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Construcció de voreres i petites millores en via pública. Ronda d’Arraona 

Memòria  



MEMORIA VALORADA. CONSTRUCCIÓ DE VORERES  I PETITES MILLORES EN VIA PÚBLICA. SANT 

QUIRZE DEL VALLÈS. TRAM: RONDA D'ARRAONA 

 

ANTECEDENTS 

 

 

L’actuació a realitzar comença a la rotonda ubicada en la intersecció entre la Ronda d’Arraona i el 

carrer de Vicenç Renom i acaba a la rotonda ubicada en la intersecció entre la Ronda d’Arraona i la 

Ronda de Jean Monnet. 

A  l’actualitat no existeix una adequada connexió per al  flux de vianants, existint a més un  tram 

sense vorera. En referència al trànsit rodat la Ronda d’Arraona en el seu marge dret té un espai on 

es projecta una zona d’aparcament. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

TREBALLS PREVIS: 

Escarificació,  refinat, anivellament  i  compactació del paviment de  tot‐u artificial existent  com  a 

base per a la vorera. 

Demolició dels dos extrems  laterals del mur existent –que estan sense tanca‐ per  facilitar el pas 

dels vianants. Per altra banda es demolirà una part de la illeta de la semi rotonda per a fer passar 

una vorera com a punt intermedi de connexió de l’itinerari de vianants. 

  



 
 

FERM:  

Per a l’execució de la zona d’aparcament es procedirà a executar un encaix de 3,5 m d’ample i 1 m 

de fondària per al que prèviament es tallarà l’aglomerat a 30 cm de la vora existent. 

En aquesta caixa s’executarà una explanada E2 de 75 cm de gruix. Com a capa de ferm, de baix cap 

a dalt, es col∙locarà una capa de 25 cm de tot‐u i 2 capes de mescla bituminosa en calent AC16 surf 

B 50/70 S, de 7 i 5 cm de gruixària, amb llurs corresponents regs d’emprimació i d’adherència. 

 

URBANITZACIÓ: 

Pel  costat  dret,  sentit  Sabadell,  de  la  Ronda  d’Arraona  es  construirà  una  vorera  de  2,5  m 

d’amplada  amb un paviment de  rajola hidràulica  de morter,  de  20x20x4  cm,  vorada  tipus C3  i 

rigola de 20 cm. Es considera que la base existent de tot‐u és adequada per col∙locar la vorera. 

A  la  zona  de  la  illeta  també  es  construirà  una  vorera  com  a  punt  intermedi  per  connectar  les 

voreres de  la Ronda d’Arraona mitjançant passos de vianants. Es disposaran 4 guals per a pas de 

vianants. 

 

SENYALIZACIÓ I ACABATS: 

L’eixamplament  executat  en  el  marge  dret  de  la  Ronda  d’Arraona  s’habilitarà  com  a  zona 

d’aparcament, per al que es pintarà una línia discontínua per tota la vora. 

Els  passos  de  vianants  es  pintaran  amb  pintura  acrílica  de  dues  capes  i  es  col∙locaran  els 

corresponents senyals verticals i horitzontals. 

 

PRESSUPOST 

Ascendeix  el  present  pressupost  a  la  quantitat  de  TRENTA‐SET MIL QUATRE‐CENTS  VINT‐I‐SET 

EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS (37.427,66 €) a preus d’Execució Material. 

Aplicant els percentatges de despeses generals  i benefici  industrial  i  l’IVA vigent (21%) s’obté un 

Pressupost d’Execució per Contracta de CINQUANTA‐TRES MIL VUIT‐CENTS NORANTA‐DOS EUROS 

AMB NOU CÈNTIMS (53.892,09 €). 



TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini previst per a la realització de les obres és d’un mes. 

 

SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb allò establert en el RD 1627/97  i donat  l’abast de  l’obra només és necessari  fer un 

estudi bàsic de Seguretat i salut. 

El Contractista adjudicatari haurà d’establir un Pla de Seguretat  i Salut adient a  l’execució de  les 

obres. 

En aquesta memòria valorada es preveu un import de 665,00 € en execució material. 

 

CONTROL DE QUALITAT 

El contractista vindrà obligat a  la realització dels assaigs necessaris per comprovar  la qualitat de 

l’obra feta, al seu cost, fins a l’ú i mig per cent (1,5 %) de l’import d’adjudicació. 

Aquests assaigs hauran de ser realitzats per una empresa homologada en l’àmbit corresponent. 

 

REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el termini és inferior a 12 mesos, no hi ha revisió de preus. 

DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMÒRIA VALORADA 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec 

 Pressupost 

CONCLUSIONS 

Amb  tot  allò  exposat  a  la  present memòria  així  com  a  la  resta  dels Documents  de  la  present 

valoració,  considerem  la mateixa  perfectament  justificada  i,  en  conseqüència,  es  trasllada  a  la 

Superioritat per a la seva aprovació. 

Barcelona, febrer de 2015 

L’Autor de la Memòria Valorada 

 

Sgt.: José Manuel Guardiola Alcaraz 

ECCP col∙legiat núm. 7312 
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MEMÒRIA VALORADA. CONSTRUCCIÓ DE VORERES I PETITES MILLORES EN VIA PÚBLICA. 

SANT QUIRZE DEL VALLÈS. TRAM: RONDA D'ARRAONA 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

 
Seran  d'aplicació  les  Disposicions  i  els  seus  annexes  contingudes  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 
1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat.  
 
El  contractista  restarà obligat  al  compliment de  totes  les  instruccions, plecs o normes de  tota 
índole  promulgades  per  l'administració  de  l'estat,  de  l'autonomia,  ajuntament  i  d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats 
com si no ho són en  la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol 
discrepància que pugui haver respecte el que disposi el plec. 
 
Barcelona, febrer de 2015 

L’Autor de la Memòria Valorada 

 

 

Sgt.: José Manuel Guardiola Alcaraz 

ECCP col∙legiat núm. 7312 
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MEMORIA VALORADA. RONDA D´ARRAONA

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  2015-001-SANT QUIRZE01
CAPÍTOL RONDA D'ARRAONA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

30,0006,86 205,80

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)

30,0006,47 194,10

3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

350,00010,20 3.570,00

4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

3,75054,36 203,85

5 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 5)

100,0005,98 598,00

6 G219U400 m2 Escarificació, refinat, anivellament i compactació de paviment de
sauló, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

250,0003,49 872,50

7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)

30,0004,93 147,90

8 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 6)

780,0000,81 631,80

9 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

262,5008,22 2.157,75

10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 10)

87,50024,31 2.127,13

11 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)

100,80042,00 4.233,60

12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 16) 5,242578,05 3.030,14

13 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P -
17)

350,0000,62 217,00

14 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER sobre ferm nou (P - 18)

350,0000,43 150,50

15 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, inclòs part
proporcional de peçes especials per invidents i totes les feines
adients (P - 14)

280,00030,27 8.475,60

16 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

107,00025,28 2.704,96

EUR



MEMORIA VALORADA. RONDA D´ARRAONA

PRESSUPOST Pàg.: 2

(P - 11)

17 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 12)

107,00013,44 1.438,08

18 G981U101 m Gual per a vianants per a longituds diferents, recte, formigó,
format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semafor, col.locat sobre
solera de formigo de resistencia 15 n/mm2 de 10 cm de gruix (P -
13)

20,000110,17 2.203,40

19 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 20)

46,00019,03 875,38

20 GBA1U220 m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 19)

100,0000,95 95,00

21 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 21)

4,000332,53 1.330,12

22 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 23)

4,00025,16 100,64

23 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 22)

0,448199,58 89,41

CAPÍTOLTOTAL 01.01 35.652,66

OBRA PRESSUPOST  2015-001-SANT QUIRZE01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA00SS2 pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra.
Ronda d'Arraona (P - 0)

1,000665,00 665,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 665,00

OBRA PRESSUPOST  2015-001-SANT QUIRZE01
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAR0GR1 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió dels residus
d'acord amb el R.D. 105/2008. Ronda d'Arraona (P - 0)

1,000350,00 350,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 350,00

OBRA PRESSUPOST  2015-001-SANT QUIRZE01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR



MEMORIA VALORADA. RONDA D´ARRAONA

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 PPA0U012 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.
Ronda d'Arraona (P - 24)

1,000760,00 760,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 760,00

EUR



MEMORIA VALORADA. RONDA D´ARRAONA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Ronda d'Arraona 35.652,66
Capítol 01.02 Seguretat i Salut 665,00
Capítol 01.03 Gestió de Residus 350,00
Capítol 01.04 Partides Alçades 760,00

01 Pressupost  2015-001-SANT QUIRZEObra 37.427,66

37.427,66

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 2015-001-SANT QUIRZE 37.427,66

37.427,66

EUR



MEMORIA VALORADA. RONDA D´ARRAONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

37.427,66PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...................................................................................................

4.865,6013 % DESPESES GENERALS SOBRE 37.427,66...........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 37.427,66.............................................................................. 2.245,66

Subtotal 44.538,92

21 % IVA SOBRE 44.538,92............................................................................................................. 9.353,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 53.892,09€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS )

BARCELONA, FEBRER DE 2015
L´AUTOR DE LA MEMÒRIA VALORADA

JOSE MANUEL GUARDIOLA ALCARAZ
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
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