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1. AGENTS 

Es desenvolupa per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el present document de “PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT EN BAIXA DEL NUCLI DE CAN PAULET AL T.M. DE CERVELLÓ”, amb 

número d’expedient 901028/2016. 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van signar un conveni al juny de 

2016 per al finançament i redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament dels següents nuclis del 

municipi de Cervelló: Can Paulet, Can Rafael, Can Vidal i les Rovires. Mitjançant aquest acord, l’ACA estableix 

igualment l’avaluació del projecte constructiu un cop finalitzat per tal de garantir-ne l’adequació a la planificació 

vigent. L’AMB és l'administració redactora del projecte en virtut d’aquest conveni. 

En data 4 d’agost de 2016, mitjançant resolució de Gerència, l´AMB s´aprova l´expedient per procedir a la 

contractació de la redacció del projectes constructius de sanejament dels nuclis de Can Paulet, Can Rafael, Can 

vidal i les Rovires, als termes municipals de Cervelló i La Palma de Cervelló. En data 27 de gener de 2.017 

s´aprova l´adjudicació per a la redacció dels citats projectes a l´empresa GRUSAMAR Ingeniería y Consulting, 

S.L.U. 

Es preveu que l’Ayuntament de Cervelló liciti les obres. 

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT DE ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA. 

Per a la seva realització s'ha comptat amb la documentació tècnica elaborada per l'ACA en l'any 2003 (Projecte 

Constructiu dels col·lectors de les urbanitzacions de Can Paulet i Can Rafel, al Terme Municipal de Cervelló), 

incloent l'actualització de necessitats i propostes bàsiques, afegides a l'any 2015 per les entitats ACA, AMB i els 

Ajuntaments de Cervelló i la Palma de Cervelló. 

L’objecte de l’encàrrec el constitueix la prestació de serveis tècnics per a la redacció dels projectes constructius de 

sanejament dels nuclis de Can Vidal, Can Paulet, Can Rafel i Les Rovires, als termes municipals de Cervelló i La 

Palma de Cervelló. Dins el propòsit final de l'encàrrec, s'ha considerat la redacció de dos projectes per separat (un 

per a la xarxa en ALTA i un altre per la xarxa en BAIXA), però tècnicament coherents, que permeti l'execució de 

l'obra, podent-se abordar de manera independent . 

En l'actualitat els nuclis urbans de Can Paulet, Can Rafel i Les Rovires (en el termes municipal de Cervello) 

presenten xarxes de sanejament, de moderada entitat, que donen servei al residencial disseminat existent a la 

zona. Aquestes xarxes recullen i transporten l'efluent, sense connexió final a una xarxa "jeràrquicament superior", 

abocant finalment les aigües a un pou cec. 

3. PLANEJAMENT 

El Planejament vigent de l’àmbit d’actuació és el Pla General d’Ordenació Urbanística del terme municipal de 

Cervelló (PGOU), aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per resolució de 25 

de juny de 1998 (es va publicar la resolució en DOGC núm. 2750, de 1998.10.23). 

4. OBJECTE DEL PROJECTE 

Nom del projecte: PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT EN BAIXA DEL NUCLI DE CAN PAULET AL 

T.M. DE CERVELLÓ  (Exp. 901028/2016). 

L’objecte del present document tècnic és la descripció a nivell de projecte constructiu de les obres d'execució del 

sanejament en baixa del nucli de Can Paulet,  al T.M. de Cervelló. Incloent-hi la definició, descripció i valoració dels 

treballs destinats a l'execució de les obres d'instal·lació. 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Tal com s'ha indicat, la urbanització de Can Paulet, així com altres zones próxmas a l'àmbit d'actuació, presenta 

xarxes de sanejament (en BAIXA), més o menys extenses depenent de l’àrea considerada, que acaben el seu 

traçat en un pou cec amb sobreeixidor al medi en cas de pluja. 

Amb l'objecte de recollir aquests cabals i dirigir-los als col·lectors municipals existents (proporcionant i garantint les 

necessàries i adequades condicions d'higiene i de respecte al medi natural) es projecta la instal·lació d'un tram de 

canonada en impulsió (al llarg del camí Cervelló/carrer d’Osona, fins a connectar amb el col·lector municipal 

existent, que recorre el carrer Bages). 

S'inclou l’ execució d'una estació de bombament d'aigües residuals que albergarà el grup de impulsió i quadres 

elèctrics. Les obres inclouen aquells trams de canonada necessaris per a realitzar la connexió de la xarxa de 

sanejament existent. 

