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1 Introducció 

El dic del Port de Mataró, com a tota obra de defensa portuària, ha estat sotmès des de els seus 

inicis a l’acció de l’onatge que incideix sobre ell. El seu comportament ha estat sempre correcte, 

si bé cal remarcar que els violents temporals que van afectar el port al gener del 2017 i 

especialment el temporal Gloria d’aquest mes de gener del 2020, han provocat la mobilització de 

nombrosos blocs d’escullera del mantell del dic, que van ésser arrossegats al peu del mantell, 

deixant el dic en una situació precària d’estabilitat enfront nous temporals.  

 
Fig. 1 – Onatge ultrapassant el dic d’abric 

 

Aquesta situació supera la que correspon a un inici de danys que és precisament el criteri emprat 

per al seu disseny, pel que és recomanable la seva urgent reparació, doncs els danys son 

progressius (un cop mogut un bloc, l’estabilitat dels del voltant queda compromesa) i poden 

donar lloc a una situació de ruptura puntual de la secció estructural.  

 
Fig. 2 – Onatge ultrapassant el morrot i el contradic 

 

I addicionalment a aquests problemes que afecten pròpiament al dic de recer, cal esmentar 

també l’elevada agitació que ocasionalment es registra tant l’avantport com, en menor grau, al 

canal de navegació central. 

Si combinem aquestes mancances de l’actual port, amb una cada vegada major incidència de 

l’onatge amb component sud-oest, així com un increment de la freqüència dels temporal 

marítims associats al canvi climàtic, fan que sigui necessari adoptar una sèrie de mesures per 

millorar les condicions actuals del port. 

Certament, al llarg de la costa catalana els onatges que més danys causen i dels que tots els 

ports se n’abriguen són les llevantades, mentre que els vents i onatges de component sud, 

queden en un segon terme, degut a que solen ser menys freqüents i menys intensos.  

Però des de fa un temps ençà, s’han detectat problemes en certs punts del litoral, que semblen 

més vulnerables a les garbinades, i així mateix, els ports estan notant un increment d’episodis 

que generen danys en les seves instalꞏlacions. 

El Port de Mataró en els últims anys ha patit episodis de garbí, que han causat danys degut a 

que les onades entren per la bocana directe cap a l’interior del port, i arriben a remuntar per 
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damunt dels molls. A partir de les dades SIMAR s’ha estudiat la tendència dels onatges i els 

vents del tercer quadrant, que engloben les possibles direccions de procedència de les 

garbinades. En concret s’ha analitzat la tendència en els valors de l’alçada d’ona significant i la 

velocitat mitjana del vent, així com la freqüència en que es donen els episodis corresponents. 

 

2 La problemàtica del canvi climàtic 

Com ja hem deixat entreveure al capítol anterior, el litoral català està experimentant fenòmens 

meteorològics, contra els quals, algunes de les infraestructures actuals no semblen estar 

preparades. 

Si analitzem el recent temporal Glòria, la opinió dels experts sembla unànime en el fet d’afirmat 

que si bé no es tracta d’un fenomen extraordinari (és el que sempre s’ha conegut com a 

llevantada) si que presenta una diferencia fonamental enfront altres episodis semblants, com és 

la seva durada (3 dies a màxima intensitat) que es pot qualificar d’excepcional, respecte als 

registres dels darrers anys. 

Sembla doncs evident, que la desestabilització del règim de temperatures, fa que els corrents 

marins i atmosfèrics estiguin canviant el seu patró pel que s’espera que els fenòmens 

meteorològics extrems seran cada cop més habituals i més intensos. Contra aquesta realitat, 

caldrà doncs adaptar-s’hi.  

 

3 Objecte del present projecte 

El present projecte que es redacta per encàrrec del Consorci Port de Mataró, i té per objecte per 

una banda definir actuacions de reparació de danys causats pels darrers temporals, i a la 

vegada, incrementar la capacitat de resposta del port vers aquests fenòmens meteorològics que 

s’espera siguin cada vegada més freqüents i més violents.  

