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PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE 
DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ 
Fins accés al celler Vinyes d'Olivardots 
________________________________________________

M E M Ò R I A 

1. ANTECEDENTS

Es redacta el present projecte de pavimentació de la primera 
fase del camí de Vilartolí fins arribar a l’accés al celler Vinyes 
d’Olivardots, atenent l’encàrrec de l’Ajuntament de Capmany, per 
poder realitzar les esmentades obres, degut al grau de 
deteriorament que presenta aquest camí a l’actualitat.   

Aquest camí és de titularitat municipal. 

Aquest camí a més d’unir els nuclis de Capmany i el nucli de 
Vilartolí, millora l’accessibilitat als cultius de la zona, especialment 
vinyes de l’entorn, i al Celler Vinyes d’Olivardot. 

Es un camí molt transitat, amb gran quantitat de tràfic de 
maquinària agrícola. Actualment té alguns trams pavimentats amb 
formigó i altres sense paviment, i es troba en molt mal estat de 
conservació i necessita un manteniment periòdic. 

El tram de camí que afecta aquesta primera fase té una 
longitud de 1.117 m i una amplada mitja de 3.30 m. 

A més, el camí es troba inclòs en el DUPROCIM (Pla 
d’emergències municipals) aprovat inicialment per el ple de 22 de 
juny de 2017. 



2. OBJECTE DEL PROJECTE I SOLUCIÓ ADOPTADA

L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres 
necessàries per a la pavimentació de la primera fase del camí de 
Vilartolí fins arribar a l’accés al celler Vinyes d’Olivardots  

Com que es tracta d’una obra de pavimentació que es durà a 
terme en un camí existent, del qual no es varia el traçat, no s’estima 
necessari cap estudi geotècnic del terreny. De la anàlisis visual es 
desprèn que el terreny natural es tipus sauló. 

El paviment de tot el camí serà d’aglomerat asfàltic. En els 
tram de terra s’excavarà el material no apte, s’estendrà sub-base de 
tot-u artificial, i s’aplicaran dues capes d’aglomerat asfàltic en calent 
de 4cm de gruix. En els tram on existeix formigó en mal estat 
s’aplicarà una sola capa d’aglomerat asfàltic de 4 cm de gruix. I en 
els tram on existeix formigó en bon estat es mantindrà tal qual.  

Puntualment es formaran cunetes de formigó en el llocs on 
s’estimi la seva necessitat, i es formaran noves conduccions de 
desguàs. Es formigonaran les trobades del paviment amb els muret 
de pedra seca existents, per tal de disminuir el manteniment de 
sega i/o herbicida i es formaran guals per conduir les aigües pluvials 
als recs. 

A la calçada se li donarà una pendent transversal del 2%.

La longitud del tram de camí afectat és de 1.117 m, amb una 
amplada mitja de 3,30 m, tal com queda definit en els plànols que 
s’acompanyen. La superfície total d’aquest tram de camí es dons de 
3.686.m2, més les cunetes i trobades amb els camins i murets 
laterals. 

La justificació del ferm previst es realitza en l’Annex a) 
d’aquesta Memòria. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Consten bàsicament de les següents parts: 



a) Moviment de terres.

Queda inclòs en aquest apartat la demolició del 
paviment existent en les zones deteriorades, l’excavació 
i estesa de material per l’anivellament de la superfície 
del camí amb la corresponen formació de pendents i la 
posterior compactació del terreny, i el transport dels 
productes sobrants a l’abocador. També es preveu la 
neteja dels vorals per tal que quedi neta tota l’amplada 
del camí. 

b) Paviments

La part del camí que es troba en bon estat i es manté la 
seva pavimentació actual, té una superfície de 1085.70 
m2. La part actualment de terra on s’ha d’excavar, 
col·locar una capa de 10 cm de sub-base, recs asfàltics i 
aglomerat, té una superfície de 1716.00 m2, i la part que 
es troba amb formigó en mal estat, on es preveu 
col·locar un rec asfàltic i aglomerat asfàltic, té una 
superfície de 884.40 m2. 

