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1. ANTECEDENTS 
 
Amb data Desembre de 2011, PIVSAM va redactar , per encàrrec de VNG 

Aparcaments , el projecte titulat:  
ADEQUACIÓ DE LES VORERES A LA 

RONDA DE SANT CAMIL DES DE LA 

CARRETERA BV-2113 FINS A LA 

CARRETERA BV-2112 

a fi de complementar les obres d’instal·lació d’un aparcament en superfície en el 

recinte de l’Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. 

Amb data 18 d’abril de 2013 l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va emetre un escrit 

de deficiències detectades en el projecte. 

Es objecte del present annex, el recollir les indicacions del informe de deficiències. 

VNG Aparcaments, ha encarregat a Albert Alentorn Güixens, Dr Enginyer Industrial,  la 

seva redacció a fi de que sigui possible iniciar les obres tan punt s’obtinguin els 

permisos pertinents. 

Com a resultat d’aquest encàrrec, es redacta el present document. 

 

  



 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

D’acord amb l’anterior, aquest document es redacta com a “ANNEX” al projecte inicial, 

i té per objecte, redefinir les partides o capítols que, sense variar de forma substancial 

el enfoc inicial, donen resposta a les deficiències detectades. 

Bàsicament es modifiquen puntualment algunes partides i/o conceptes i es manté el 

conjunt del projecte , i per tant, es consideren vàlids tots aquells capítols que no entrin 

en contradicció amb el que s’especifica més endavant.  

En concret s’assumeixen com a vàlids: 

 Plec de condicions 

 Estudi bàsic de seguretat i salut 

Serveis afectats (abans de començar les obres es consultarà a les companyies 

de serveis la vigència dels documents) 

  



 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES VARIACIONS RESPECTE AL PROJECTE INICAL 
 
Es relaciona el text descriptiu de la memòria del projecte de referencia i a continuació 
s’indiquen les variacions respecte el mateix, al final s’inclouen partides no 
contemplades en el projecte inicial (millores) 
 

5.1 PAVIMENTACIÓ DE LES VORERES 
Les voreres existents estan formades per terres naturals, amb vegetació, 
separades de la calçada per un conjunt de vorada i rigola de formigó. En el 
present projecte es preveu la demolició dels elements existents i l’excavació de 
la caixa necessària per a poder encabir una secció formada per una base de 15 
cm de gruix de tot-ú compactat i 20 cm de formigó amb acabat raspallat. 
 

Es manté el criteri, però, es conservaran les vorades i rigoles que estiguin en bon estat  
 

No es preveu l’ampliació de la secció transversal de les voreres existents, 
limitada actualment per elements com murs de pedra i desguassos de formigó, 
però a l’alçada del pas de vianants existent es preveu la ubicació d’un gual per 
a vianants que compleix el que es disposa l’ordre VIV/561/2010 de l’1 de febrer 
per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats 
  

Es manté el criteri. 
 
 
 
 

 
Tanmateix, per afavorir la mobilitat segura dels vianants es crea un itinerari que 
connecta l’itinerari paral·lel a la BV-2113, les zones d’aparcament, la parada 
d’autobús i les instal·lacions de l’Hospital.  
Aquest camí té una amplada de 1,80 m en tot el seu recorregut i la seva secció 
està formada per una base de tot-ú compactat de 15 cm de gruix i una llosa de 
formigó de 20 cm de gruix, amb acabat raspallat, excepte en el tram que 
discorre adjacent a l’aparcament d’urgències, ja que en aquest tram, l’espai que 
ocupa es guanya a l’aparcament i la llosa de formigó es situa directament 
damunt de l’aglomerat asfàltic.  
Aquesta solució implica la desaparició de tres places d’aparcament i la 
necessitat de reorganitzar l’espai disponible i repintar les places restants. 
 