 

Àmbit d'execució de l’actuació projectada 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Aquest document descriu i defineix les obres a executar per a la instal·lació del col·lector d'aigües residuals que 

rebran els cabals procedents de les xarxes de sanejament existents en aquestes zones d´aquests nuclis urbans i 

els transportaran fins al col·lector municipal més proper de la xarxa de sanejament de Cervelló. 

En aquest sentit les obres que es projecten consisteixen, fonamentalment, en la instal·lació de canonada amb 

obertura de rasa a cel obert amb mitjans mecànics habituals (retroexcavadora amb martell hidràulic).  

La planta projectada segueix el traçat dels carrers públics presents a la zona. 

Les obres es completen amb l'execució d'una estació de bombament soterrada (incloent la instal·lació dels equips, 

quadres i telecomandament i la seva canonada sobreeixidor d'emergència) i treballs de connexió. 

És important assenyalar que l'obra es programa descrivint una seqüència de treballs que tracten de reduir 

qualsevol afectació al trànsit de la zona i minimitzar molèsties en l'entorn veïnal. 

A continuació es presenten els pricipals elements i les activitats que comportaran l’execució de cadascuna de les 

actuacions: 

6.1. CAN PAULET 

L’execució d’aquest tram comporta les següents actuacions específiques: 

- Connexió de la xarxa de sanejament afectada amb l´EBAR. 

- Estació de bombament d´aigües residuals. 

- Canonada d’impulsió 

- Pou final, d´entroncament i trencament de càrrega. 

- Conanada sobreeixidor de l´EBAR 

6.1.1. Connexió de la xarxa de sanejament existent amb l´EBAR 

Aquest primer tram del col·lector, inclou la reposició de la xarxa de sanejament existent, "forçant" el seu 

entroncament a l'estació de bombament que es localitzarà prop del pou cec que quedarà anul·lat amb aquesta 

actuació. 

Element a disposar: Canonada PEAD400, corrugat de doble paret: longitud: 10 m. Pous de registre: No són 

necessaris pous intermedis entre el pou cec i l'EBAR 

 

Col·lector projectat (en BAIXA): Tram en impulsió (394 m; PEAD 90) 

Xarxa de sanejament existent (BAIXA) 

 Canonada de conexió (PEAD doble paret, 400) 

EBAR (amb sobreeixidor d'emergència) 

 

6.1.2. Impulsió 

Aquesta activitat comprèn la col·locació del col·lector de connexió per impulsió mitjançant canonada de PEAD 

DN90 PN10 i una longitud de 383,71 metres. 

El traçat s'inicia a l'estació de bombament a executar i discorre per carrer pùblic en tot moment, fins arribar al 

carrer Bages, on es projecta el pou de trencament de càrrega SM1 (final de la impulsió i entroncament amb la 

xarxa municipal existent). 
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El traçat en planta del col·lector es defineix amb dos canvis de direcció amb corbes de 90º que es resolen 

mitjançant radis de curvatura amplis. En el seu perfil longitudinal es defineixen pendents variables que oscil·len 

entre el -0,35% i el 14% (pendent i rampa, respectivament) donada l'orografia del terreny, pràcticament sempre en 

pujada excepte el tram final més pla (perfil adaptat al terreny amb l’objectiu de minimitzar l’excavació i que es 

mantingui en tot moment un recobriment mínim de 1m a la clau del tub). En aquest punt alt de la impulsió amb 

canvi de pendent es disposa una ventosa. 

La instalació de la conducció es durà a terme mitjançant rasa a cel obert, es procedirà amb estesa del llit de 

recolzament amb 10 cm de sorra, col·locació de la conducció i soldat dels diferents trams, recobriment de la 

conducció amb sorra fins a 20 cm per sobre de la generatriu superior del col·lector, i reblert de la rasa amb material 

procedent de la propia excavació i llosa de protecció de formigó (20 cm), previ reasfaltat de la capa de rodament de 

la rasa oberta (6 cm). 

Fi d’impulsió: Pou de registre de trencament de càrrega, amb protecció de la solera amb llambordes prefabricats de 

formigó (ver planol 2.7- Detalls de sanejament) 

6.1.3. Estació de Bombament d’ Aigües Residuals 

Es projecta una estació de bombament encarregada d'impulsar l'efluent fins a la seva arribada al pou de 

trencament; moment a partir del qual, l'efluent circularà per gravetat a través de la xarxa municipal existent. 

