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1. AGENTS 

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

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

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, per tant, seguint les seves indicacions es desglossa 

l'actuació global en Baixa inicial, que incloïa 3 sectors, en 3 projectes independents, una per cada sector. Aquest 

document correspon al Sector 3 NUCLI DE CAN RAFEL (PUIGMONTMANY) AL T.M. DE CERVELLÓ. 

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 RAFEL 

(PUIGMONTMANY) 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 alta del nucli de Can Rafael (sector 3) al T.M. de Cervelló. 

S'ha mantingut la denominació de sectors inicialment establerta en l'estudi previ on el sector 1 correspon a 

l'actuació a Can Vidal al Terme Municipal de la Palma de Cervelló (l'actuació proposada a Can Vidal forma part del 

projecte de sanejament en ALTA), que s'ha extret d'aquest projecte per simplificar la gestió administrativa del 

mateix. 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Tal com s'ha indicat, la urbanització de Can Rafael presenta xarxes de sanejament (en BAIXA), més o menys 

extenses depenent de la zona considerada, que acaben la seva xarxa 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 implantació d´una nova 

xarxa -en BAIXA- que suposa una ampliació de la xarxa de sanejament municipal de Cervelló. 

SECTOR 3: Can Rafael: En aquest sector es projecta un traçat "doble" (tram principal i tram secundari), que 

recorre el carrer Can Rafael, fins a connectar amb el col·lector municipal existent a l'altura de la confluència dels 

carrers Can Rafael amb l'avinguda Corbera. 
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Àmbit d'execució de l´actuació projectada 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Aquest document descriu i defineix les obres a executar per a la instal·lació dels col·lectors 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. 

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. 

A continuació es presenten els pricipals elements i les activitats que comportara l’execució de la actuació: 

6.1. SECTOR 3: CAN RAFAEL 

6.1.1. Canonada per gravetat  

Aquesta segona actuació es compon d'un tram de sanejament de nova execució que consta de 2 trams, un de 

principal que discorre pel carrer Can Rafael i un altre secundari que li escomet a meitat del seu recorregut 

procedent de la zona natural confrontant. Aquesta nova xarxa connecta amb la municipal existent a l'altura de la 

confluència dels carrers Can Rafael amb l'avinguda Corbera.  

 

Col·lectors projectat (en BAIXA): PEAD corrugat de doble paret ф400) 

Xarxa de sanejament existent (BAIXA). 

SM1: Pou d’ entroncament. 

 

 COL·LECTOR PRINCIPAL 

El col·lector principal comença al pou de inici –PS1-, amb una cota de cubeta de 267,18 m i acaba al pou 

d'entroncament amb la xarxa existent SM1 a la cota de cubeta de 233,23 m. L'efluent es transporta per gravetat a 

llarg de 372,64 metres del carrer Can Rafael per mitjà d'una canonada de doble paret de PEAD400 corrugada.  

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

recolzament amb 15 cm de sorra, col·locació de la conducció, 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). 

Croquis de la secció tipus: 
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 COL·LECTOR SECUNDARI 

El col·lector secundari conforma un branc del principal i comença al pou PS11, amb una cota de cubeta de 254,83 

m i acaba al pou d'entroncament PS6 amb el tram principat projectat a la cota de cubeta de 248,08 m. L'efluent es 

transporta per gravetat, per mitjà d'una canonada de doble paret de PEAD400 corrugada, a llarg de 153,52 metres 

per una parcel·la en estat natural amb gran quantitat d'arbrat i vegetació. 

Prèviament caldrà desbrossar i talar alguns arbres per obrir una traça per on executar la rasa i posteriorment el 

camí de servei en terra que quedarà per a manteniment del tram de sanejament instal·lat. 

