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MEMÒRIA 

1. DADES GENERALS 

1.01. Objecte del projecte 

El present Projecte Executiu de la Resclosa “Torres Amat”  i els seus accessos, a Sallent de 
Llobregat, té per finalitat definir les solucions tècniques, econòmiques i constructives per a la 
realització de l’obra d’urbanització.  
 
El principal objectiu és la renovació d’accessos mitjançant una actuació als extrems de la resclosa 
que resolgui també alguns problemes d’ús d’espai i introdueixi nous àmbits, potenciant recorreguts 
ja existents. 
 
L’objecte del present projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres bàsiques i 
complementàries d’urbanització necessàries. 
 
S’entén per obres bàsiques d’urbanització: 

- Demolició d’elements constructius d’accés, revestiments afectats i arbustiva. 
- Demolició i/o desviaments de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 

determinacions. 

S’entén per obres complementàries d’urbanització: 
- Adequació d’accessos. 
- Creació de plataformes d’accés per poder accedir a la zona central de la resclosa. 
- Compatibilitat de projectes complementaris (Annex 2 – Escala de peixos) 
- Senyalització vertical i horitzontal. 

1.02. Agents del projecte 

Aquest projecte es promou a iniciativa de l’Ajuntament de Sallent de Llobregat amb la col·laboració 
amb la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). 
 
Promotor 
 

 -El promotor del present projecte és l'Ajuntament de Sallent, amb CIF P-0819000A amb 
adreça Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent 
 

Arquitectes redactors 
 

 - Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els Alumnes del Máster Universitari 
en Arquitectura de la Escola Tècnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV): María 
Clares Villa - Alma Debenath Redondo - Rafael Gil García - Irene Gonzalez García - Alberto 
Herranz Giménez - Lucia Huerta de Fernando - Marina Vidal Vaquero. 
 
Els professors responsables són Nuria Salvadó, col·legiada núm. 32718-2 - Roger Sauquet, 
col·legiat núm. 37449-0. Els dos tècnics són contractats per la Universitat Politècnica de 
Catalunya UPC, amb NIF núm. Q0818003F, amb domicili fiscal al carrer Jordi Girona, 1-3, 
08034 (Barcelona) 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.01. Antecedents 

L'espai on es vol actuar és la resclosa davant de l'edifici de Torres Amat, construïda 
aproximadament l'any 1800, ubicada sobre un encavalcament de roca que travessa el riu 
transversalment, té una geometria trapezoïdal amb una longitud de 90 m aproximadament i una 
alçada de 3 m. 
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Constructivament i segons les dades obtingudes, deduïm que la resclosa ha sigut construïda per 
nivells, on a mesura que es construïa amb forma trapezoïdal, l'interior és format per grans roques 
les quals posteriorment eren recobertes per morter per les cares més exteriors, i així 
successivament fins a completar-la.  
 
Amb el pas del temps, aquesta ha sofert deteriorament i erosió per part de l'aigua, la qual cosa ha 
dut al fet que s’hagués de reforçar les capes més exteriors de morter. 

2.02. Emplaçament 

L’obra se situa dins de l’àmbit del Riu Llobregat, entre els dos ponts de la vila, a la resclosa que hi 
ha davant de la biblioteca Torres i Amat. Entre el carrer Pelatera (costat dret) i la ribera del riu 
(costat esquerre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.03. Condicionaments generals 

A la zona on es duu a terme aquest projecte hi ha dos grans condicionants, el riu Llobregat i 
l'accés per a peixos a un dels laterals. 
 
El condicionant més important, és el cabal del riu, ja que aquest determina gran part d'aquest 
projecte. Adjuntat a l'Annex 3 es proporciona més informació respecte als afluents que trobem a 
l’àmbit de Sallent i desemboquen al riu Llobregat. 
 
Un altre element a tenir en compte és l’escala de peixos que es construirà al lateral de la biblioteca 
Torres Amat. Adjuntat a l’Annex 2. 

2.04.  Informació urbanística 

 
La normativa urbanística d’aplicació és el POUM de Sallent, aprovat definitivament el Maig de 2010 
i redactat en conformitat amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol i la seva normativa de desplegament, així com de conformitat amb la 
legislació sectorial aplicable. 
 

El projecte es desenvolupa íntegrament en Classificació H, Sistema hidrològic, articles 42–45. 
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2.05. Estat actual i reportatge fotogràfic 

 
ORGANITZACIÓ FUNCIONAL 
 
La primera lectura que es produeix és d’una geometria força irregular amb una forma semicircular 
en l’espai central i una difícil connexió als seus extrems.  
 
L’organització dels usos que es poden percebre a les zones clarament diferenciables són els de pas 
als extrems, que no tenen cap tipus de funció i finalitzen com a cul de sac, i la zona central que 
podem definir com a zona residual dins del conjunt pel fet que es troba al recorregut del riu i es 
amb grans dificultats per poder accedir-hi. La desconnexió d'aquests dos punts impedeix la 
continuïtat entre els camins GR existents, que al arribar al poble es dispersen sense una clara 
connexió.   
 
TOPOGRAFÍA 
 
La topografia que hi trobem a la resclosa és molt variable. Al cantó esquerre la cota del carrer la 
trobem a 269,17 m. Al costat dret trobem diferents cotes per la variabilitat de les plataformes, les 
quals es troben a 267,56 m la plataforma inferior (passarel·la d'accés) a 268,25 m la 
plataforma intermèdia, 268,82 m la següent plataforma d’accés al carrer fins a arribar a la cota 
269, 40 m de carrer, on aquest té un nivell ascendent. La zona central s'ha anat modificat amb el 
pas del temps i les riuades pel que és variable i imprecisa al llarg de tota la seva llargada. 
 
Aquestes mediacions estan pendents de possibles modificacions a l'espera de l’aixecament 
topogràfic encomanat per l’Ajuntament de Sallent. 
 
CIRCULACIONS 
 
Les principals circulacions que trobem dins de l’àrea es produeixen tangencialment, evitant 
qualsevol tipus de contacte amb la resclosa. Aquests es produeixen mitjançant escales que 
connecten amb el carrer Pelatera , costat dret, el qual es dirigeix al centre del poble, i pel costat 
esquerre l’únic punt de connexió que hi ha és mitjançant la ribera, la qual acaba a un cul de sac on 
es troben sortides de pàrquings dels habitatges que hi ha al costat i , finalment, l’estació 
transformadora de baixa tensió. 
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PAVIMENTS I ACABATS 
 
Trobem diversitat de paviments al llarg de l’àmbit, es diferencien els diferents tipus en funció de 
l’ús de l’espai. Al costat dret trobem un paviment de roca que va des de la zona de la platja fins al 
nus de connexió amb les diferents derivacions per accedir a la zona de manteniment. A la zona 
d’accés del carrer Pelatera trobem les escales i els replans de formigó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.05.01 Paviment de roca costat est        2.05.02 Paviment de formigó costat est 
 
Al costat esquerre trobem paviments de formigó sense tractar superficialment, localitzat a la zona 
d’accés al pàrquing i a l’estació transformadora de baixa tensió. Tota la zona de pas de la resclosa 
està formada amb roca natural, menys el pendent del talús, construït posteriorment amb formigó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.05.03 Paviment carrer zona oest       2.05.04 Roca natural resclosa 
 
VEGETACIÓ 
 
A l'emplaçament es poden trobar diversitat de plantes arbustives i diversos arbres, localitzats al 
llarg de tota la resclosa. 
 