S’executarà mitjançant estructura de formigó armat HA-30/P/20/IV+Qb. El tipus d'acer a emprar en les armadures 

passives serà del tipus B 500 S, amb un límit elàstic de 500 N/mm2. L'edifici és de tipus soterrada i presenta dos 

nivells o cambres: 

1. Cambra humida o de bombes (cota de fons: 330,20): Es compon d'una arqueta on s'ubiquen les dues 

bombes instal·lades (submergibles trituradores) que aspiren i impulsen les aigües cap al següent recinte 

("càmera seca"). S'inclouen en la llosa superior 3 registres per accedir a les 2 bombes i als mesuradors de 

nivell. 

2. Cambra seca o de claus: Aquí queden allotjades totes les vàlvules: antiretorn i de comporta; així com la resta 

d'elements de connexió, i es produeix la sortida de l'efluent impulsat (cota de sortida 333,40). Accessible des de 

la planta superior a través de trapa i graons. 

Croquis: 

  
  

Alçat i Planta del edifici, amb detall dels equips instal·lats 

Aquesta EB comptarà amb un quadre elèctric general per a protecció de les línies elèctriques i control de les 

instal·lacions. L'armari s'ubicarà a l'interior d'un mòdul monobloc prefabricat de formigó per quedar protegit de la 

intempèrie i d'actes vandàlics. Per tal de detectar els gasos nocius i tòxics que es poden generar dins de l'edifici de 

bombament d’aigües residuals i que poden afectar a la seguretat del personal que hi treballa dins, s’instal·larà un 

detector d’aquests gasos i que doni un senyal d’avís de la seva presència. L'alarma òptica consistirà en una balisa 

dotada d'un LED vermell que s'instal•larà en un lateral de la boca d'accés als mesuradors. 

El subministrament elèctric a l'estació de bombament es realitzarà des del punt de connexió a la xarxa facilitada 

per ENDESA, en la línia aèria de baixa tensió BY393-01-02. Per a poder realitzar la connexió ENDESA durà a 

terme els treballs d'adequació de la xarxa existent, els quals consisteixen en seccionar la línia de baixa tensió i 

realitzar el entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent. La línia a construir consistirà 

en una línia aèria de 90 m de longitud conformada amb cable d'alumini de tipus RZ de tensió nominal 0,6/1 kV en 
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configuració 3x95 mm2 de tipus A-54,6 ALM 0,6. La línia anirà estesa sobre 3 suports de formigó i en el últim 

recolzament es realitzarà la posada a terra, i des d'on es tendirà el tram final de línia que emprendrà directament al 

pal a instal·lar en el bombament. Aquesta línia es realitzarà amb cable d'alumini de tipus RZ de tensió nominal 

0,6/1 kV i secció 4x25 mm2 i tindrà una longitud de 10 m. 

7. TOPOGRAFIA 

La cartografia que ha servit de base per a la redacció del projecte s'ha obtingut per mitjà de vehicles aeris no 

tripulats (UAV, acrònim anglès), realitzats expressament per a la redacció d'aquest document. 

La cartografia de referència, la metodologia emprada, vista d’equips, fitxes tècniques; així com les dades recollides 

s'inclouen en el corresponent annex nº3 de topografia 

8. GEOTÈCNIA 

A l’annex número 4 es dóna la informació bàsica al respecte de la geologia i geotècnia dels terrenys de l’àmbit del 

projecte, en base l'informe geotècnic realitzat pel Laboratori, GEOPLANNING S.L. per al "PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT EN BAIXA DELS NUCLIS DE CAN PAULET, CAN RAFAEL, CAN VIDAL I 

LES ROVIRES, ALS T.M. DE CERVELLÓ I LA PALMA DE CERVELLÓ" (denominació inicial de l'encàrrec) 

9. MÈTODES DE CÀLCUL 

9.1. CABALS DE DISSENY 

L’avaluació de la població a la que haurà de donar servei el nou sistema de sanejament del nucli urbà de Can 

Paulet s’ha realitzat a través de les dades facilitades per l’Ajuntament de Cervelló.  

Mitjançant el nombre d'habitatges de cadascun del nucli s'estableix una ràtio de 3 habitants per habitatge, habitual 

en aquest tipus d'estudis, per determinar la població de disseny.  