En aquest sentit, cal destacar també que es dotaran tots els passos de vianants 
de guals formats per una depressió de la vorera i que es retiraran tots els 
obstacles existents actualment (pilones i roques), desplaçant els senyals de 
trànsit a la vora dels murs i als extrems de les voreres, de manera a augmentar 
l’amplada lliure de les voreres tot mantenint-se visibles. 
 
Tant la vorera del costat de l’Hospital com el camí de vianants estan separats 
de les terres existents i de les zones verdes per vorades tipus jardí. 

 
Es mantenen els criteris, i tal com s’indica en els plànols adjunts es modifica 
puntualment alguns traçats a fi d’assolir aquests objectius. 



 
 
 
 
  

5.2 RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
La canalització de xarxa actual d’enllumenat públic de la Ronda de Sant Camil 
discorre a molt poca profunditat de manera que en alguns punts queda 
descoberta, incomplint la normativa vigent. Per aquest motiu s’aprofita 
l’adequació de les voreres per refer les canalitzacions a una cota correcta. Els 
punts de llum existents es mantenen. 
 

Es considera que amb la pavimentació de les vorers, es pot garantir una adequada 
protecció contra impactes de la xarxa existent. 
 
 
 
 
 

5.3 COL·LOCACIÓ D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
Es preveu la col·locació de pilones de secció circular, amb una interdistància 
entre eixos d’1,5 m, al damunt de les voreres, de manera que no obstaculitzin 
la circulació de vianants però evitin els estacionaments indeguts. 
 

Es substitueixen aquests elements per una barana baixa continua tal com s’indica en 
el plànols. 

 
Allà on actualment no hi ha vorera i existeix risc de caiguda de vehicles a una 
cuneta de formigó o la berma és insuficient i en cas de sortides de calçada 
podrien donar-se caigudes pel talús, es col·locarà una barrera de seguretat de 
fusta, amb suports metàl·lics folrats de fusta, homologada per a la contenció de 
vehicles. D’aquesta manera es prevenen accidents alhora que s’eviten 
estacionaments indeguts. Es tracta concretament del tram (costat Sant 
Pere de Ribes) comprès entre la rotonda del camí de Puigmoltó i l’accés 
existent a una finca privada prop de la BV-2112. 
 

Es manté el criteri. 
 
 

 
Per evitar que els vehicles que estacionen a l’aparcament d’urgències 
envaeixin el camí de vianants que el voreja, es col·loquen uns separadors de 
cautxú que marquen una distància de seguretat entre els vehicles estacionats i 
l’itinerari de vianants a cada plaça d’aparcament. 
 

Es substitueixen els separadors de cautxú per pilones tipus “Dàlia” com les existents 

actualment en diversos punts de la zona de referencia. 

 

 

 



5.4 JARDINERIA 
S’inclou al projecte l’enjardinament de les dues rotondes de la Ronda Sant 
Camil (a la cruïlla amb el camí de Puigmoltó i amb la BV-2112, respectivament) 
i de la illeta situada al costat de l’aparcament d’urgències. 
Les composicions adoptades per cadascun dels casos són molt senzilles i 
similars. Es tracta de composicions a base de Phormium tenax variegatum, 
Lavandula angustifolia (espígol) i Rosmarinus officinalis prostratus (romaní 
rastrer) amb acabat d’escorça de pi. En tot cas, els arbres existents es 
mantenen i s’integren al disseny. 
 

Es manté el criteri. 
 
5.5 ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS DE L’APARCAMENT 
Finalment, el projecte contempla una actuació per estabilitzar i augmentar la 
seguretat del talús que conté les terres sobre les que està instal·lat l’actual 
aparcament de pagament de l’Hospital. 
En concret, es tracta de retirar el material esllavissat arran d’un episodi de 
pluges intenses del passat estiu, i reforçar el tram de talús afectat (uns 12 
metres) amb una escullera de 300 kg, trasdossada amb material drenant. 
El talús resultant es cobrirà amb terra vegetal de manera a afavorir la seva 
revegetació. 
 

Es manté el criteri. 
 