Dins d'aquesta varietat d'arbrat trobem exemplars com àlbers, oms, pollancres, verns, salzes, 
trèmols, entre altres. Aquests ajuden i faciliten la retenció del subsòl a la zona gràcies a les seves 
arrels extensives, beneficiant així a la ribera del riu. Una altra característica d'aquests arbres és la 
pigmentació, on varia i proporciona una coloració molt variada durant les estacions de l'any. 
 
A escala d'arbustiva es poden localitzar salics, sanguinyols, boneters, etc. Aquests proporcionen 
una bona base i retenen el subsòl en una mida més reduïda. Una altra propietat d'arbustiva 
localitzada a la zona és l'aparició de flors, les quals proporcionen juntament amb la pigmentació 
dels arbres una varietat tonal molt característica. 
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ELEMENTS URBANS I MOBILIARI URBÀ 
 
Els elements que trobem són baranes de ferro  que ens garanteixen la seguretat de no caure al riu 
al llarg de la passarel·la (costat dret), barreres de protecció per a cotxes (costat esquerre), i 
d’altres mecanismes d’accionament de l’antiga maquinària dels molins i de les comportes que 
existeixen dins la resclosa. 
 
Fotografies estat actual 
 

 
 

Ortofoto – Reclosa  
 
 

 
 

Costat dret (passarel·la d’accés manteniment) 
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Costat dret (passarel·la d’accés manteniment) 
 

 
 

Costat esquerre (comportes – estació transformadora de baixa tensió) 

2.06. Serveis existents i serveis afectats 

A l’Annex 4, inclòs en aquest document es fa un recull gràfic dels principals serveis existents que 
hi ha i a la zona de projecte. Un cop revisada tota la informació rebuda pels diferents serveis i 
companyies, s’han estudiat les característiques tècniques de les instal·lacions existents, 
contemplant els serveis que seran afectats. 
  
Els serveis existents que es troben a l’àmbit de projecte són els següents:  
 
Xarxa Companyia Serveis existents 
Elèctrica FECSA-EHNER Xarxa elèctrica establerta a la comarca del Bages 
Telecomunicacions TELEFÒNICA Xarxa de telecomunicacions establerta a la comarca 

amb cobertura de banda ampla i  cobertura de 
xarxa mòbil. 

Aigua potable ETAP Estació de Tractament d’Aigua Potable, situada als 
horts del Trabal, capta l’aigua del riu Llobregat amb 
un subministrament de 4.320m³/dia. 

Sanejament SOREA Xarxa unitària d’aigües pluvials i fecals al cantó dret 
del riu, amb pous de nivell al nus de connexió entre 
el carrer Pelatera. 

 
Pel que fa a serveis públics no es veuen afectats cap dels esmentats anteriorment. A la zona est 
del projecte, al lateral de la Biblioteca Torres Amat, actualment passa una tub de desguàs de la 
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xarxa de sanejament i s'hi situen dos pous de registre però aquests elements no es veuran 
afectats durant la construcció del projecte ni un cop finalitzat. 

2.07. Expropiacions i ocupacions temporals  

Segons les actuacions que es proposen al projecte, existeix un tram el qual es requerirà una 
concessió de pas. Aquest tram es localitza a la parcel·la del cantó esquerre, tocant a l'edifici 
residencial. Dins d'aquesta parcel·la trobem un mecanisme de captació de residus que són 
arrossegats pel corrent del riu, juntament amb una estació transformadora de baixa tensió ubicada 
a l'interior d'una construcció totalment de formigó. 
 
L'estació transformadora té una passarel·la per la cara interior la qual se sol·licita per poder dur a 
terme la proposta de descens fins a la resclosa. Per realitzar aquest pas l'única modificació que 
s'haurà de dur a terme per l'accés serà l'endarreriment de la balla actual fins la intersecció de les 
baranes per permetre el pas al públic a la passarel·la i la resclosa. D'aquesta manera l'empresa 
podrà continuar restringint el pas a la maquinària existent. 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.01. Solució adoptada 

Es proposa generar accessos als respectius extrems de la resclosa, per permetre el pas entre les 
dues bores del riu i tenir una forma segura d'apropar-se al riu. Aquesta connexió també permetrà 
la continuació dels camins GR-270 i PR-C-133 que actualment acaben al arribar a Sallent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cantó dret (Biblioteca Torres Amat) es proposa construir un massís el qual permet passar i 
arribar al pla de la resclosa, un punt actualment inaccessible. Es busca generar una connexió des 
del nivell existent (+268,09m) passant entremig dels dos punt de registre existents. Per la part 
inferior d'aquest massís hi trobem una cavitat per l'aigua amb les majors dimensions possibles per 
tal garantir el manteniment del pas de l'aigua i del cabal actual i evitar tallar un dels punts 
d'irrigació del riu. Per arribar a la proposta actual es van realitzar un seguit de maquetes  que es 
poden veure a l'ANNEX 1 

03.01.01.  Anàlisis rutes habituals a Sallent 

03.01.02. Riberes 
desconnectades 

03.01.03. Element 
de connexió 
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En aquest punt es proposa generar un accés cap a la part inferior d'aquest, on finalment s'arribi a 
la roca de l'esmentada resclosa al nivell (+266,12m). D'aquesta manera s'aconseguirà un accés 
continu des de carrer Pelatera fins a la resclosa. Aquest accés també serà massís per qüestions de 
seguretat i per tal d'evitar possibles desplaçaments en una riuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.01.01 Vista de projecte costat est 
A extrem oest es pot descriure l'actuació en tres trams. El primer tram es correspon a la primera 
plataforma de connexió que enllaça la passarel·la existent del grup de baixa amb l'obertura en 
forma de "U" del sobreeixidor de la comporta, deixant-lo tancat per la part superior. 
 
El segon tram correspon a les escales, dividides en dos tirades. El primer uneix la plataforma 
anteriorment explicada amb la part superior de la resclosa (+267,16m), facilitant així l'accés si es 
volgués. El segon tram, a partir de l'escala descrita anteriorment, arriba a a la part inferior de la 
resclosa de roca natural (+265,20m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.01.02 Vista de projecte costat oest 
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L'última fase es correspon a un recrescut en passarel·la a la part d'unió entre el pla inclinat de la 
resclosa i el terra, elevat respecte la roca, per tal d'assegurar un mínim de pas degut a l'estretor 
del pas en aquest tram. Aquest recrescut recorre de punta a punta fins a arribar a la comporta 
oest on amb uns graons es permet accedir a "les orelles" d'aquesta i creuar amb una segona 
plataforma de costat a costat fins a uns graons descendents. A partir d'aquest punt arribaríem a la 
zona central de la resclosa on considerem que no es necessari cap actuació. 
 
