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MEMÒRIA DEL PROJECTE 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
 

L’any 2020, Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM encarrega el present projecte de 

reordenació dels carrers del barri del Prat de Vilanova a Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat. 

 

El Barri del Prat de Vilanova és una zona residencial del municipi de Vilanova i la Geltrú ubicada a 

l’extrem occidental. El barri queda delimitat pel municipi de Cubelles (i el Torrent de Santa Maria), la 

infraestructura ferroviària i el sistema natural de la Platja Llarga. 

 

 

 

Imatge 1. Emplaçament de l’àmbit del projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa com a principal problemàtica el dèficit en l’oferta d’estacionament per cobrir la demanda 

que es genera durant els caps de setmana i en els mesos d’estiu, on s’ocupen la major part dels 

apartaments del barri i es reben visites de foranis a la platja. La manca de places dificulta 

notablement l’estacionament als residents de la zona i propicia l’estacionament indegut en espais no 

habilitats, com ara la llera del Torrent de Santa Maria, etc. 

 

Alhora, es detecten importants deficiències en la infraestructura per a vianants de l’àmbit amb 

voreres plenes d’obstacles (arbres, fanals, etc.) que redueixen l’amplada lliure de pas per sota de 

l’1,5 metres recollit a l’ordre VIV 561/2010, la mancança generalitzada de passos de vianants a les 

cruïlles i un baix nivell de manteniment del paviment.  

 

Els objectius estratègics en què es fonamenta el present projecte són: 

 

• Regular l’oferta d’aparcament amb la implantació de places de pagament, diferenciant entre 

àrea blava i àrea verda, durant els períodes de més afluència que permetin una major 

rotació dels vehicles visitants i que garanteix una oferta de places en zona verda adequada 

per a cobrir la demanda de les persones residents al barri (temporals i estacionals).  

• Millorar les prestacions de la infraestructura per a vianants existent al barri, tant pel que fa 

als itineraris lineals (carrers), com a les cruïlles. 

• Pacificar els carrers de la xarxa secundària (eixos perpendiculars a la línia de costa amb un 

caràcter més veïnal) per reduir el trànsit de vehicles de pas. 

• Protegir els espais naturals existents a l’àmbit (la llera del Torrent de Santa Maria i el 

parterre adjunt a les vies del tren) per evitar l’estacionament indegut.  
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

2.1. INFRAESTRUCTURA PER VIANANTS 
 

La reordenació dels carrers s’estructura d’acord a la jerarquització de la xarxa viària, per la qual es 

projecta dues solucions de disseny diferents: 

• Eixos amb nous itineraris per vianants en calçada. 

La xarxa bàsica del barri es composa pels eixos longitudinals (paral·lels a la línia de costa) 

que serveixen per vertebrar els moviments del vehicles i registren les intensitats de trànsit 

més elevades de l’àmbit.  

En aquests eixos es projecta l’execució de nous itineraris per vianants en calçada d’1,75 

metres d’amplada i que s’implantaran amb pintura i pictogrames de vianants.  

En alguns casos, la implantació del nou itinerari en calçada comportarà la supressió d’un 

dels cordons d’aparcament actuals, com és el cas d’alguns trams del carrer Prat i el carrer 

de les xarxes.  

 

Imatge 2. Nou itinerari per vianants en calçada al carrer Joncar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Carrers per vianants  

La xarxa secundària del barri es composa pels eixos verticals (perpendiculars a la línia de 

costa) que presenten un caràcter més veïnal.  

En aquesta categoria es projecta la definició de l’eix com un carrer per vianants amb 

prioritat invertida i una limitació de velocitat a 20 km/h.  

La pacificació dels carrers de la xarxa secundària serveix a un doble propòsit: la inversió de 

la prioritat en calçada per ampliar l’espai d’ús per vianants i la pacificació dels carrers per 

garantir una correcta convivència entre els vehicles motoritzats i els vianants, alhora que es 

dissuadeix l’accés als vehicles de pas (reduint el volum total de vehicles).  