Amb aquestes variacions i els nous traçats indicats en el plànols que s’adjunten, es 

considera que es dona resposta a les indicacions del informe del Arquitecte Municipal 

Sr Guillermo Landrove Bossut. 

 

En el que respecte al informe de  l’Inspector-Cap de la Policia Local , Sr. Antonio Picón 

Parra, s’assumeix en la seva totalitat. 

 

En el que respecte a l’informe de l’enginyer tècnic industrial municipal Sr David 

Minguet Adroher, queda sense efecte al no substituir-se  l’enllumenat.  



 

 
 

4. PARTIDES NO INCLOSES EN EL PROJECTE INICAL 
 
En les visites realitzades a la zona, s’ha pogut constatar el mal estat de manteniment 

de la reixa interceptora d’aigües pluvials existent pròxim a  la zona d’urgències degut a 

l’aportació de terres i herbes. 

Aquesta situació comporta que, en casos de pluja intensa, el vial d’accés queda 

compromès per avingudes d’aigües. 

Durant les obres es netejarà aquesta reixa i se la deixarà en funcionament i a més a 

més , es projecta una nova reixa interceptora,  aigües amunt de l’actual . 

 
  



PRESSUPOST 
 
A continuació es relaciona un nou pressupost adaptat a les partides concretes 
d’aquest “ANNEX” 
 
Es consideren aplicables les justificacions de preus del pressupost del projecte inicial. 

 



m Enderroc de cuneta triangular de 1,30 d'amplada i 10 cm
de gruix amb mitjans mecànics, incloent càrrega i

transport de productes resultants a l'abocador 6,48 €

m2 Esbrossada d'herbes existents a les voreres amb mijtans

manuals. 0,72 €

P.A. Poda d'arbres grans al tram 5 amb càrrega i transport de

productes resultants a l'abocador. 960,00 €

unitat Neteja de reixa interceptora amb càrrega i transport de

productes a l'abocador 288,00 €

m3 Excavació amb mitjans mecànics i manuals en formació

de caixa de paviment amb càrrega i transport de

productes resultants a l'abocador 18,00 €

m2 Refí i compactat de la superfície resultant previ a la

pavimentació o estesa de sauló. 1,68 €

m2 Subministre, estesa i compactat de capa de material

granular amb mitjans mecànics i manuals. 4,56 €

m3 Subministre, estesa i compactat de tot u de pedrera en

formació de capa granular de 15 cm de gruix. 33,60 €

P.A. Mur de contenció realitzat mitjançant escullera de roca

calcària de 700 a 1000 kg, incloent fonamentació i reblert

posterior realitzat amb graves de reciclatge.

Excavació de fonament. 17,82 €
Reblert de fonament 58,80 €
Formació d'escullera. 77,88 €
Terraplè amb graves de reciclatge. 33,60 €

PREUS UNITARIS ADAPTATS A LES PARTIDES ESPECIFIQUES 
DEL PROJECTE REFÓS

1. ENDERROCS I NETEGES

2. MOVIMENT DE TERRES.



m2 Subministre, estesa, anivellat i raspatllat de formigó
HM20B20I en formació de paviment de 15 cm de gruix
amb un acabat de color crema i aplicació de fibres de
polipropilè. Inclou la part proporcional de tall de juntes de 
dilatació.

24,02 €

unitat Subministre i col.locació de pilona de fundició tipus

Dhalia. 55,58 €

m Barana a 30 cm amb tub de 4" incloent montatge i acabat
galvanitzat. 56,40 €

m Subministre i col.locació de biona de fusta. 78,00 €

unitat Adecuació de vorera per pas de minusvàlids realitzat amb
bordó enfonsat i acabat amb paviment de formigó d'igual