Tots aquests trams es construiran a base de formigó armat amb els ancoratges amb volums 
existents necessaris per tal d'assegurar la resistència del conjunt en cas de possibles crescudes del 
riu. 

3.02. Treballs previs i replanteig general 

Per al desenvolupament de les obres es procedirà primerament a delimitar els accessos amb balles 
d'obra correctament senyalitzades per assegurat el compliment de les normes de seguretat i salut 
juntament amb la col·locació d'unes casetes d'obra per emmagatzemar materials. 
 
Al costat oest s'instal·larà una passarel·la temporal d'obra entre el carrer i la part superior de la 
resclosa durant el temps que sigui necessari per tal d'accedir amb més facilitat per realitzar els 
treballs necessaris. En aquest costat actualment també existeix una balla que tanca l'espai privat 
de la centraleta que serà retirada temporalment per col·locar-la més endarrerida un cop finalitzada 
l'obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.02.01 Tanca costat oest 
 
Un cop delimitat l'espai de treball es començarà la desbrossada i neteja de vegetació de tota la 
zona a tractar i al posterior replanteig general tal com s'indica en els corresponents plànols. 
Aquest replanteig s'haurà de tornar a realitzar acabada cada fase de formigonat per tal 
d'assegurar i comprovar les dimensions marcades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.02.02 Vegetació a desbrossar       3.02.03 Elements residuals a la resclosa 
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3.03. Enderrocs 
 
En primer lloc es retiraran els trams de barana del costat est de la zona afectada assenyalats en 
els plànols corresponents. En el costat oest també caldrà retirar la barana al final de la passarel·la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.03.01 Baranes costat est        3.03.02 Baranes costat oest 
 
A la zona est caldrà enderrocar l’actual escala de baixada a la resclosa ubicada al final del carrer. 
Aquesta escala actualment no permet un pas òptim a la resclosa i per tant serà substituïda pel nou 
projecte. També es retiraran tots aquells elements residuals de l'antic molí que han quedat en el 
pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.03.03 Elements antic molí 
 
Seguidament es repicaran totes aquelles superfícies que posteriorment estaran en contacte directe 
amb el formigó on es col·locaran els ancoratges. Es posarà especial atenció a retirar aquelles 
masses de formigó i tubs sobrants en el pas per la resclosa indicats en els plànols. Les pendents 
de la resclosa també es repicaran per tal de treure les impureses generades pel pas de l’aigua i del 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.03.04 Masses i sobrants de formigó     3.03.05 Masses sobrants i graó preexistent 
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3.04. Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 

No es preveu cap tipus de moviment de terres dins l’àmbit a tractar, a part del repicament de les 
àrees on s’han de construir els nous elements.   

3.05. Elements de contenció de terres i elements estructurals 

Per realitzar el formigonat es preveuen encofrats de llistons com elements de sustentació 
temporals correctament apuntalats i segellats tal com descriuen els detalls d'encofrats per evitar 
possibles fugues degut a les irregularitats del terreny. Gran part dels elements són únics, i s’han 
de construir in-situ.  
 
A nivell estructural primerament s’haurà de realitzar l'ancoratge d'esperes a totes aquelles 
superfícies existents, tan a roca, pedra o formigó segons indiquen els detalls A1-A7. Per realitzar 
aquests ancoratges caldrà realitzar un seguit de perforacions amb un trepant de broca de diàmetre 
superior al normal per poder encabir-hi les barres corrugades i fixar-les amb resina epoxi. 
 
Abans de formigonar caldrà col·locar i fixar totes les armadures especificades en els plànols amb 
les seves dimensions corresponents. L'armadura constarà d'una sèrie d'armats en malla per 
aquelles zones més febles  i un cèrcol perimetral per assegurar lligar tot el conjunt. Finalment es 
realitzaran un seguit de perforacions per poder ancorar la barana. 
 
Tots aquests treballs es realitzaran segons les fases marcades en els plànols per facilitar el procés 
constructiu del conjunt. El costat est consistirà en una primera fase formigonada amb camió 
bomba, una segona fase de formigonat manual amb un reglejat final per aconseguir un acabat 
lliscat i una última per realitzar l'escala. Al costat oest es començarà construint les dues lloses 
volants en primera fase, el primer tram d'escales i la passarel·la inferior en segona fase; i les 
escales restants en tercera fase.  

3.06. Elements de tancaments i protecció 

Els elements de protecció complementaris als existents que es proposen dins la zona de projecte 
són elements lleugers. Per assegurar que elements de barana no puguin ser un problema degut a 
les crescudes del riu aquestes sempre es troben a les zones on no hi ha perill d'empenta, per 
sobre de la cota d'inundabilitat ordinària anual (+267.25) i en una posició paral·lela a la direcció 
de l'aigua. Per col·locar aquestes baranes es realitzaran unes perforacions al formigó, com s'ha 
esmentat anteriorment, per tal d'assegurar la fermesa de l'estructura. Aquet forats s'acabaran de 
fixar amb resina epoxi tal i com s'especifica en els detalls de baranes B1.1-B6. 
 
Aquestes baranes, al trobar-nos en una zona classificada com a sistema hidrològic, H, i no ser de 
pas obligatori per accedir una vivenda o equipament públic no caldrà que compleixin la normativa 
d'espai públic BOE-A-2010-4057. La barana només complirà la funció de transmetre sensació de 
seguretat.  

3.07. Ferms i paviments 

Tant el ferm com el paviment previst als nous elements està format pel mateix formigó. L'última 
capa superficial de formigó es realitzarà amb un reglejat final per aconseguir un acabat lliscat. 

3.08. Vials i zones d’aparcament 

Inexistent a la zona d’actuació. 

3.09. Zones d’estada, de joc i altres 

Es preveu que l’àmbit central de la intervenció sigui una nova àrea d’estada, d’activitat i de noves 
visuals, obrint un espai actualment inaccessible per a la societat però no es preveu cap actuació 
necessària en aquest sentit. 

3.10. Instal·lacions i serveis 

No es preveuen noves instal·lacions i serveis per a aquest projecte ni durant la seva construcció. 
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3.10.01. Xarxa de drenatge i clavegueram 

La xarxa de drenatge i clavegueram no es veurà alterada per a aquest projecte ni durant la seva 
construcció. 

3.10.02. Xarxa de reg 

Inexistent a la zona d’actuació. 

3.10.03. Electricitat 

La xarxa elèctrica no es veurà alterada per a aquest projecte ni durant la seva construcció. 