A les trobades entre el nou paviment i els muret de 
pedra seca existents es disposarà un paviment de 
formigó. 
. 

c) Obres de fàbrica

Inclouen la construcció de 200 m de cuneta triangular de 
80 cm d'amplaria i 20 cm de fondaria amb revestiment 
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistencia 
característica de compresió, inclos excavació de terreny 
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador 
dels materials resultants. 

També s’inclou la construcció d’un nou desguàs de 
polietilé de doble capa D-1000, envoltat amb formigó 
HM-20/P/20/I, amb el corresponent moviment de terres. 



4. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Es fa constar que les obres projectades constitueixen una 
obra completa, susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i públic 
corresponent i que compleixen la normativa vigent. 

L’obra es durà a terme sobre un camí existent i públic, sense 
que es produeixin afectacions a propietats privades. 

5. PREUS I PRESSUPOSTOS

Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels preus dels 
jornals, materials, maquinària i transport actuals. La seva relació pot 
veure’s en el Quadre de Preus núm. 1, trobant-se desglossats en el 
Quadres de Preus núm. 2, i justificats en el corresponent Annex 
d’aquesta Memòria. 

Aplicant els preus a les diferents unitats d’obra, s’obté un 
Pressupost d’Execució Material de 34.613,86 € que produeix un 
altre de Contracta de 49.840,50 €.  

Ates el pressupost de l’obra no cal classificació del 
contractista. 

6. TERMINIS D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA

Esta previst que la pavimentació d’aquesta  fase es realitzi 
d’un sol cop  

Es proposa com a termini d’execució per a la totalitat de les 
obres d’aquest Projecte el de dos (2) mesos comptats a partir de la 
signatura de l’acta de replanteig, i com a termini de garantia el de 
dotze (12) mesos comptats a partir de la  seva recepció. 

7. DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE

Són els següents: 



1 - MEMÒRIA, amb cinc annexes: 

Annex a) Càlculs del ferm 

Annex b) Estudi bàsic de seguretat i salut   

Annex c) Justificació de Preus  

Annex d)  Programa de Treballs

Annex e)  Gestió de residus 

2 - PLÀNOLS, amb els següents fulls: 

Full núm. 0 -  Emplaçament 

Full núm. 1 a 6 -  Planta general  

Full núm. 3 – Seccions tipus dels paviments 

3 - PLEC DE CONDICIONS 

4 - PRESSUPOST, amb quatres capítols: 

Capítol     I - Estat d’amidaments 

Capítol    II - Quadres de Preus 

Capítol   III - Pressupostos parcials 

Capítol   IV - Pressupost general 



8. CONCLUSIÓ

Amb l’ exposat i els documents que s’acompanyen, s’estima 
suficientment detallat el present Projecte perquè pugui servir de 
base per a la contractació i efectiva construcció de les obres. 

Capmany, setembre de 2018 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports          

Bartomeu Soley i Espuña 
Col·legiat núm. 4.863 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex a) 
Càlculs del ferm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Annex a) 
 
CALCULS DE L’AFERMAT 
 
 
Bases de càlcul 
 
 Per al dimensionament del ferm del vial objecte d’estudi, es 
segueix l’especificat a la Instrucció 6.1 IC  de la “Dirección General 
de Carreteras “. 
 
 Els factors que intervenen en el dimensionat són el següents: 
 
  -  Trànsit pesat 
 
  -  Esplanada. 
 
  -  Materials del ferm. 
 
 
Trànsit 
 
 L’estructura del ferm vindrà determinada en funció del nombre 
i característiques dels vehicles pesats que es preveu que circulin 
per la via projectada durant el període de la vida útil del ferm. 
 
 La previsió de trànsit per a aquesta carretera, amb una 
intensitat relativament baixa, podem xifrar-la amb una I.M.D. 
(Intensitat Mitja Diària) inferior a 150 vehicles/dia. 
 
 En el dimensionat del ferm no es tenen en compte les 
sol·licitacions degudes als vehicles no definits com a pesats, per 
tant interessa únicament la quantitat de vehicles pesats, i que 
podem suposar-la inferior a 100 vehicles pesats dia. Al tractar-se 
d’una calçada de dos carrils amb doble sentit de circulació es 
considera que incideix sobre cada carril la meitat  dels vehicles 
pesats que circulen per la calçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
  
        A tal efecte es considera la categoria de trànsit pesat com a 
T41. 