característiques que el previst al projecte 780,00 €

P.A. Mesures de seguretat durant l'execució dels treballs 7.320,00 €

P.A. Pintat de passos de vianants i senyalització horitzontal 3.480,00 €

unitat Senyal de trànsit homologada de 60*60, amb suport de

2,00 m, totalment col.locada. Amidament a justificar,

previsió de 10 senyal 218,08 €

m Reixa interceptora de 50 cm d'amplada, amb canal

prefabricada i reixa de fundició de 450 kN. 750,00 €

m2 Eixamplament de vorera entre parada de bus i urgències

amb lloses similars a les existents, incloent treballs

preparatoris, base de formigó i rajoles col.locades. 51,60 €

5. ACTUACIONS ESPECIFIQUES

PREUS UNITARIS ADAPTATS A LES PARTIDES ESPECIFIQUES 
DEL PROJECTE REFÓS

3. PAVIMENTACIÓ.

4. PILONES I TANQUES



P.A. Neteja del talús i preparació del terreny 240,00 €

m3 Excavació de fonament en terres amb càrrega i transport

de productes a l'abocador 17,82 €

m3 Subministre i col.locació de pedra calcària de 500 a 1000

kg en formació de fonament per escullera. 58,80 €

m3 Subministre i col.locació de pedra calcària de 500 a 1000

kg en formació de mur d'escullera 76,80 €

P.A. Partida a justificar per arranjament de rotondes. Plantació

de lavandes i acabat amb escorça 1.272,00 €

PREUS UNITARIS ADAPTATS A LES PARTIDES ESPECIFIQUES 
DEL PROJECTE REFÓS

6. ARRANJAMENT DE TALUS ESLLAVISSAT

7. ARRANJAMENT DE ROTONES



m Enderroc de cuneta triangular de 1,30 d'amplada i 10 cm
de gruix amb mitjans mecànics, incloent càrrega i
transport de productes resultants a l'abocador 50

m2 Esbrossada d'herbes existents a les voreres amb mijtans

manuals. 900

P.A. Poda d'arbres grans al tram 5 amb càrrega i transport de

productes resultants a l'abocador. 1

unitat Neteja de reixa interceptora amb càrrega i transport de

productes a l'abocador 2

 AMIDAMENTS  SEGONS ANNEX

1. ENDERROCS I NETEGES



m3 Excavació amb mitjans mecànics i manuals en formació
de caixa de paviment amb càrrega i transport de
productes resultants a l'abocador

TRAM1 83,55
TRAM3 58,35
TRAM4 24,6

TOTAL 166,5

m2 Refí i compactat de la superfície resultant previ a la

pavimentació o estesa de sauló.

TRAM1 557

TRAM3 389

TRAM4 164

TOTAL 1110

m2 Subministre, estesa i compactat de capa de material

granular amb mitjans mecànics i manuals.

TRAM2 63

TRAM3 389

TRAM4 164

TOTAL 616

m3 Subministre, estesa i compactat de tot u de pedrera en

formació de capa granular de 15 cm de gruix. 48,83

P.A. Mur de contenció realitzat mitjançant escullera de roca
calcària de 700 a 1000 kg, incloent fonamentació i reblert

posterior realitzat amb graves de reciclatge.

Excavació de fonament. 22,5
Reblert de fonament 22,5

Formació d'escullera. 45
Terraplè amb graves de reciclatge. 50

 AMIDAMENTS  SEGONS ANNEX

2. MOVIMENT DE TERRES.



m2 Subministre, estesa, anivellat i raspatllat de formigó
HM20B20I en formació de paviment de 15 cm de gruix
amb un acabat de color crema i aplicació de fibres de
polipropilè. Inclou la part proporcional de tall de juntes de 
dilatació.

TRAM1 557
TRAM2 396
TRAM3 185,4
TRAM4 36

TOTAL 1174,4

 AMIDAMENTS  SEGONS ANNEX

3. PAVIMENTACIÓ.



unitat Subministre i col.locació de pilona de fundició tipus
Dhalia. (ZONA Urgéncies) 35

m Barana a 30 cm amb tub de 4" incloent montatge i acabat

galvanitzat. 628

m Subministre i col.locació de biona de fusta. 220

 AMIDAMENTS  SEGONS ANNEX

4. PILONES I TANQUES



unitat Adecuació de vorera per pas de minusvàlids realitzat amb

bordó enfonsat i acabat amb paviment de formigó d'igual
característiques que el previst al projecte 12