La nova definició del carrer s’implantarà amb l’execució d’una “porta d’entrada” conformada 

per una catifa vermella amb el logo de limitació de velocitat a 20 km/h i el pictograma del 

senyal S-28 i la instal·lació d’un senyal vertical S-28. 

 

 

Imatge 3. Senyalització projectada per a la porta d’entrada als carrers per a vianants.  
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Imatge 4. Esquema d’ubicació de les diferents solucions de disseny projectades. 

 

Atesa la particularitat del tram del carrer de les Ones comprés entre el pont sobre el Torrent de 

Santa Maria que connecta amb Cubelles i la cruïlla amb el carrer de les Dunes, es projecta una 

solució de disseny específica. 

 

Imatge 5. Proposta de disseny al carrer de les Ones, en el tram entre el pont del Torrent i el carrer de les Dunes. 

El disseny d’aquest tram del carrer de les Ones preveu: 

• Definir una trajectòria sinuosa de circulació mitjançant la col·locació de jardineres per 

trencar la linealitat de l’eix i induir els vehicles a circular a menor velocitat.  

• Col·locar pictogrames de palmeres de colors per dotar el tram amb un caràcter menys viari i 

més amable, alhora que serveixen de recordatori als vehicles que es troben en una zona on 

el vianant té la prioritat.  

• Reordenar la senyalització horitzontal de la cruïlla entre el carrer de les Ones i el carrer de 

les Dunes.  

• Instal·lar una porta d’entrada al tram de prioritat invertida just després del pont sobre el 

Torrent.  

 

La millora de la infraestructura per vianants del barri es completa amb la implantació d’orelles als 

xamfrans que permetin compactar les cruïlles i la col·locació de passos de vianants.  

Els passos de vianants estaran degudament senyalitzats amb el senyal vertical S-28 i es protegiran 

amb pilones fixes flexibles. Per millorar la visibilitat del mateix es col·loca aparcament per 

motocicletes a la plaça prèvia.  

 

Imatge 6. Exemple de disseny de les noves cruïlles del barri. 
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2.2. OFERTA D’APARCAMENT 
 

Es preveu regular l’oferta d’aparcament del barri amb la implantació de places de pagament durant 

els períodes de més afluència de persones.  

 

Es defineixen dues tarifes, àrea blava i àrea verda, així s’aconsegueix una major rotació dels 

vehicles visitants i es garanteix una oferta de places en zona verda adequada per a cobrir la 

demanda de les persones residents al barri (temporals i estacionals).  

 

En total, es projectaran un total de 645 places: 414 places en àrea verda i 231 places en àrea blava.  

 

Les places en àrea blava s’ubiquen als eixos bàsics per evitar els vehicles de pas als eixos 

residencials. En concret, l’oferta d’àrea blava es concentra a la bossa d’aparcament existent a la 

parcel·la delimitada per Prat - Ones – Dunes (amb una oferta de 138 places), en trams alterns del 

carrer Joncar i al carrer de la Nansa. La resta de carrers del barri només disposaran de places en 

àrea verda.  

 

 

Imatge 7. Nova ordenació de la bossa d’aparcament Prat - Ones – Dunes. 

La implantació de l’estacionament regulat requereix la instal·lació de parquímetres. El projecte 

preveu la col·locació de 13 parquímetres per cobrir l’oferta de places implantada al barri. Aquests 

s’ubiquen en calçada, en punts propers a fanal dins dels nous itineraris per vianants o orelles als 

xamfrans, però sense destorbar la mobilitat a peu. A més a més, es preveu protegir els 

parquímetres amb dues pilones fixes flexibles.  

El pressupost dels parquímetres no s’inclou en el present projecte, només s’inclou les despeses 

relatives a les canalitzacions. El cost dels parquímetres correrà a càrrec de l’Administració 

competent. 

Respecte la bossa d’aparcament Prat - Ones – Dunes, el projecte recull les següents actuacions: 

• Ordenar les places i la circulació interior. 

S’habilita una única entrada i sortida a l’aparcament pel carrer del Prat i es defineix un 

circuit interior unidireccional que permet una circulació fluïda, alhora que minimitza les 

interaccions entre vehicles.  