D'acord amb el que s'ha descrit anteriorment, les dades per al disseny del sistema són els següents: 

Nucli  
Nº DE 

PARCEL.LES o 
HABITATGES 

DOTAC. Nº 
habitants / 
habitatge 

POBLACIÓ 
 ESTIMADA 

T.M. CERVELLÓ: 

 
CAN PAULET (EB + CANONADA EN BAIXA)  35 3 105 

 

Partint de la població indicada, per a l’estimació del cabal d’aigua residual que hauran de conduir els col·lectors, és 

necessari avaluar tant les aportacions d'origen urbà o domèstic com la resta assimilables a urbanes.  

Considerant una dotació per a la situació futura de 180 l/hab/d, i un factor punta de dilució de quatre (4), es 

comptabilitza el cabal d’aigua residual per al dimensionament de la xarxa de sanejament a projectar.  

Amb tot això els cabals de disseny resultants es recullen en la següent taula: 

Nucli  
POBLACIÓ 
 ESTIMADA 

CABAL 
MITJÀ 

(l/s) 

CABAL 
DILUÏT 

(l/s) 

CABAL DISSENY  

(l/s) (m3/s) 

CAN PAULET (Sortida de l´EB) 105 0,22 0,88 0,88 0,0009 

 

9.2. CÀLCULS HIDRÀULICS  

Per al col·lector de sortida de l’estació de bombament per impulsió es determina la col·locació de conducció de 

PEAD. Per aquesta conducció hi circularà el cabal bombat. A partir de la relació entre cabal de circulació, secció de 

la conducció i velocitat, es pot determinar quin és el diàmetre necessari per a que el cabal circuli a una velocitat de 

1m/s, aproximadament. 

El col·lector ha de transportar un cabal impulsat al llarg de la conducció per a salvar una alçada geomètrica 

corresponent a la diferència entre mínim nivell de l’EB i la cota màxima de traçat (cota de connexió als pous de 

trencament de càrrega). A continuació s’adjunta un quadre resum on s’exposen el cabal, longitud i cotes mínimes i 

màximes que determinen la hidràulica de la impulsió definida en el annex 8. 

CONDUCCIÓ LONGITUD (m) CABAL (l/s) COTA MÍNIMA COTA MÀXIMA HG (m) 

PEAD DN90 PN10 400 0,88  1,00 358,30 332,75 25,55 

Les pèrdues de càrrega totals resultants són de 2,7 m. 

Donat l'escàs cabal de disseny que resulta, menys de 1l/s, no és possible emprar bombes submergibles 

convencionals per a la longitud i altura necessàries, ja que estarien funcionant en uns paràmetres molt allunyats 

del punt de funcionament òptim de la bomba i amb molt poca velocitat. Per això, cal emprar bombes trituradores 

que resulten més adequades per a aquest cas. 

Es proposa la instal·lació de 1+1 bombes tipus PIRANHA PE: PIR PE1 PE30/C-C 50 HZ de SULZER o similar. 

9.3. CÀLCULS ESTRUCTURALS  

La estructura d´aqueste projecte té per objecte calcular estructuralment una estació de bombament. 

Tota la estructura tindra el següent formigó: HA-30/P/20/IV+Qb 

El tipus d'acer a emprar en les armadures passives serà del tipus B 500 S, amb un límit elàstic de 500 N/mm2. 

En aquest projecte s'adopta un recobriment mínim per a les armadures passives de 45 mm ja que s'ha estimat una 

vida útil del projecte de 50 anys. 

 EBAR 
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Es tracta d’una estructura enterrada de doble cos o arqueta, una humida i una altra seca. La cambra de bombes té 

forma rectangular i dimensions interiors de 2,65 x 2,00 m, i a continuació la cambra de vàlvules de planta també 

rectangular de dimensions interiors de 2,20 x 1,60 m. 

S’ha resolt amb llosa de fonamentació recolzada en el terreny de l´arqueta de bombes amb llosa de formigó armat 

de 35 cm de cantell. Per la coberta i a la llosa de fons de l’arqueta de vàlvules s'empra formigó armat amb gruixos 

de 30 cm.  

Les parets són murs de formigó armat amb gruixos de 40 cm per la cambra de bombes i 30 cm per la cambra de 

claus. 

 

Vista 3D de l´EBAR del programa de càlcul de l'estructura de formigó armat:  

10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE 

SERVEIS 

A l’annex 17 de serveis existents, serveis afectats i nous subministraments, s'han representat tots els serveis 

detectats a la zona de projecte, juntament amb la traça projectada en el nucli de Can Paulet, i al pressupost s’ha 

tingut en compte l’afecció.  