P.A. Mesures de seguretat durant l'execució dels treballs 1

P.A. Pintat de passos de vianants i senyalització horitzontal 1

unitat Senyal de trànsit homologada de 60*60, amb suport de

2,00 m, totalment col.locada. Amidament a justificar, 10
previsió de 10 senyal

m Reixa interceptora de 50 cm d'amplada, amb canal

prefabricada i reixa de fundició de 450 kN. 7

m2 Eixamplament de vorera entre parada de bus i urgències

amb lloses similars a les existents, incloent treballs

preparatoris, base de formigó i rajoles col.locades. 25

  AMIDAMENTS  SEGONS ANNEX

5. ACTUACIONS ESPECIFIQUES



P.A. Neteja del talús i preparació del terreny 1

m3 Excavació de fonament en terres amb càrrega i transport

de productes a l'abocador 16

m3 Subministre i col.locació de pedra calcària de 500 a 1000

kg en formació de fonament per escullera. 16

m3 Subministre i col.locació de pedra calcària de 500 a 1000

kg en formació de mur d'escullera 40

 AMIDAMENTS  SEGONS ANNEX

6. ARRANJAMENT DE TALUS ESLLAVISSAT



P.A. Partida a justificar per arranjament de rotondes. Plantació

de lavandes i acabat amb escorça 2

 AMIDAMENTS  SEGONS ANNEX

7. ARRANJAMENT DE ROTONES



Amidament preu unitari total partida

m Enderroc de cuneta triangular de 1,30 d'amplada i 10 cm

de gruix amb mitjans mecànics, incloent càrrega i
transport de productes resultants a l'abocador 50 6,48 € 324,00 €

m2 Esbrossada d'herbes existents a les voreres amb mijtans

manuals. 900 0,72 € 648,00 €

P.A. Poda d'arbres grans al tram 5 amb càrrega i transport de

productes resultants a l'abocador. 1 960,00 € 960,00 €

unitat Neteja de reixa interceptora amb càrrega i transport de

productes a l'abocador 2 288,00 € 576,00 €

2.508,00 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

1. ENDERROCS I NETEGES

TOTAL 1. ENDERROCS I NETEGES



Amidament preu unitari total partida

m3 Excavació amb mitjans mecànics i manuals en formació

de caixa de paviment amb càrrega i transport de
productes resultants a l'abocador

TRAM1 83,55
TRAM3 58,35
TRAM4 24,6

TOTAL 166,5 18,00 € 2.997,00 €

m2 Refí i compactat de la superfície resultant previ a la

pavimentació o estesa de sauló.
TRAM1 557
TRAM3 389
TRAM4 164

TOTAL 1110 1,68 € 1.864,80 €

m2 Subministre, estesa i compactat de capa de material

granular amb mitjans mecànics i manuals.
TRAM2 63
TRAM3 389
TRAM4 164

TOTAL 616 4,56 € 2.808,96 €

m3 Subministre, estesa i compactat de tot u de pedrera en

formació de capa granular de 15 cm de gruix. 48,83 33,60 € 1.640,69 €

P.A. Mur de contenció realitzat mitjançant escullera de roca

calcària de 700 a 1000 kg, incloent fonamentació i reblert

posterior realitzat amb graves de reciclatge.

Excavació de fonament. 22,5 17,82 € 400,95 €
Reblert de fonament 22,5 58,80 € 1.323,00 €

Formació d'escullera. 45 77,88 € 3.504,60 €
Terraplè amb graves de reciclatge. 50 33,60 € 1.680,00 €

16.220,00 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

2. MOVIMENT DE TERRES.

TOTAL 2. MOVIMENT DE TERRES.



Amidament preu unitari total partida

m2 Subministre, estesa, anivellat i raspatllat de formigó

HM20B20I en formació de paviment de 15 cm de gruix

amb un acabat de color crema i aplicació de fibres de

polipropilè. Inclou la part proporcional de tall de juntes de 
dilatació.