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

recolzament amb 15 cm de sorra, col·locació de la conducció, 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 sòl seleccionat. Per últim formació de 

camí amb tot-ú artificial. Croquis de la secció tipus: 

 

6.1.1.1. Pous de registre 

El tram principal aprofita el recorregut del carrer Can Rafael i inclou la formació de 11 pous de registre mentre que 

el tram secundari consta de 4 pous, conformant un total de 15 pous per a aquesta actuació. 

Aquests pous de registre es projecten prefabricats en formigó armat, de diàmetre estàndard (1,20 m) i profunditat 

variable (amb anells prefabricats). 

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 nº 3 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 dels diferents  sectors s’ha 

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

Mitjançant el nombre d'habitatges de cadascun dels sectors s'estableix una ràtio de 3 habitants per habitatge, 

habitual en aquest tipus d'estudis, per determinar la població de disseny. Hi ha un hotel a la zona la dotació 

s'establirà en funció del nombre d'habitacions.  

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

SECTOR  
Nº DE 

PARCEL.LES o 
HABITATGES 

DOTAC. Nº 
habitants / 
habitatge 

POBLACIÓ 
 ESTIMADA 

T.M. CERVELLÓ: 

3 CAN RAFAEL  231 3 693 

  HOTEL (habitacions) 26    

 

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. Igualment per 

a l'hotel existent s'estableix una dotació mitjana de 900 l/habitació/dia i el mateix factor de dilució. 

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

SECTOR  
POBLACIÓ 
 ESTIMADA 

CABAL 
MITJÀ 

(l/s) 

CABAL 
DILUÏT 

(l/s) 

CABAL DISSENY  

(l/s) (m3/s) 

SECTOR 3: 
CAN RAFAEL  

693 1,44 5,78 
6,86 0,0069 

HOTEL (habitacions) 
26 

habitacions  
0,27 1,08 
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9.2. CÀLCULS HIDRÀULICS  

El dimensionament hidràulic de les conduccions per gravetat es realitza en base als cabals de disseny. 

Els paràmetres que defineixen els règims hidràulics en les diferents hipòtesis s’obtenen utilitzant l’equació de 

continuïtat i la fórmula de Manning, per a determinar les pèrdues d’energia per fregament al llarg de les 

conduccions. 

Com es pot observar en l'apèndix número 1 del Annex 8 Xarxa de Clavegueram s'adjunten els llistats de càlcul 

hidràulic on es pot comprovar que compleix les prescripcions fixades per l´AMB: 

- Velocitat mínima: 0,60 m/s 

- Velocitat màxima: 3,5 m/s 

- Secció útil del col·lector < 75% 

La canonada mínima serà DN 400 mm, de PEAD de doble paret estructurada amb rigidesa SN8. 

 

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 cadascun del sectors, i al pressupost s’ha 

tingut en compte l’afecció sobre aquests.  

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 (per 

sectors): 

 Expropiacions Servituds Ocapacions Premi de Afeccio total 

 

Sector3: CAN RAFAEL – ocupacions en via pública i parc urbà 

m2 13,88 753,78 1276,56   

Import 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTAL   0,00 € 

 

- SECTOR 3: CAN RAFAEL - Sense import 

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 MIL CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES 

CÈNTIMS (1.105,53 €).  

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. 

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 
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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 DOS (2) 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 

Aquest projecte no inclou partides alçades. 

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 desglossen a continuació els pressupostos déxecució material parcials corresponents a 

cada sector integrant de l'actuació projectada.  

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

quantitat de CENT QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-

DOS CÈNTIMS (147.494,52 €). 

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

CENT SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (175.518,48 €) que 

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

TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (212.377,36 €). 

22. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Per sectors: 

 

SECTOR CAN RAFAEL TOTAL 

Pressupost Base de Licitació  212.377,36 

Pressupost expropiacions  0,00 

Total  212.377,36 

 

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

CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (212.377,36 €). 

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 2. 

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. 

25. 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 
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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 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. 

 

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 
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RESUM DE PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL 

 

26. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

L’equip tècnic responsable de la redacció del projecte: 

 

 

Barcelona, septembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

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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