En qualsevol cas, abans de començar les obres, la constructora haurà de confirmar i/o completar l’informació 

referent als serveis eventualment afectats. 

11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I 

SERVITUDS 

A l'annex 18, d’afectacions del sòl s'ha definit, dimensionat, valorat i grafiat l'afectació de terrenys (servituds, 

ocupacions temporals, expropiacions) ocasionada per la realització de les obres del present projecte. 

El criteri seguit per a les parcel·les privades afectades pel projecte és: 

 Expropiacions: per arquetes, pous, casetes de bombeig, etc, és a dir, allò que "sorgeix" o "aflora" en 

superfície. 

 Servitud de pas: per a conduccions enterrades. 

L'import de les expropiacions, segons s'especifica a l'Annex nº 18 "EXPROPIACIONS, SERVITUDS, 

OCUPACIONS TEMPORALS, RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I SERVITUDS”, ascendeix a la quantitat de 0 

euros, a l'trobar localitzats, tots els elements que integren la instal·lació (estació de bombament i canonada 

d'impulsió, així com el punt de connexió amb la xarxa existent) en sòl de domini públic 

12. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució de les obres. A 

l’annex 18. Pla de control de qualitat queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de 

control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així 

com la realització d’assajos no previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. El Pressupost (IVA 

inclòs) del Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS AMB TRETZE 

CÈNTIMS (2.800,13 €).  

13. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la Llei 31/1995 de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de Novembre i el 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció, s’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut en el treball que s’inclou en l’Annex núm. 21. 

Estudi de Seguretat i Salut.  

El pressupost d’aquest està inclòs com una unitat del pressupost d’Execució Material del Projecte. 

14. ASPECTES AMBIENTALS 

En l’Annex 22 del present Projecte es proposen una sèrie de mesures preventives i correctores que tenen l’objectiu 

d’evitar o minimitzar els efectes previstos en el medi per l’execució de les obres. 

15. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

L’Estudi de gestió de residus i demolició que figura en l’annex 23 satisfà tots els requisits previstos pel Reial Decret 

105/2008 d’1 de febrer (BOE de 13 de febrer), pel qual es regula la producció i la gestió de residus de la 

construcció i demolició. 
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16. PLA D’OBRA I TERRMINI D’EXECUCIÓ 

Per a l'elaboració del programa orientatiu d'execució de les obres projectades, que figura a l'Annex nº 26: Pla 

d'obra, s'han tingut en compte els rendiments mitjans de construcció per a realitzar les actuacions necessàries i 

adaptar les instal·lacions a l'R.D. 486/97 (disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball) i R.D.485 

/ 97 (Disposicions mínimes en matèria de senyalització), per garantir la seguretat dels treballadors de la zona. 

El termini total d'execució de l'actuació descrita en el present projecte és de TRES (3) mesos. Aquest termini queda 

supeditat a l’obtenció dels permisos corresponents per poder-la executar en tots els seus fronts de treball en els 

primers quinze dies, tal com queda reflectit en l'annex nº 26 Pla d'obra. 

17. TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix un període de garantia de 12 mesos a partir de la finalització de les obres, tret que en el Plec de 

Clàusules Particulars en la Licitació de les obres s’estableixi un altre període. 

18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC 2016, (o en el seu defecte en el 

banc de preus AMB 2016) s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5,00%, tal i com queda reflectit a l’annex de 

justificació de preus. 

19. PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades incloses en aquest projecte es resumeixen en les següents: 

NZBYPASS_Partida alçada per el desviament de tram de sanejament en funcionament mitjançant bypass 

bombejat fins a 50 m de longitud, fins i tot taponat del pou Inici amb obturador especial per a realitzar proves 

d'estanqueïtat en xarxes de sanejament de DN-400 mm, instal·lació de bomba d'aigües residuals (100l/s a 6 mca), 

amb arrencada automàtica entre nivells màxim / mínim, filtre de protecció de l'aspiració, grup electrogen. Totalment 

instal·lat i provat. 

20. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per 

tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de 

preus, a menys que al Plec del Concurs per a l’adjudicació de les obres s’indiqui el contrari. 

21. PRESSUPOST 

A manera informativa es mostra a continuació el pressupost déxecució material parcials corresponents a l'actuació 

projectada.  

- CAN PAULET: 146.078,26 € 

El pressupost resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats d’obra als corresponents preus puja a la 

quantitat de CENT QUARANTA-SIS MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (146.078,26 €). 