TRAM1 557
TRAM2 396
TRAM3 185,4
TRAM4 36

TOTAL 1174,4 24,02 € 28.213,79 €

28.213,79 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

3. PAVIMENTACIÓ.

TOTAL 3. PAVIMENTACIÓ.



Amidament preu unitari total partida

unitat Subministre i col.locació de pilona de fundició tipus

Dhalia. (ZONA Urgéncies) 35 55,58 € 1.945,44 €

m Barana a 30 cm amb tub de 4" incloent montatge i acabat
galvanitzat. 628 56,40 € 35.419,20 €

m Subministre i col.locació de biona de fusta. 220 78,00 € 17.160,00 €

54.524,64 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

4. PILONES I TANQUES

TOTAL 4. PILONES I TANQUES



Amidament preu unitari total partida

unitat Adecuació de vorera per pas de minusvàlids realitzat amb
bordó enfonsat i acabat amb paviment de formigó d'igual

característiques que el previst al projecte 12 780,00 € 9.360,00 €

P.A. Mesures de seguretat durant l'execució dels treballs 1 7.320,00 € 7.320,00 €

P.A. Pintat de passos de vianants i senyalització horitzontal 1 3.480,00 € 3.480,00 €

unitat Senyal de trànsit homologada de 60*60, amb suport de

2,00 m, totalment col.locada. Amidament a justificar,

previsió de 10 senyal 10 218,08 € 2.180,76 €

m Reixa interceptora de 50 cm d'amplada, amb canal

prefabricada i reixa de fundició de 450 kN. 7 750,00 € 5.250,00 €

m2 Eixamplament de vorera entre parada de bus i urgències

amb lloses similars a les existents, incloent treballs

preparatoris, base de formigó i rajoles col.locades. 25 51,60 € 1.290,00 €

28.880,76 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

5. ACTUACIONS ESPECIFIQUES

TOTAL 5. ACTUACIONS ESPECIFIQUES



Amidament preu unitari total partida

P.A. Neteja del talús i preparació del terreny 1 240,00 € 240,00 €

m3 Excavació de fonament en terres amb càrrega i transport

de productes a l'abocador 16 17,82 € 285,12 €

m3 Subministre i col.locació de pedra calcària de 500 a 1000

kg en formació de fonament per escullera. 16 58,80 € 940,80 €

m3 Subministre i col.locació de pedra calcària de 500 a 1000

kg en formació de mur d'escullera 40 76,80 € 3.072,00 €

4.537,92 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

6. ARRANJAMENT DE TALUS ESLLAVISSAT

TOTAL 6. ARRANJAMENT DE TALUS ESLLAVISSAT



Amidament preu unitari total partida

P.A. Partida a justificar per arranjament de rotondes. Plantació
de lavandes i acabat amb escorça 2 1.272,00 € 2.544,00 €

2.544,00 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

7. ARRANJAMENT DE ROTONES

TOTAL 7. ARRANJAMENT DE ROTONES



2.508,00 €

2. MOVIMENT DE TERRES. 16.220,00 €

3. PAVIMENTACIÓ. 28.213,79 €

4. PILONES I TANQUES 54.524,64 €

5. ACTUACIONS ESPECIFIQUES 28.880,76 €

6. ARRANJAMENT DE TALUS ESLLAVISSAT 4.537,92 €

7. ARRANJAMENT DE ROTONES 2.544,00 €

TOTAL PROJECTE 137.429,10 €

APLICACIO DE PREUS: 
PARTIDES SEGONS ANNEX

RESUM

1. ENDERROCS I NETEGES



Execució material 137.429,10 €

Benefici industrial i despesses 
generals

19% 26.111,53 €

Coordinació de seguretat en 
execució

1,50% 2.061,44 €

SUMA 165.602,07 €

Iva 21% 34.776,43 €

TOTAL CONTRACTACIÓ 200.378,50 €

PRESSUPOST REFÓS
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