3.10.04. Enllumenat públic 

Degut a la situació en una zona classificada com a sistema hidrològic, H, i no sigui de pas 
obligatori per accedir una vivenda no caldrà que compleixin la normativa d'espai públic BOE-A-
2010-4057. El projecte no contempla la instal·lació de nou enllumenat públic per a aquest projecte 
ni durant la seva construcció ni es preveu necessari degut al caràcter natural de la resclosa. 

3.10.05. Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 

No es preveuen altres instal·lacions per a aquest projecte ni durant la seva construcció. 

3.10.06. Subministraments de xarxes a demanar en l’obra 

Pel correcte funcionament de la maquinària prevista per a dur a terme les construccions es preveu 
necessari una connexió temporal a la xarxa elèctrica i la xarxa d’aigua al cantó esquerre en 
ambdós costats. 
 
3.11. Jardineria 
Inexistent a la zona d’actuació. 

3.12. Mobiliari urbà 

No es preveu la instal·lació de nou mobiliari urbà encara que al costat est els murs perimetrals 
poden complir la funció de bancs. 

3.13. Senyalització 

Al tractar-se d'una zona classificada com a sistema hidrològic, H, no caldrà complir algunes de les 
normes d'accessibilitat en espais públics. Per aquest fet es preveu una senyalització d'atenció als 
extrems per tal de donar a conèixer els riscos que hi ha a l'hora d'accedir dins la resclosa i les 
limitacions proposades en cas de crescuda del cabal del riu. D'aquesta manera s'informarà al 
clarament al vianant que el pas per la resclosa serà sobre la seva pròpia responsabilitat i no de la 
UPC o de l'Ajuntament. En els plànols corresponents es marca la seva localització.  

3.14. Construccions i instal·lacions temporals 

Per tal de complir les condicions de seguretat abans de començar l'obra es procedirà a ballar els 
accessos del costat est i del costat oest amb la correcta senyalització pel seu accés. Per facilitar la 
construcció es preveu la col·locació d'instal·lacions segons la fase d'obra.  
 
Al costat oest es col·locarà una passarel·la pont des del carrer fins a la cota superior de la resclosa 
per tal de permetre un pas més accessible fins que sigui possible l'accés des del pas projectat. 
 
Malgrat que aquestes instal·lacions es delimiten als plànols corresponents de fases d'obra es 
preveu que serà necessari col·locar d'altres instal·lacions temporals per facilitar l'accés a les zones 
de treball. 
 
3.15. Accessibilitat 
Degut a les característiques del projecte i a la ubicació on es du a terme, zona classificada com a 
sistema hidrològic, H, i sense cap de pas obligatori per accedir a una vivenda o equipament públic 
no caldrà que compleixin la normativa d'espai públic BOE-A-2010-4057. El projecte, per tant, no 
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requerirà ser accessible per a totes les persones. Als accessos dels laterals es proposa una 
accessibilitat limitada, només als primers trams. 
 
El quadre següent mostra la normativa a complir BOE VIV 561/2010, de 1 de febrer de promoció 
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
 

BOE-A-2010-4057 Projecte d’urbanització 
“Resclosa” 

 
Artículo 11. Pavimentos.  

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, 
estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni 
elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo 
que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su 
colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la 
inexistencia de resaltes.  

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección 
y de advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el 
artículo 45. 

 

Compleix la normativa de 
paviment antilliscant. 
 
 

 

Artículo 15. Escaleras.  
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa 

situada en el itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse 
colindantes o próximas a ésta. 

2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes 
especificaciones: 
a. Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 
b. La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 
c. Su directriz será preferiblemente recta. 

3. Los escalones tendrán las siguientes características: 
a. Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 

16 cm. En todo caso la huella H y la contrahuella C 
cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 

b. No se admitirán sin pieza de contrahuella o con 
discontinuidades en la huella. 

c. Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una 
banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y situada 
a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el 
pavimento del escalón. 

d. En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos 
ellos serán iguales. 

e. El ángulo formado por la huella y la contrahuella será 
mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º. 

f. No se admitirá bocel. 

4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el 
mismo ancho que ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m. 

5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación 
establecidas en el artículo 11. 

6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de 
escalera. Serán continuos en todo su recorrido y se 
prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso 
de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la 
escalera, se colocarán barandillas de protección. Los 
pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de 
diseño y colocación definidos en el artículo 30. 

7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de 
una franja de pavimento táctil indicador direccional colocado 
en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros 
establecidos en el artículo 46 

 

No requereix compliment 
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Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación. 

1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación 
peatonal derivados de la proliferación de elementos de 
señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se 
agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán 
junto a la banda exterior de la acera. 

2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de 
elementos de señalización e iluminación junto al itinerario 
peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada 
quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m. 

 
 
 
Compleix, col·locació 
d’elements de 
senyalització, ubicat a 
banda i banda de la 
resclosa.  

 
Artículo 30. Elementos de protección al peatón. 
 

1.  Se consideran elementos de protección al peatón las 
barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos. 

2.    Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a 
los desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m, 
con las siguientes características: 
a. Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia 

de cota que protejan sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los 
demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el 
nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las 
barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por 
los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las 
mismas. 

b. No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de 
apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de altura. 

c. Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales 
no superarán los 10 cm. 

d. Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 
 

3.   Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 
 

a. Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de 
agarre de entre 4,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso 
dispondrán de cantos vivos. 

b. Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el 
sistema de sujeción será firme y no deberá interferir el 
paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 

c. Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación 
estará comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95 
y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso 
de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde 
cualquier punto del plano inclinado, y en el caso de las 
escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por 
los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las 
mismas. 

d.  Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior 
a 4,00 m, dispondrá de un pasamanos doble central. 

 
4.    Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u 

otras alteraciones temporales de las áreas de uso peatonal 
serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma 
continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases 
de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal 
accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar 
su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que 
permita identificarlas en las horas nocturnas. 

 

 
 
No requereix compliment 
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4. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

4.01. Planificació i desenvolupament de les obres 

L'obra de condicionament als extrems de la resclosa es farà mitjançant una licitació i, per tant, 
amb un únic contractista. Abans de començar les diferents actuacions s'ha d'arribar a un acord 
amb la propietat de l'estació transformadora per dur a terme la cessió d'una part d'aquesta. Com 
es tracta d'una qüestió administrativa es desconeix amb exactitud la durada d'aquesta, no obstant 
pot estar pròxima a tres mesos. 
En primera instància s'executa la neteja de l'àrea que es tractarà, traient tota la vegetació que es 
troba dins del recorregut. En segona instància s'executa el repicament de la zona on s'actuarà per 
tal d'eliminar residus i impureses generades durant els anys i el desballestament dels elements 
externs (baranes, tanques, ...). Amb l’acord i la preparació de l’àrea s’iniciarien les actuacions 
associades a la urbanització.  
 