Esplanada 
 
 Per les característiques del terreny natural podem classificar 
l’esmentat terreny com a “sol adequat” d’acord amb allò que disposa 
el vigent “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes” amb un índex CBR, corresponent al 95% 
del Proctor Modificat, entre 5 i 10. 
 
 Per tant la classificació de l’esplanada que suportarà el ferm, 
serà del tipus E-1, amb un CBR entre 5 i 10. 
 
 
Materials del ferm 
 
 Les característiques generals dels materials i l’execució de les 
unitats d’obra compliran amb l’especificat en els articles respectius 
del “Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes”(PG-3). 
 
 Les mescles bituminoses en calent seran del tipus dens o mig 
dens en la capa de rodament, definides en l’article 542 del PG-3 
 
 La base granular que suporta el ferm, complirà les 
prescripcions del “P.P.T.G. para Obras de Carreteras y Puentes”. 
 
 
Secció estructural del ferm 
 
 El tipus de base considerada serà granular. 
 
 A partir de les dades esmentades l’estructura del ferm 
adequat, on es produeixi la substitució total de l’existent, estarà 
composat de: 
 
  10 cm de base granular (balastre artificial) 
 
  8 cm de capa d’aglomerat asfàltic en calent en dues    
   capes de 4 cm 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex b) 
Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





 
 
 
 
1  DADES DE L’OBRA 
 
 
 

1.1. TIPUS D’OBRA:                 Pavimentació 
 

 1.2. EMPLAÇAMENT:     Municipi de Capmany 
 

1.3 SUPERFÍCIE  AFECTADA:                3.686 m2. 
 
 1.4. PROMOTOR:    Ajuntament de Capmany 
 
 1.5. AUTOR DEL PROJECTE:   Bartomeu Soley i Espuña   
 
 1.6. TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:  

 
Bartomeu Soley i Espuña  

 
 
 
 
 
2  DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
 
 
 2.1. TOPOGRAFIA:    Orografia ondulada 
 
 2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: resistència, cohesió, nivell freàtic : 
 
      Material granular i argilós 
 
      Cohesió mitja 
 
      Nivell freàtic baix 
 

2.3. CARACTERÍSTIQUES DELS VIALS:  
Vials  sense voreres, utilitzats per veïns i trànsit 
de la zona 

 
 
 
 
 
 

























Bartomeu Soley i Espuña
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col.legiat núm. 4.863



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex c) 
Justificació de preus 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,82000 €
A0140000 h Manobre 19,12000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,78000 €



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics i tallador 15,84000 €
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 45,33000 €
C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 69,49000 €
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 69,26000 €
C1331200 h Motoanivelladora, de mida mitjana 59,92000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 66,84000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 33,33000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 43,85000 €
C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 21,92000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,61000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 66,04000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,36000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 44,10000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,07000 €



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 l Aigua 0,00000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 15,98000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 2,67000 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,23000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,34000 €
B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica 53,95000 €
B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de

penetració
38,40000 €

B9H17210 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

33,79000 €



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i menys de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics incloent tall mecànic

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0375 /R x 19,78000 = 0,74175

Subtotal: 0,74175 0,74175
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics i tallador 0,0375 /R x 15,84000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

COST DIRECTE 1,33575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33575

P-2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 18,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,12000 = 0,38240

Subtotal: 0,38240 0,38240
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 43,85000 = 0,43850
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,010 /R x 69,26000 = 0,69260
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,84000 = 0,66840

Subtotal: 1,79950 1,79950
Materials

B0111000 l Aigua 50,000      x 0,00000 = 0,00000
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 15,98000 = 15,98000

Subtotal: 15,98000 15,98000

COST DIRECTE 18,16190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16190

P-3 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 kp/cm2 de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual, inclos part
proporcional d'encofrat de cantells de paviment amb
plafons metal.lics i formació de junts amb tall de serra
de disc

Rend.: 1,000 81,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,78000 = 4,94500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,12000 = 4,78000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 22,82000 = 5,70500

Subtotal: 15,43000 15,43000



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,07000 = 0,25350
C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,250 /R x 21,92000 = 5,48000

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,050 /R x 66,04000 = 3,30200

Subtotal: 9,03550 9,03550
Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de
resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica

