07 FALSO FALSO FALSO 1700 2.097.487

vic 32.069 548.380 1 FALSO FALSO FALSO 2.792.408 FALSO FALSO FALSO 345 FALSO FALSO 300 FALSO 424.273 FALSO 0,07 FALSO FALSO 1400 FALSO 1.731.726
el vendrell 26.927 1.114.786 FALSO FALSO 10 FALSO 3.039.408 FALSO FALSO FALSO 345 FALSO FALSO 300 FALSO 461.801 FALSO 0,07 FALSO FALSO 1400 FALSO 1.884.904
breda 33.925 166.117 FALSO 5 FALSO FALSO 701.966 FALSO 315 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 500 73.211 0,05 FALSO FALSO FALSO FALSO 1700 422.041

sant hipòlit de voltregà 4.789 161.861 FALSO 5 FALSO FALSO 252.849 FALSO FALSO 330 FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 42.141 0,05 FALSO FALSO 1100 FALSO FALSO 245.187
masies de voltregà 12.533 330.861 FALSO FALSO FALSO 16 572.113 FALSO FALSO 330 FALSO FALSO FALSO FALSO 500 53.076 FALSO 0,07 FALSO 1100 FALSO FALSO 220.574
sant cugat del vallès 220.278 2.863.608 FALSO 5 FALSO FALSO 4.335.061 FALSO 315 FALSO FALSO FALSO FALSO 300 FALSO 599.155 0,05 FALSO FALSO FALSO FALSO 1700 3.453.951

torelló 27.587 771.057 FALSO 5 FALSO FALSO 1.433.834 FALSO 315 FALSO FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 250.352 0,05 FALSO FALSO 1100 FALSO FALSO 1.456.594
torelló 6.621 357.545 FALSO FALSO FALSO 16 271.138 FALSO 315 FALSO FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 47.342 0,05 FALSO FALSO 1100 FALSO FALSO 275.442

santa eugènia de berga 15.510 433.516 FALSO 5 FALSO FALSO 610.722 FALSO 315 FALSO FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 77.552 0,05 FALSO 800 FALSO FALSO FALSO 407.148
sant andreu de llavaneres 58.392 432.103 FALSO FALSO FALSO 16 671.122 300 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 500 71.307 0,05 FALSO FALSO FALSO FALSO 1700 411.062

l'escala 20.972 721.667 FALSO 5 FALSO FALSO 1.348.462 FALSO 315 FALSO FALSO FALSO FALSO 300 FALSO 120.594 0,05 FALSO FALSO 1100 FALSO FALSO 701.639

(*) sombrejats amb color gris els sectors que han estat utilitzats com a mostra durant les fases 2 i 3. Els dos sectors restants s'han utilitzat per a comprovar l'eficàcia del sistema de càlcul obtingut.

valors moviments de terres valors instal∙lacions segons edificabilitat valors instal∙lacions segons connexions
valors enllumenat 
segons edificabilitat

valors enllumenat segons qualitat
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FASE 3: CÀLCUL DEL COST D'URBANITZACIÓ PER CAPÍTOLS ‐ DESGLOSSAT (2)

cost capítol 
jardineria, 

mobiliari urbà i 
senyalització 
(CÀLCUL)

condició 
qualitat 4

cost capítol obra 
civil (CÀLCUL)

condició 
qualitat 4

cost capítol 
seguretat i salut 

(CÀLCUL)

cost capítol 
control de 

qualitat (CÀLCUL)

cost capítol obres 
complementàries 

(CÀLCUL)

FALSO 4 FALSO FALSO FALSO 47 419.454 1 FALSO FALSO 8 0 1 FALSO FALSO 51.310 102.621 0 0 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 0,97
FALSO 4 FALSO FALSO FALSO 47 869.155 1 FALSO FALSO 8 567.947 1 5 FALSO 82.513 165.026 849.883 FALSO FALSO 0,1 FALSO FALSO FALSO FALSO 0,97
FALSO 4 FALSO FALSO 36 FALSO 158.100 FALSO FALSO FALSO 8 0 FALSO FALSO FALSO 56.870 113.739 0 0 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 0,97
FALSO 4 FALSO FALSO 36 FALSO 141.368 FALSO FALSO FALSO 8 0 FALSO 5 FALSO 66.692 133.384 0 0 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 0,97

2 FALSO FALSO FALSO FALSO 47 122.178 1 FALSO 10 FALSO 0 1 FALSO FALSO 15.194 30.389 156.502 FALSO FALSO 0,1 FALSO 1,03 FALSO FALSO FALSO
2 FALSO FALSO 30 FALSO FALSO 39.651 FALSO FALSO 10 FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 7.465 14.930 0 0 FALSO FALSO FALSO 1,03 FALSO FALSO FALSO
2 FALSO FALSO 30 FALSO FALSO 53.765 FALSO FALSO 10 FALSO 0 FALSO FALSO 8 12.429 24.858 128.021 FALSO FALSO 0,1 FALSO FALSO 1,01 FALSO FALSO
2 FALSO FALSO FALSO FALSO 47 1.809.800 1 FALSO 10 FALSO 0 1 FALSO FALSO 132.819 265.637 1.368.031 FALSO FALSO 0,1 FALSO FALSO FALSO FALSO 0,97
2 FALSO FALSO 30 FALSO FALSO 132.969 FALSO FALSO 10 FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 40.724 81.448 0 0 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 0,97
2 FALSO FALSO 30 FALSO FALSO 50.917 FALSO FALSO 10 FALSO 0 FALSO FALSO 8 10.090 20.180 51.964 FALSO 0,05 FALSO FALSO 1,03 FALSO FALSO FALSO
2 FALSO 19 FALSO FALSO FALSO 113.226 FALSO FALSO 10 FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 16.577 33.153 0 0 FALSO FALSO FALSO FALSO 1,01 FALSO FALSO
2 FALSO FALSO FALSO FALSO 47 174.686 1 12 FALSO FALSO 144.034 1 FALSO 8 18.187 36.373 187.323 FALSO FALSO 0,1 FALSO FALSO 1,01 FALSO FALSO
2 FALSO FALSO 30 FALSO FALSO 252.647 FALSO FALSO 10 FALSO 0 FALSO FALSO FALSO 31.660 63.320 326.096 FALSO FALSO 0,1 FALSO FALSO FALSO 0,99 FALSO

valors factor segons tamany
valors pavimentació 
segons edificabilitat

valors pavimentació segons qualitat valors contenidors soterrats
valors obra civil segons 
moviments de terres

valors obres complementàries
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