Al lateral dret, cantó est, les primeres actuacions que s’han aplicar són la preparació de les zones a 
formigonar, extreure tots els elements d’acabat superficials i preparar els ancoratges. 
Seguidament es plantegen quatre fases de treball per permetre el correcte encofrat i formigonat 
del conjunt. En cada fase caldrà formalitzar els encofrats i finalment formigonar mitjançant bomba 
estàtica en la primera fase i un abocament manual en al resta de fases per realitzar la llosa final 
en segona fase, les escales en tercera fase i els murs perimetrals en quarta fase.  
 
La segona fase del projecte lateral esquerre es podria realitzar un cop cedit el tram d’accés a la 
zona privada. A aquest costat la construcció es dividiria per fases segons els trams a construir, 
començant pels dos extrems dins a construir els trams d'unió. Primer s'extraurien tots els 
elements superficials i es prepararien els ancoratges al volums existents. En primera fase es 
construiran els dos forjats per sobre de les comportes, en segona la primera escala i la passarel·la 
inferior i, en tercer fase, les tres escales restants. 
 
Acabats els volums de formigó es podran col·locar les baranes, les senyals informatives previstes i 
la tanca de l'estació transformadora.  

4.02. Estructuració de les obres 

L’obra s'ha plantejat en diferents fases, les quals es subdivideixen segons el lateral a tractar. En 
un principi s'ha previst que el treball en els dos laterals es durà a terme en fases diferents per tal 
de no ocupar tota la zona a la vegada i tenir menys operaris treballant simultàniament. Aquest 
criteri podrà ser modificat en funció de les necessitats i la previsió de les contractacions. 

4.03. Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres objecte del present projecte s’estima en un total de TRES 
MESOS; a partir de la data de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 
El procés de execució seguirà el següent esquema: 
 
 

- Instal·lacions prèvies 
- Neteja i demolicions 
- Construcció d'encofrats 
- Col·locació ancoratges i armadures 
- Formigonat 
- Acabats. 
- Senyalització. 

 
A continuació s’adjunta planificació detallada de les obres: 
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5. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

7. ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT 

8. ESTUDI GEOTECNIC 

9. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

10. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

10.01. ANNEX 1. TOPOGRAFIA 
 
Les mesures i cotes del projecte estan pendents de possibles modificacions a l'espera de 
l’aixecament topogràfic encomanat per l’Ajuntament de Sallent. 
 
S'adjunten fotografies de l'evolució d'algunes de les propostes volumètriques en maqueta. 

10.02. ANNEX 2. PROJECTE ESCALA PEIXOS- CESSIÓ CABALS ECOLÒGICS 

En aquest annex s’adjunta el projecte realitzat per l'enginyeria externa Explotaciones Energéticas 
del Bages SCCL, proporcionant dades i solucions per una petició conjunta de l’ACA (Agencia 
Catalana de l’Aigua) i el Departament de Control i Millora d’Ecosistemes Aquàtics. 

10.03. ANNEX 3. NIVELL HIDRÀULIC LLOBREGAT 

A l'annex s'adjunta documentació tant tècnica com gràfica de l'estudi realitzat sobre la 
inundabilitat del riu Cornet per el seu pas pel nucli urbà de Sallent. 

10.04. ANNEX 4. XARXA SANEJAMENT 

Dins del document hi trobem informació gràfica on es mostra la xarxa de sanejament existent a tot 
l’àmbit de Sallent de Llobregat. 

10.05. ANNEX 5. NORMTIVA BOE D'ACCESSIBILITAT 

S'adjunta la normativa  BOE llei 13/2014, de 1 de febrer de promoció de l’accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques. 

10.06. ANNEX 6. MAQUETES DE PROCÉS 

S'adjunten fotografies de l'evolució d'algunes de les propostes volumètriques en maqueta. 
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1. VOLUMS EXISTENTS MAQUETA EST 1/50 
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2. VOLUMS EXISTENTS MAQUETA OEST 1/50 
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3. PROPOSTES MAQUETA EST 1/20 
 
3.01. Proposta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.02. Proposta 2 
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3.03. Proposta 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.04. Proposta 4 
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3.05. Proposta 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.06. Proposta 6 
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4. PROPOSTES MAQUETA OEST 1/20 
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4.03. Proposta 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.04. Proposta 4 
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4.05. Proposta 5 
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1. ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

El pressupost del present projecte ha estat realitzat a partir de la base de preus 2017 de 
l'ITEC, tot ajustant les partides amb detall per adaptar‐se a l'obra concreta a executar. 
En el document de pressupost s'adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus 
així com els amidaments per cada una de les partides d'obra, donant lloc al pressupost 
global de l'obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de mà d'obra, 
maquinària i materials. 
 
La justificació de preus adjunta mostra el descompost de cada una de les partides d'obra 
recollides en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus 
es detallen els costos per hora dels diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de 
material. A partir d'aquests imports particulars, per a cada una de les unitats d'obra, en 
el descompost de preus s'indiquen els oficis i maquinària que intervenen detallant a més 
el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s'indica la 
quantitat de materials que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, 
multiplicats pels preus unitaris de mà d'obra, maquinària i materials donen lloc al cost 
directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se li aplica un percentatge de 
despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l'obra, donat com a 
resultat el preu unitari d'execució material de la partida. 
 
Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que a l'obra, dependent dels 
recursos i característiques de cada contractista, puguin produir‐se variacions. Aquest 
aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un 
element estrictament contractual, sent no obstant això, l'element guia de partida per a la 
formació de preus contradictoris en fase d'obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 01  TRACTAMENTS PREVIS
Título 3 01  INSTALACIONS PREVIES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

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

1 LATERAL DRET 2,000 3,500 7,000 C#*D#
3 LATERAL ESQUERRE 2,000 3,500 7,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 H15Z2011 h Senyaler informatiu de restriccions dins del recinte d'obra. Dimensions 1x0.60m. Col·locat a una alçada de 2m.

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

1 LATERAL DRET 1,000 1,000 C#
2 LATERAL ESQUERRE 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

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

1 LATERAL DRET 2,500 2,500 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

4 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 IQU14211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer
lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 IQU12M21 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb
paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

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

1 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 2

7 H1214361 m Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de
façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de
protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 pont 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 L1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i
cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en
la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat
normalitzats

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

1 longitud pont x previsió dies 6,000 45,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 01  TRACTAMENTS PREVIS
Título 3 02  NETEJA

1 FR11R150 m2 Recollida de mala herba amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 inclinación esclusa 20,000 C#*D#
3 interior comporta 6,000 C#*D#
4 lateral com porta 10,000 C#*D#
5 C#*D#*E#*F#
6 LATERAL DRET
7 area actació part dreta 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

10 TRAM CENTRAL 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 01  TRACTAMENTS PREVIS
Título 3 03  ENDERROCS

1 K219WWW3 m2 Enderroc escala existent amb càrrega manual d'enderrocs a camió contenidor.
Inclou graons, baranes i tots els seus elements. Mesura per m2 a planta.
Inclou càrrega, transport i abocament d'enderrocs a centre de gestió de residus, inclòs cànon d'abocament.