 

Les places es delimitaran amb la instal·lació d’una peça plana de formigó d’1 metre de 

longitud prefabricada i que es col·locarà a l’inici de la línia divisòria entre places. A més a 

més, cada dues places es col·locarà un bloc de pedra calcària que servirà a mode de topall 

durant les maniobres d’estacionament.  

 

• Esbossar i adequar el sòl en les zones on sigui necessari amb l’estesa i compactació d’una 

capa de tot-ú.  

 

• Delimitar el perímetre de la bossa amb la col·locació de pals de fusta units amb una corda 

de poliproplilè per evitar l’accés per punts no habilitats.  

 

 
Actualment, la manca de regulació de les places propicia l’estacionament indegut en espais no 

habilitats, com ara la llera del Torrent de Santa Maria o el parterre adjunt a les vies del tren. Es 

preveu protegir aquests espais naturals amb la ubicació d’elements que impossibilitin l’accés dels 

vehicles, com és el cas del cordó d’estacionament del carrer Joncar i blocs de pedra calcària als 

punts sensibles del perímetre de la llera de la riera.  
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3. AFECTACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 
 

Atesa la tipologia d’actuació, no es preveu l’afecció de serveis urbans soterrats dins de l’àmbit 

d’actuació.  

 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Es preveu un termini d’execució total del projecte de vuit (8) setmanes a partir de l’acta de 

replanteig.  

 

5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Es pretén, per tant, vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció 

de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament 

adequat dels residus amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 

construcció. 

 

És responsabilitat del contractista l’elaboració del Pla de gestió de residus. 

 

La gestió de residus generarà un conjunt de costos que es comptabilitzen al pressupost. D’una 

banda, s’inclouran als corresponents capítols del pressupost les partides lligades als enderrocs 

projectats i a la seva deposició controlada als centres autoritzats. D’altra banda, la gestió dels 

residus menors generats en obra (tals com embalatges, fustes, etc..) es comptabilitzaran com a 

partida alçada d’abonament íntegre.  

 

6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

La Seguretat i Salut es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra, que haurà de 

presentar un Estudi de Seguretat i Salut que reculli les mesures preventives adients als diferents risc 

que suposen la realització de les obres projectades.  

 

Els costos derivats de les mesures de seguretat i salut previstes s’inclouen com a partida alçada 

d’abonament íntegre. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT 
 

El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà 

ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada cas 

resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de 

recepció. 

 

Els controls a realitzar són essencialment els següents: 

• El control de la recepció dels productes a l’obra (Prescripcions sobre els materials). 

• El control de l’execució de l’obra (Prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra). 

• El control de l’obra acabada (Prescripcions sobre verificacions en l’obra acabada). 

 

Les despeses originades per aquests conceptes s’inclouen en el cost de cada partida fins l’1,5% del 

pressupost i, per tant, no es paga com a partida individual.  
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8. PRESSUPOST DE L’OBRA  
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) del projecte ascendeix a la quantitat de CENT Ú MIL 

CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS (101.546,36 €). 

 

En afegir el 6% corresponent al benefici industrial, el 13% en concepte de despeses generals, s’obté 

un Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte de CENT VINT MIL VUIT-CENTS 

QUARANTA EUROS I DISSET CÈNTIMS (120.840,17 €). 

 

Finalment, afegint el 21% d’IVA, el pressupost puja a CENT QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS 

SETZE EUROS I SEIXANTA-UN CÈNTIMS (146.216,61 €). 