En concret, les actuacions projectades son: 

 

a) Nou espigó a la bocana per millorar l’agitació de l’avantport i del canal de navegació 

central. 

b) Incorporar botaones a l’actual espatller. 

c) Reposició d’escullera al mantell del dic de recer. 

d) Reforç de la base del far verd del dic de recer. 

 

4 Informació topogràfica 

Per a la redacció del present projecte, es parteix de un plànol topogràfic aportat pel Consorci 

(elaborat amb anterioritat als temporals del mes de gener del 2017). 

Pel que fa a la identificació i localització de les zones del dic amb afectacions a l’escullera, s’ha 

fet en base a inspeccions realitzades tant des de terra com inspeccions realitzades des de el mar 

amb embarcació de suport. 

 

5 Situació actual del dic 

El dic d’abric és un dic tradicional d’escullera, format per un nucli d’escullera sense classificar, de 

gran amplada, protegit per un mantell de dues capes de blocs d’escullera de 7tn de pes (aprox. 

blocs de 1,40m de costat). El talús del mantell exterior és 2,50 H / 1,00 V. Entre la capa 

d’escullera i el nucli, existeix una capa de filtre amb escullera de 0.35t de pes  (1 / 20 el pes dels 

blocs del mantell) de 1,45 m de gruix (3 capes).  

El mantell està coronat a la cota 5,80m., on existeix una berma amplia de 8 m, amb el paper de 

disminuir l’efecte del “run-up “ de l’onatge.  

El dic es completa amb l’espatller de formigó en massa, que corona a la cota + 7,00 m.  
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6 Alternatives avaluades i selecció alternativa a desenvolupar 

Per donar resposta a les necessitats detectades, es van plantejar inicialment 4 alternatives 

possibles: 

- Alternativa 0 : Mantenir el dic amb la seva configuració actual 

- Alternativa 1 : Executar un nou martell perpendicular al final del dic 

- Alternativa 2 : Modificar l’alineació dels darrers 115m. de dic i tancar a 45º 

- Alternativa 3 : Executar un nou martell a 45º a continuació del final del dic actual. 

 

Adjuntem a continuació una imatge representativa de cadascuna d’aquestes alternatives.  

 

 

 
Alternativa 0 

 

 

 
Alternativa 1 
 

 

 

                         
Alternativa 2 
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 Alternativa 3 

 

 

De totes aquestes, l’alternativa 3 no es va  arribar a sotmetre als models d’agitació i 

ultrapassament per tractar-se d’una alternativa molt poc viable, doncs: 

 Envaeix espai no adscrit al Port de Mataró i per tant, administrativament, seria una 

solució de molt llarga tramitació. 

 Suposa l’afectació de llit marí que actualment esta poc o gens afectat. 

 Es una alternativa que clarament incrementa la zona d’ombra a la platja que es situa a 

ponent del port, pel que podria donar pas a una major probabilitat d’aterrament de la 

bocana. 

 Per aconseguir el mateix efecte de reducció de l’agitació interior, necessitaria d’una 

longitud més elevada que la de l’alternativa 1, amb el corresponent sobre cost i major 

impacte ambiental. 

 

Així docs, descartada inicialment l’alternativa 3, si que s’han sotmès a anàlisi les altres 3 i 

després de les pertinents anàlisi, l’alternativa seleccionada, i la que es desenvolupa en detall al 

present projecte, és l’alternativa 1. Els factors que s’han tingut en compte a l’hora de fer la tria 

han estat: 

 Els resultats de l’estudi d’agitació interior conclouen que , amb claredat, l’alternativa 1 és 

la més apropiada de cara a reduir els problemes d’agitació en tot el port, que ho farà en 

general, però a més, segurament evitarà els problemes que ocasionen les garbinades. 

 El nivell de mobilització de material és molt més petit a l’alternativa 1 que a la 2, pel que 

el cost de l’alternativa 1 és clarament inferior al de l’alternativa 2. 

 A part dels costos, el menor volum de material a mobilitzar implica també un menor 

impacte ambiental a tots els nivells, però especialment en quant a l’afectació de les 

praderies de posidònia de l’entorn. 