1,050      x 53,95000 = 56,64750

Subtotal: 56,64750 56,64750

COST DIRECTE 81,11300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,11300

P-4 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 40,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,12000 = 0,38240
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 22,82000 = 0,22820

Subtotal: 0,61060 0,61060
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,84000 = 0,66840
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 44,10000 = 0,44100

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,36000 = 0,54360

Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 38,40000 = 38,40000

Subtotal: 38,40000 38,40000

COST DIRECTE 40,66360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,66360

P-5 F9H17212 t Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
96 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 37,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,12000 = 0,38240
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 22,82000 = 0,45640

Subtotal: 0,83880 0,83880



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,020 /R x 54,36000 = 1,08720
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,020 /R x 44,10000 = 0,88200

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,84000 = 1,33680

Subtotal: 3,30600 3,30600
Materials

B9H17210 t Mescla bituminosa en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 33,79000 = 33,79000

Subtotal: 33,79000 33,79000

COST DIRECTE 37,93480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,93480

P-6 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,78000 = 0,05934

Subtotal: 0,05934 0,05934
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,61000 = 0,09783

Subtotal: 0,09783 0,09783
Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 0,34000 0,34000

COST DIRECTE 0,49717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49717

P-7 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,78000 = 0,05934

Subtotal: 0,05934 0,05934
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,61000 = 0,09783

Subtotal: 0,09783 0,09783
Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,38717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38717

P-8 FB000001 P.A Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl segons norma UNE 103501

Rend.: 1,000 73,03 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 FB000003 P.A Despeses  de seguretat i salut Rend.: 1,000 368,28 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 FB389001 m2 Neteja de vorals Rend.: 1,000 1,64 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 FD5J6F20 m Cuneta triangular de 80 cm d'amplaria i 20 cm de
fondaria amb revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 20 N/mm2 de resistencia característica de
compresió, inclos excavació de terreny noclassificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Rend.: 1,000 15,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 FFB1F350 m Desguàs de polietilé de doble capa D-1000, inclos
excavació, col.locació i recobriment de formigó

Rend.: 1,000 140,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,018 /R x 19,12000 = 0,34416

Subtotal: 0,34416 0,34416
Maquinària

C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 0,030 /R x 69,49000 = 2,08470

Subtotal: 2,08470 2,08470

COST DIRECTE 2,42886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42886

P-14 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95
% PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,010 /R x 45,33000 = 0,45330
C1331200 h Motoanivelladora, de mida mitjana 0,010 /R x 59,92000 = 0,59920
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 33,33000 = 0,33330
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,035 /R x 66,84000 = 2,33940

Subtotal: 3,72520 3,72520
Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 2,67000 = 2,67000



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ
Accés  celler vinyes d´Olivardots

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

B0111000 l Aigua 50,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 2,67000 2,67000

COST DIRECTE 6,39520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39520

P-15 G2411340 m3 Transport de terres i runes,amb un recorregut màxim
de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t , incloent despeses
abocador

Rend.: 1,000 2,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex d) 
Programa de treballs 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex c)    PROGRAMA DE TREBALLS 
 
OBRA: PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA 1a. FASE DEL CAMÍ DE VILARTOLÍ 
 

 Pressupost de contracta:  49.840,50 Euros 
 
 Termini d’execució:   2 mesos 
 
  
Unitats d’obra/mesos                             1                                           2              
  
 
   

     Moviment de terres………….. ========================  
      
     Paviment......………………….                            ========================== 
      

 Obres de fàbrica......................                   =============== 
 
  
 

    _______________________________________________________________________________ 
 
     Previsió certificació mensual                 20.000,00                            29.840,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex e) 
Gestió de residus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex e)   
 
Gestió de residus 
 
 
 
 
 
 

Als  efectes del compliment del Decret 201/1.994 de 26 de 
juliol, regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció, es 
posa de manifest que l’obra generarà els següents residus: 
 
 Segons l’estat d’amidaments es considera un volum de 288,98 
m3 excavats de terres que representen un volum total aparent de 
346,78 m3. Aplicant un pes específic de 2.000 kg/m3, representa un 
total de 693,56 tones. 
 
 Aquests residus aniran a un gestor autoritzat. 
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