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

1 LATERAL DRET
2 escala baixada existent 2,200 2,200 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

2 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

1 LATERAL ESQUERRE 4,200 4,200 C#
3 LATERAL DRET
4 tram 1 0,950 0,950 C#
5 tram 2 1,050 1,050 C#
6 tram 3 0,950 0,950 C#
7 tram 4 0,900 0,900 C#
8 tram 5 0,950 0,950 C#
9 tram 6 1,750 1,750 C#

TOTAL AMIDAMENT 10,750

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

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

1 LATERAL DRET 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K219WWW4 m3 Enderroc elements existents amb càrrega manual d'enderroc a camió contenidor.
Mesura m3. Retirada total de l'element de formigó.
Inclou càrrega, transport i abocament d'enderrocs a centre de gestió de residus, inclòs cànon d'abocament.

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 masa 1 5,000 0,250 1,250 C#*D#
3 masa 2 1,500 0,250 0,375 C#*D#
4 graó 0,200 0,250 0,050 C#*D#
5 passarel·la 8,000 0,400 3,200 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 4,875

5 F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 orella 1 0,350 0,350 C#
3 orella 2 0,300 0,300 C#
4 escala 1 1,700 1,700 C#
5 escala 2 8,000 1,200 9,600 C#*D#
6 pasarel·la 4,700 1,200 5,640 C#*D#
7 graó 1 0,850 1,100 0,935 C#*D#
8 orella 3 0,600 1,200 0,720 C#*D#
9 orella 4 0,600 1,200 0,720 C#*D#

10 graó 2 1,500 C#*D#
12 LATERAL DRET
13 plataforma 1 6,000 6,000 C#
14 plataforma 2 11,000 11,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 36,965

6 K21FU140 m Arrencada de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 4

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 tubs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 H1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i
cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en
la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat
normalitzats, per a seguretat i salut

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 02  ESTRUCTURA FORMIGÓ
Título 3 01  ENCOFRATS

1 E32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, per graons, murs i lloses.
Inclòsos tots aquells elements necessaris per el correcte apuntalament, com muntants, flejes, sellejats,
puntals,...

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 tram 1 (llosa) tram 5 (llosa obertura) 20,000 1,100 22,000 C#*D#
3 tram 2 (escala 1) tram 4 (passarel·la) 7,000 1,100 7,700 C#*D#
4 tram 3 (escala 2) tram 6 (escales 3) 8,000 1,100 8,800 C#*D#
7 LATERAL DRET
8 mur saient exterior 16,000 1,100 17,600 C#*D#
9 encofrat exteriors 5,000 1,100 5,500 C#*D#

10 encofrat inferior (forat) 14,000 1,100 15,400 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 02  ESTRUCTURA FORMIGÓ
Título 3 02  ANCORATGES

1 K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Ancoratge
segons plànols detalls. Detall A1, A2, longituds a definides per direcció facultativa.

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

1 LATERAL DRET
2 Ancoratges en planta 65,000 65,000 C#
3 Ancoratges en secció 70,000 70,000 C#
7 LATERAL ESQUERRE
8 Ancoratge en planta 57,000 57,000 C#
9 Ancoratge en secció 8,000 8,000 C#

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 02  ESTRUCTURA FORMIGÓ
Título 3 03  ARMADURES

1 E4BCDAGG m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 llosa 1 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 repla escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pasarel·la 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
5 llosa 2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
7 LATERAL DRET
8 malla vertical - forat interior 5,500 5,500 C#
9 malla vertical - perimetral exterior

11 malla horitzontal - llosa superficial 15,000 15,000 C#
12 malla bancs - superficials 3,000 3,000 C#
14 C#
16 C#

TOTAL AMIDAMENT 39,400

2 K9VC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 escala 1 diàmetre 8mm 0,400 20,400 8,160 C#*D#*E#*F#
3 escala 1 diàmetre 10mm 0,620 8,200 5,084 C#*D#*E#*F#
4 cèrcol - diàmetre 8mm 0,400 6,800 2,720 C#*D#*E#*F#
5 cèrcol - diàmetre 10mm 0,620 7,000 4,340 C#*D#*E#*F#
7 escala 2 diàmetre 8mm 0,400 20,400 8,160 C#*D#*E#*F#
8 escala 2 diàmetre 10mm 0,620 10,000 6,200 C#*D#*E#*F#
9 cèrcol - diàmetre 8mm 0,400 6,600 2,640 C#*D#*E#*F#

10 cèrcol - diàmetre 10mm 0,620 7,300 4,526 C#*D#*E#*F#
12 escala 3 diàmetre 8mm 0,400 6,600 2,640 C#*D#*E#*F#
13 escala 3 diàmetre 10mm 0,620 2,600 1,612 C#*D#*E#*F#
14 cèrcol - diàmetre 8mm 0,400 3,500 1,400 C#*D#*E#*F#
15 cèrcol - diàmetre 10mm 0,620 3,700 2,294 C#*D#*E#*F#
17 escala 4 diàmetre 8mm 0,400 11,400 4,560 C#*D#*E#*F#
18 escala 4 diàmetre 10mm 0,620 5,100 3,162 C#*D#*E#*F#
19 cèrcol - diàmetre 8mm 0,400 3,500 1,400 C#*D#*E#*F#
20 cèrcol - diàmetre 10mm 0,620 3,600 2,232 C#*D#*E#*F#
22 LATERAL DRET
23 escala 1 diàmetre 8mm 0,400 7,800 3,120 C#*D#*E#*F#
24 escala 1 diàmetre 10mm 0,620 1,300 10,000 8,060 C#*D#*E#*F#
25 cèrcol - diàmetre 8mm 0,400 0,600 6,000 1,440 C#*D#*E#*F#
26 cèrcol - diàmetre 10mm 0,620 1,600 4,000 3,968 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,718

3 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 6

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

1 LATERAL DRET
2 esperes fase 2 diam 16 1,630 24,000 0,750 29,340 C#*D#*E#
3 esperes fase 3 diam 16 1,630 2,000 0,750 2,445 C#*D#*E#
5 LATERAL ESQUERRE
6 esperes tram 2 diam 16 1,630 2,000 0,750 2,445 C#*D#*E#
7 esperes tram 3 diam 16 1,630 2,000 0,750 2,445 C#*D#*E#
8 esperes tram 4 diam 16 1,630 2,000 0,750 2,445 C#*D#*E#
9 esperes tram 5 diam 16 1,630 4,000 0,750 4,890 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 44,010

4 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 Barres diàmetre 8mm 0,400 94,000 37,600 C#*D#
3 Barres diàmetre 12mm 0,620 105,500 65,410 C#*D#
5 LATERAL DRET
6 Barres diàmetre 8mm 0,400 145,000 58,000 C#*D#
7 Barres diàmetre 12mm 0,620 150,000 93,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 254,010

5 E4B23000 kg Barres corrugades de diàmetre 20mm AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 Baranes B4 2,470 7,500 18,525 C#*D#
3 Barana escala B5 2,470 9,500 23,465 C#*D#
4 Barana escala B6 2,470 9,500 23,465 C#*D#
5 Barana B7 2,470 10,000 24,700 C#*D#
7 LATERAL DRET
8 Barana B1 2,470 6,000 14,820 C#*D#
9 Barana B2 2,470 23,500 58,045 C#*D#

10 Barana B3 2,470 13,900 34,333 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 197,353

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 02  ESTRUCTURA FORMIGÓ
Título 3 04  FORMIGÓ

1 E45Z1100 m2 Cura de superfície de formigó amb producte filmogen

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

1 LATERAL DRET 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 LATERAL ESQUERRE 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,900

2 E45CAKD4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/F/10/IV, de consistència a definir por DF i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat manualment.