 

Si es desglossa el pressupost per lots de projecte, s’obtenen els següents valors: 

 

1)  ESBORRATS / DESMUNTATGE 6.077,96 € 
2)  OBRA CIVIL 16.637,89 € 
3)  PARQUÍMETRES 8.994,70 € 
4)  SENYALITZACIÓ VERTICAL 16.638,26 € 
5)  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 30.462,56 € 
6)  ELEMENTS SEPARADORS – MOBILIARI URBÀ 19.996,91 € 
7)  GESTIÓ DE RESIDUS 2.000 € 
8)  SEGURETAT I SALUT 738,08 € 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 101.546,36 € 

 Despeses Generals ( 13,00% sobre PEM) 13.201,03 € 

 Benefici Industrial ( 6,00% sobre PEM) 6.092,78 € 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 120.840,17 € 

 IVA( 21,00%) 25.376,44 € 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS 146.216,61 € 
  

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

La classificació del contractista requerida per dur a terme l’obra del present projecte serà la següent:  

• Grups i subgrups: G-6 e  Vials pistes - Obres i vials sense qualificació específica 

• Grups i subgrups: G-4 e  Vials pistes – Amb ferms de mescles bituminoses 

• Grups i subgrups: I-1 e   Instal·lacions elèctriques– Enllumenats, il·luminacions i 

abalisaments lluminosos. 

 

A més a més, per a la realització del desplaçament del quadre de bombes haurà de comptar amb 

instal·ladors homologats i amb tècnics competents que li permetin dur a terme i responsabilitzar-se 

completa i correctament de tots els tràmits, inspeccions, proves i (si s’escau) projectes as built. 

 

10. PERÍODE DE GARANTIA 
 

El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat 

que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament 

aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (pavimentació, 

abalisament, senyalització i barreres, semàfors, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General 

de Contractació per a Obres de l'Estat. 

 

D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) any 

de garantia a partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el 

Contracte. 

 

Durant aquest període, el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de 

correccions i reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres compleixin totalment al 

temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i 

execució. Serà a més a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en 

allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

 

11. REVISIÓ DE PREUS 
 

Atès que el termini d’execució del projecte és inferior a dotze (12) mesos, en compliment del que 

disposa el RDL 1098/2011 del 12 d’Octubre de 2011 pel que s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i els articles 77 a 82 de la Llei 30/2007 del 30 

d’Octubre de 2007 de contractes del sector públic, no serà necessari  aplicar les fórmules de revisió 

de preus.   
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12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El present projecte es composa pels documents que tot seguit s’enumeraran.  

 

DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

Plànol 1 – Índex de plànols. Situació i emplaçament 

Plànol 2 – Àmbit d’actuació 

Plànol 3 – Planta proposta. General 

Plànol 4 – Planta proposta. Detall 

Plànol 5 – Seccions 

Plànol 6 – Detalls de senyalització horitzontal 

Plànol 7 – Detalls de senyalització vertical 

Plànol 8 – Detalls abalisament 

Plànol 9 – Comprovacions gir vehicles. Autoturn 

DOCUMENT Nº 3. PRESSUPOST 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus núm. 1 

3. Quadre de preus núm. 2 

4. Pressupost  

5. Resum del pressupost 

6. Últim full  

7. Pressupost per lots 

 

13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 

Es fa constar que el contingut del present projecte de reordenació dels carrers del barri del Prat de 

Vilanova al municipi de Vilanova i la Geltrú compleix amb el que disposa l’article 17 de la RDL 

3/2007 del 4 de Juliol del 2007, així com amb els articles 121 i 123 del Reglament general de la Llei 

de Contractes del sector públic aprovat per RDL 3/2011 el 14 de Novembre de 2011, pels quals els 

projectes es referiran a obres completes, en el sentit que l’obra és susceptible de ser lliurada per a 

l’ús general i públic, comprenent tots els elements preciosos per a la seva utilització. 

 

Barcelona, març del 2021, 

 

Per l’equip redactor del projecte: 

ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, S.L 

 
 

José Antonio Malo Gaona  

Enginyer de camins, canals i ports. 

Col. núm: 11.000  

Laura Nuel Mato 

Enginyera de camins, canals i ports 

Col. núm: 33.304 

  

Vist i plau:  

 
Dani Llobera Adán, Gerent 

 

Serveis d’Aparcaments de Vilanova 

i la Geltrú, SAM MP 

 

  

 

 
Beatriz Zaplana Botella, Tècnica de Mobilitat  

 

Regidoria de Mobilitat i Projectes i Obres d’espai 

urbà 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 