Aquest import incrementat amb un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial, dona la quantitat de 

CENT SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (173.833,13 €) que 

incrementat amb el 21% d’I.V.A. ascendeix a un pressupost d’execució per contracte de DOS-CENTS DEU MIL 

TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS (210.338,09 €). 

22. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

NUCLI CAN PAULET € 

Pressupost Base de Licitació  210.338,09 

Pressupost expropiacions  0,00 

Total  210.338,09 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS DEU MIL CENT 

NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (210.199,18 €). 

23. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del sector públic, i en el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, i el RD 773/2015, de 28 

d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, s'exigirà classificació als contractistes que es presentin a la licitació, en el grup E, 

subgrup 1, categoria 3. 

24. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA. DECLARACIÓ D’HAVER CONSIDERAT TOTES 

LES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE COMPLIMENT OBLIGAT.  

El present Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, ja que inclou tots i cadascun 

dels elements que són precisos per a la utilització de les obres, sent susceptibles de ser lliurades a l’ús públic. 
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26. DOCUMENT DE QUÈ CONSTA AQUEST PROJECTE 

Els documents que integren el present projecte són: 

MEMÒRIA I ANNEXOS 

1 - AGENTS 

2 - ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

3 - PLANEJAMENT 

4 - OBJECTE 

5 - DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

6 - JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

7 - TOPOGRAFÌA 

8 - GEOTÈCNIA 

9 - MÈTODES DE CÀLCUL 

10 - SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE 

SERVEIS 

11 - DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I 

SERVITUDS. 

12 - CONTROL DE QUALITAT. 

13 - SEGURETAT I SALUT. 

14 - ASPECTES AMBIENTALS. 

15 - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

16 - PLA D’OBRA I TERMINI D’EXCUCIÓ 

17 - TERMINI DE GARANTÌA 

18 - JUSTICACIÓ DE PREUS. 

19 - PARTIDES ALÇADES 

20 - REVISIÓ DE PREUS. 

21 - PRESSUPOST. 

22 - PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 

23 - CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

24 - DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA. 

25 - DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA AQUEST PROJECTE. 

26 - EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE. 

 

ANNEX 1. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA. 

ANNEX 2. PLANEJAMENT. 

ANNEX 3. TOPOGRAFÌA. 

ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA. 

ANNEX 5. DEFINICIÓ GEOMÉTRICA I REPLANTEIG. 

ANNEX 6. MOVIMENT DE TERRES. 

ANNEX 8. XARXA DE CLAVEGUERAM. 

ANNEX 11. ESTRUCTURES I MURS. 

ANNEX 17. SERVEIS EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS I NOUS SUBMINISTRAMENTS,     

INSTAL·LACIONS DE SERVEIS. 

ANNEX 18. EXPROPIACIONS, OCUPACIONS TEMPORALS, RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I 

SERVITUDS. 

ANNEX 20. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

ANNEX 21. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

ANNEX 22. ASPECTES AMBIENTALS. 

ANNEX 23. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

ANNEX 25. DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I FASES D’EXECUCIÓ I D’ACCESIBILITAT DURANT LES 

OBRES 

ANNEX 26. PLA D’OBRA. 

ANNEX 27. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

ANNEX 29. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 

ANNEX 30. FITXA RESUM DE LES CARACTERÌSTIQUES DEL PROJECTE. 

ANNEX 31. ELECTRICITAT, EQUIPS I TELECONTROL 
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PLANOLS 

ÍNDEX DE PLÀNOLS. 

PLÀNOLS. 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

QUADRE DE PREUS Nº 1 

QUADRE DE PREUS Nº 2 

PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

L’equip tècnic responsable de la redacció del projecte: 

 

 

 

 

 

 

Signat: Antonio Miguel Díez Riquelme. Enginyer de camins. Autor del Projecte. 

Amador Alfaro Marcilla. Enginyer de camins. 

Leocricio Díez Antolinos. Enginyer d´Obres Públiques. 

Saúl Cortés Martínez. Enginyer Industrial 

Encarna Fernández Pérez. Enginyer Tècnic Agrícola 

Ignacio Soto Molina. Llicenciat en Ciències Ambientals 

Aniceto Torrano Candel. Llicenciat en Biologia 

Manuel Manzano González. Enginyer Tècnic de Topografia 

Eva Espuche García. Tècnic Superior en Topografia i Urbanisme 
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