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 7

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

1 LATERAL ESQUERRE (ESCALES)
2 escala 1 1,000 1,000 C#
3 escala 2 0,500 0,500 C#
4 escala 3 2,000 2,000 C#
5 escala 4 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 LATERAL DRET (ESCALES) C#*D#*E#*F#
8 escales 1 1,800 1,800 C#
9 C#

10 C#
11 C#
13 C#
14 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

3 E45C1KD4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/F/10/IV, de consistència a definit per DF i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment, amb granulat de silici antilliscant afegit durant el procés de curat del formigó.

Reglejat superficial amb morter de ciment elaborat de forma manual amb acabat lliscat.

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

1 LATERAL ESQUERRE (LLOSES)
2 llosa 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 llosa 2 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 llosa 3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 LATERAL DRET (LLOSES) C#*D#*E#*F#
8 mur 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 mur 2 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

10 massís 3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
11 llosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 LATERAL DRET  massís 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 LATERAL ESQUERRE massís 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 02  ESTRUCTURA FORMIGÓ
Título 3 05  BARANES

1 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge aproximada de 15cm profunditat de <= 200 mm de diàmetre, sense entubació per a
posterior anclatge de baranes

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

1 m forats totals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 E4B2INOX kg Barres corrugades de diàmetre 20mm AP500 S d'acer inoxidable en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2
Col·locació i forma definits segons plànols de detalls de baranes B.
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Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 8

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

1 LATERAL ESQUERRE
2 Baranes B4 2,470 7,500 18,525 C#*D#
3 Barana escala B5 2,470 9,500 23,465 C#*D#
4 Barana escala B6 2,470 9,500 23,465 C#*D#
5 Barana B7 2,470 10,000 24,700 C#*D#
7 LATERAL DRET
8 Barana B1 2,470 6,000 14,820 C#*D#
9 Barana B2 2,470 23,500 58,045 C#*D#

10 Barana B3 2,470 13,900 34,333 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 197,353

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 02  ESTRUCTURA FORMIGÓ
Título 3 06  ACABATS

1 E45C1KD4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/F/10/IV, de consistència a definit per DF i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment, amb granulat de silici antilliscant afegit durant el procés de curat del formigó.

Reglejat superficial amb morter de ciment elaborat de forma manual amb acabat lliscat.

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

1 LATERAL DRET
2 llosa 15,000 0,050 0,750 C#*D#*E#*F#
3 escala 3,000 0,050 0,150 C#*D#*E#*F#
5 LATERAL ESQUERRE
6 llosa 1 8,000 0,020 0,160 C#*D#*E#*F#
7 llosa escala 1 2,000 0,020 0,040 C#*D#*E#*F#
8 llosa escala 2 2,000 0,020 0,040 C#*D#*E#*F#
9 passarel·la 8,000 0,050 0,400 C#*D#*E#*F#

10 llosa escala 3 2,000 0,020 0,040 C#*D#*E#*F#
11 llosa 2 5,000 0,050 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,830

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 03  GESTIÓN RESIDUOS

1 E2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

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

1 Segons partida enderrocs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Segons partida neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo 04  DIVERSOS

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 GBB21301 u Placa informativa per a senyals d'acer galvanitzat i pintat, de 90x90 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament. Advertència accés resclosa.

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

1 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

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

1 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MARQ ETSAV 17-18
Capítulo SS  SEGURETAT I SALUT

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 10

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

23 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i
amb el desmuntatge inclòs

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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3. QUADRE PREUS NÚM. 1 

 
Tractaments previs  2122,08 € 

 
Encofrats 9725,10 € 

 
Ancoratges 
 

2894,00 € 
 

Armadures 1350,38 € 
 

Formigó 5155,43 € 
 

Baranes 878,03 € 
 

Gestió de residus 583,04 € 
 

Diversos 
 

291,72 € 

  

4. PRESSUPOST 

4.01. Pressupost de l’obra 

El pressupost d’execució material del projecte ascendeix a la quantitat de 24697,79€ de 
P.E.M. Aplicant els percentatges de benefici industrial, costos indirectes  i IVA ascendirà 
a 37056,56€. 
 
Tenint en compte que l’àmbit previst del projecte té una superfície de 51,50 m², el rati 
econòmic de l’obra ascendeix a 479,57 €/m². 

4.02. Pressupost per al coneixement de l’administració 

En paral·lel a aquest pressupost general, es preveu una sèrie de conceptes o partides 
que si ve, van associades a la mateixa obra, no han de perquè formar part de 
l’adjudicació del contractista i segurament aquestes seran tramitades i abonades de 
forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general. 
 
Aquestes partides formaran part de l'estudi de Seguretat i Salut. D’aquesta forma, com a 
import a afegir dintre del pressupost per al coneixement de l’administració cal tenir en 
compte una previsió de 1759,36 €. 

4.03. Període de garantia 

El termini de garantia quedarà definit en el plec de licitació, definint‐se a mode genèric 
dos anys per a la totalitat de l’obra executada i 10 anys per a vicis ocults. 

4.04. Classificació del contractista 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories 
segons la seva quantia. 
 
L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte abans 
d’IVA quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor 
mitjà anual del mateix, quan es tracte de contractes de durada superior. 



