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MEMÒRIA:  

 

OBJECTE: 

Les obres es divideixen en dos actuacions ben diferenciades: 

- Actuació 1: Ampliació de vorera: A la zona del voral que es fa servir d’aparcament de vehicles en 

cordó, al final del carrer Joaquim Mensa i començament del carrer Raval Bassons, no es disposa de 

vorera pavimentada. L’actuació consistirà en la formació d’una vorera de formigó colorejat, 

col·locació de segregadors de carril de cautxú reflectants i formació de nova cuneta. 

- Actuació 2: Millora de la senyalització i accessibilitat: Es millorarà i reforçarà la senyalització 

horitzontal i vertical en l’àmbit de l’actuació, es desplaçarà el pas de vianants existent substituint-lo 

per un pas de vianants elevat i es col·locarà una banda reductora de velocitat pels vehicles que 

venen direcció Cervelló des de Vallirana.  
 

Es necessària l’execució de l’obra definida en el present projecte, degut a que s’han detectat mancances en 

la seguretat i accessibilitat dels itineraris de vianants, i és necessària la seva correcció i millora. 

 

TERMINI: 

El termini màxim per l’execució de les obres es fixa en 1 mes . 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA: 

Les actuacions a realitzar són les que es detallen a continuació: 
 

Actuació 1. Ampliació de la vorera: 

- Tall amb serra de disc per delimitar la zona d’enderroc del paviment asfàltic, i facilitar l’entroncament 

del paviment asfàltic existent amb la nova vorera de formigó. 

- Neteja i esbrossada de la zona on s’ha de col·locar la nova vorera i cuneta 

- Excavació de terres, sanejant la capa de terra vegetal existent i excavant zones de desmunt.  

- Terraplenat amb terres adequades d’aportació per regularitzar la caixa sota el nou paviment de 

vorera i la cuneta. 

- Formació de vorera amb paviment de formigó fratassat acabat amb pols de quars colorejat. 

- Subministrament i col·locació de separadors de cautxú per delimitar la vorera de la zona 

d’aparcament. 

- Subministrament i col·locació de barana per protegir el desnivell al punt de connexió de la cuneta 

amb el col·lector. 

- Canalització de 12m amb col·lector de PEAD de diàmetre 400mm i resistència SN 8 KN/m2 

- S’ampliarà la vorera de panot existent per garantir la continuïtat d’aquesta vorera amb la nova 

vorera de formigó. 

- Es construirà un nou embornal en el punt de connexió del col·lector existent amb el nou col·lector. 

- Es construirà una embocadura de formigó in situ en el punt de connexió de la cuneta amb el nou 

col·lector. 
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Actuació 2. Millora de la senyalització i accessibilitat: 

- Es tallarà amb disc de diamant amb via humida el paviment asfàltic on s’ubicarà la nova alineació de 

vorada i rigola. 

- S’enderrocarà el paviment asfàltic tallat previament i s’excavarà una rasa de 60x40cm per a la 

col·locació de la nova vorada i rigola. 

- S’enderrocarà la part necessària de vorada i rigola existent, s’haurà d’enderrocar la superfície de 

paviment de vorera necessari per realitzar un correcte entroncament amb el nou paviment de 

l’ampliació de vorera. 

- Es desmuntaran tres trams de barrera biona existent, inclòs enderroc de postes i fonamentacions. 

S'haurà de reposar el paviment afectat per l'enderroc del poste. Es desmuntarà i recol·locarà en 

nova posició el terminal de la biona. 

- Es col·locarà en la nova alineació de vorera definida per l’ampliació de la vorera amb vorada de 

formigó prefabricat tipus T2 sobre base de formigó HM-20/B/20/IIa, es col·locarà la rigola blanca de 

20x20x8cm sobre base de formigó HM-20/B/20/IIa i col·locada amb morter de ciment. 

- S’executarà la base de formigó de la vorera sobre el paviment asfàltic existent de calçada amb 

formigó tipus HM-20/B/20/IIa acabat reglejat. 

- S’executarà el nou paviment de vorera amb paviment de les mateixes característiques que el 

paviment existent amb panot 20x20x4. 

- En la zona del creuament del pas de vianants es col·locarà una franja de 60cm de panot de tacos i 

una nova franja de panot ratllat per a invidents de 80cm d’amplada. 

- Es construirà un nou escocells i s’anul·larà la jardinera 

- Es construirà un nou pas elevat d’aglomerat asfàltic amb reixes de recollida d’aigües pluvials en els 

extrems del pas. L’amplada de la plataforma del pas elevat serà de 4m d’amplada i 12cm d’alçada, 

amb rampes de longitud 1,2m  

- Es subministrarà i col·locarà una banda reductora de velocitat de cautxu serie M, reflectant color 

groc, antilliscant, de dimensions 90cm d'amplada i 5cm d'alçada.  

- S’esborraran les marques vials necessàries, com places d’aparcament anul·lades i passos de 

vianants a desplaçar. La senyalització horitzontal s’esborrarà mitjançant granalladora mai amb 

pintura acrílica negra.  

- Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs de senyalització horitzontal i vertical definits en 

plànols,  

o Eliminació de marques vials necessàries. 

o Pintat de pas de vianants amb pintura de dos components antilliscant blanc i vermell. 

o Pintat de 3 línies de detenció abans del pas de vianants en cadascun dels carrils. 

o Pintat de 2 símbols d'advertiment de pas de vianants. 

o Pintat de de zona de contenidors amb línia de 15cm amb pintura acrílica blanca. 

o Pintat de places d'aparcament de vehicles i motos en bateria amb pintura acrílica blanca. 

o Pintat de guals de vehicles amb pintura acrílica groga. 

o Col·locació de senyals verticals i postes 2 unitats de S13, 2 unitats de P15a i 2 unitats de 
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R301 (30km/h) d'acer galvanitzat, nivell 1, de 60cm.  

Tota la pintura ha de ser reflectant amb microesferes de vidre. 

 
CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES ORDINÀRIES: 

Segons el Decret 179/4995 del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les 

entitats locals, i segons el seu article 12 (classificació de les obres ordinàries), les obres definides en el 

present projecte es classifiquen com a obres de primer establiment, reforma o gran reparac ió . Per tant 

es tracta d’un tipus d’obra local ordinària que requereix de projecte. 

 

PRESSUPOST: 

 

 
27 de juliol de 2018 
 
 
 
 
Jordi Toré Quero 
Enginyer Tècnic Municipal 

ACTUACIÓ 1: AMPLIACIÓ VORERA 15.761,10 €

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 4.127,34 €

PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI 10.930,67 €

RECOLLIDA PLUVIALS 703,09 €

ACTUACIÓ 2: MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 10.726,11 €

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 550,76 €

PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ 10.175,35 €

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 1.850,00 €

SEGURETAT I SALUT 950,00 €

IMPREVISTOS 900,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 28.337,21 €

13% Despeses generals 3.683,84 €

6% Benefici industrial 1.700,23 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA exclòs) 33.721,28 €

21% IVA 7.081,47 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 40.802,75 €