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  TRACTAMENTS PREVIS 2.122,08
Capítulo 01.02  ESTRUCTURA FORMIGÓ 19.941,59
Capítulo 01.03  GESTIÓN RESIDUOS 583,04
Capítulo 01.04  DIVERSOS 291,72
Capítulo 01.05  IMPREVISTOS 0,00
Capítulo 01.SS  SEGURETAT I SALUT 1.759,36
Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18 24.697,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.697,79

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18 24.697,79

24.697,79

euros



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

PRESSUPOST * Data: 29/01/18 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 01 TRACTAMENTS PREVIS

Título 3 01 INSTALACIONS PREVIES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

3,15 14,000 44,10

2 H15Z2011 h Senyaler informatiu de restriccions dins del recinte d'obra. Dimensions
1x0.60m. Col·locat a una alçada de 2m.  (P - 34)

22,28 2,000 44,56

3 EQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat
galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 12)

105,51 2,500 263,78

4 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

32,61 2,000 65,22

5 IQU14211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra
de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 47)

65,02 3,000 195,06

6 IQU12M21 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb paret de plafó d'acer
lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 46)

89,42 2,000 178,84

7 H1214361 m Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per
plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de
90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el
costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants
amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de
seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de
20 km (P - 19)

48,14 6,000 288,84

8 L1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de
treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària,
amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i
100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots
els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats (P -
53)

1,59 270,000 429,30

TOTAL Título 3 01.01.01 1.509,70

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 01 TRACTAMENTS PREVIS

Título 3 02 NETEJA

1 FR11R150 m2 Recollida de mala herba amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 17)

0,17 55,000 9,35

TOTAL Título 3 01.01.02 9,35

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 01 TRACTAMENTS PREVIS

Título 3 03 ENDERROCS

EUR



Amidaments i pressupostos del projecte executiu resclosa

PRESSUPOST * Data: 29/01/18 Pàg.: 2

1 K219WWW3 m2 Enderroc escala existent amb càrrega manual d'enderrocs a camió
contenidor.
Inclou graons, baranes i tots els seus elements. Mesura per m2 a
planta.
Inclou càrrega, transport i abocament d'enderrocs a centre de gestió
de residus, inclòs cànon d'abocament. (P - 48)

11,48 2,200 25,26

2 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 13)

6,88 10,750 73,96

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 15)

8,00 1,000 8,00

4 K219WWW4 m3 Enderroc elements existents amb càrrega manual d'enderroc a camió
contenidor.
Mesura m3. Retirada total de l'element de formigó.
Inclou càrrega, transport i abocament d'enderrocs a centre de gestió
de residus, inclòs cànon d'abocament.
(P - 49)

11,48 4,875 55,97

5 F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de
formigó en paraments horitzontals amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 14)

9,60 36,965 354,86

6 K21FU140 m Arrencada de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm
de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge
de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 50)

9,43 8,000 75,44

7 H1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de
treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària,
amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i
100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots
els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, per a
seguretat i salut (P - 20)

1,59 6,000 9,54

TOTAL Título 3 01.01.03 603,03

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ

Título 3 01 ENCOFRATS

1 E32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, per graons, murs i
lloses.
Inclòsos tots aquells elements necessaris per el correcte
apuntalament, com muntants, flejes, sellejats, puntals,...
(P - 2)

126,30 77,000 9.725,10

TOTAL Título 3 01.02.01 9.725,10

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ

Título 3 02 ANCORATGES

1 K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

14,47 200,000 2.894,00

EUR
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PRESSUPOST * Data: 29/01/18 Pàg.: 3

Ancoratge segons plànols detalls. Detall A1, A2, longituds a definides
per direcció facultativa. (P - 51)

TOTAL Título 3 01.02.02 2.894,00

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ

Título 3 03 ARMADURES

1 E4BCDAGG m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 11)

9,72 39,400 382,97

2 K9VC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura d'escales fetes in situ (P - 52)

1,55 77,718 120,46

3 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

1,55 44,010 68,22

4 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 9)

1,49 254,010 378,47

5 E4B23000 kg Barres corrugades de diàmetre 20mm AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 7)

1,92 208,468 400,26

TOTAL Título 3 01.02.03 1.350,38

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ

Título 3 04 FORMIGÓ

1 E45Z1100 m2 Cura de superfície de formigó amb producte filmogen (P - 6) 0,36 30,900 11,12
2 E45CAKD4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/F/10/IV, de consistència a

definir por DF i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
manualment. (P - 5)

121,45 6,800 825,86

3 E45C1KD4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/F/10/IV, de consistència a definit per DF i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment, amb
granulat de silici antilliscant afegit durant el procés de curat del formigó.

Reglejat superficial amb morter de ciment elaborat de forma manual
amb acabat lliscat. (P - 4)

149,79 27,000 4.044,33

TOTAL Título 3 01.02.04 4.881,31

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ

Título 3 05 BARANES

1 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge aproximada de 15cm profunditat de <= 200 mm
de diàmetre, sense entubació per a posterior anclatge de baranes (P -
3)

25,51 5,000 127,55

2 E4B2INOX kg Barres corrugades de diàmetre 20mm AP500 S d'acer inoxidable en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Col·locació i forma definits segons plànols de detalls de baranes B. (P
- 8)

3,60 208,468 750,48

EUR
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PRESSUPOST * Data: 29/01/18 Pàg.: 4

TOTAL Título 3 01.02.05 878,03

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ

Título 3 06 ACABATS

1 E45C1KD4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/F/10/IV, de consistència a definit per DF i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment, amb
granulat de silici antilliscant afegit durant el procés de curat del formigó.

Reglejat superficial amb morter de ciment elaborat de forma manual
amb acabat lliscat. (P - 4)

149,79 1,830 274,12

TOTAL Título 3 01.02.06 274,12

Obra 01 Pressupost MARQ ETSAV 17-18

Capítulo 03 GESTIÓN RESIDUOS

1 E2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

36,44 16,000 583,04

TOTAL Capítulo 01.03 583,04
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Capítulo 04 DIVERSOS

1 GBB21301 u Placa informativa per a senyals d'acer galvanitzat i pintat, de 90x90
cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament.
Advertència accés resclosa. (P - 18)

120,15 2,000 240,30

2 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 16)

25,71 2,000 51,42

TOTAL Capítulo 01.04 291,72
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Capítulo SS SEGURETAT I SALUT

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 21)

5,80 5,000 29,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 22)

6,97 2,000 13,94

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 23)

9,48 2,000 18,96

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 24)

0,25 5,000 1,25

EUR
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5 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 29)

7,18 2,000 14,36

6 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 30)

7,41 2,000 14,82

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 26)

1,75 5,000 8,75

8 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 27)

9,67 5,000 48,35

9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,
homologats segons UNE-EN 455-1 (P - 28)

0,05 5,000 0,25

10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 31)

17,89 10,000 178,90

11 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 25)

0,73 10,000 7,30

12 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

3,15 5,000 15,75

13 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)

20,84 2,000 41,68

14 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

58,75 2,000 117,50

15 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

29,65 2,000 59,30

16 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 41) 12,19 10,000 121,90
17 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

48,36 4,000 193,44

18 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 42)

61,64 1,000 61,64

19 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 43)

228,13 1,000 228,13

20 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 44)

139,75 1,000 139,75

21 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 45)

92,59 1,000 92,59

22 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de
pas elevat en viaductes o ponts, i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

7,32 25,000 183,00

23 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a
pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

16,88 10,000 168,80
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TOTAL Capítulo 01.SS 1.759,36

*

EUR
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