 

7 Descripció de la solució projectada  

7.1 Nou espigó a la bocana 

A l’objecte de disminuir l’agitació a l’interior del port, es projecta un nou espigó que surt 

perpendicularment del moll del dic de recer, amb una longitud de 92.60m., igual a la longitud de 

l’actual pantalà R.  

La distància del nou espigó a l’espigó confrontat que surt de terra ferma, és de 152m, mentre 

que la distància a l’actual contradic del port és de 131.35m, 

S’adjunta a continuació una imatge en la que s’indiquen les noves distancies de la punta de 

l’espigó projectat a la resta d’infraestructures i en la que s’observa que l’amplada limitant a la 

bocana continuen essent els 82.75m. de l’actual bocana. 
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Fig. 4 – Distancies desde l’extrem del nou espigó a la resta d’estructures de defensa. 
 

 

De tota la longitud de l’espigó, els 55m. més propers al dic de recer es conceben com un dic amb 

moll adossat i espatller, mentre que els darrers metres es conceben com un dic rebassable. 

 

En la part rebassable, l’espigó es composa d’un nucli a base d’escullera sense classificar, que en 

la seva cara exterior anirà protegit amb una primera capa de filtre (escullera de 250-500kg en 

capa de 1,45m de gruix) i una segona capa de mantell (escullera de 7tn en capa de 2,75m de 

gruix), amb talús 5/2 en la cara exterior i talús 3/2 en la cara interior. La cota de la berma de 

coronació s’estableix en la +3.50m. 

 

Al llarg dels primers 55m., en els que s’executarà moll, el dic mantindrà tindrà la mateixa 

tipologia en la cara exterior. Addicionalment, al llarg d’aquests primers 55m., s’executarà un 

espatller de formigó en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb de 2m d’amplada i que coronarà a la +4.50. 

En la cara interior d’aquests primers 55m. s’executa també un moll de formigó en massa, 

concebut com un moll d’execució continua amb un bloc submergit i un cantil emergit a partir de la 

cota +0.0. Aquest cantil s’executarà amb un petit vol d’uns pocs centímetres a l’objecte d’absorbir 

petites desalineacions del bloc inferior i per conferir al conjunt un millor acabat.  L’estabilitat 

d’aquest moll es justifica als annexes del projecte. 

Igualment, al llarg d’aquests primers 55m. s’executarà un espatller de formigó en massa que 

coronarà a la cota +4.50 i tindrà una ampla de 2m. (Segons els resultats de l’estudi 

d’ultrapassament que s’adjunten a l’annex 4, aquest espatller no elimina del tot el risc 

d’ultrapassament, i en segons quines condicions, s’estima un ultrapassament entorn el 4-5 l/s.) 

Entre l’actual espatller i el nou espatller de l’espigó, s’executarà un tram de transició en el que la 

coronació baixarà dels 7.80m als 4.50m. 

El paviment de la part transitable s’executarà de 25cm formigó HF-3,5MPa amb fibres sobre una 

base de 25cm de tot-ú, i a tocar de la biga cantil, es preveu l’execució de prismes de serveis amb 

les corresponents arquetes, per permetre el pas de futures instalꞏlacions per si en alguna ocasió 

s’instalꞏlen torretes de serveis portuaris.  

Per avaluar l’eficàcia d’aquest espigó, s’ha procedit a efectuar una anàlisi del clima marítim i 

propagació d’onatge, així com un estudi d’agitació interior. Aquests estudis s’inclouen als 

annexes 1 i 2 del present document,  i del seu anàlisi es determina que el nou espigó 

proporcionarà una reducció notable de l’agitació interior. 

Tanmateix, per avaluar la influencia que aquest espigó pugui tenir un la dinàmica litoral s’ha 

procedit a efectuar un estudi de dinàmica litoral que s’adjunta a l’annex 4 del present document.  

De l’estudi dels resultats, es determina que el nou martell no generarà cap impacte en les 

platges del voltant.  
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7.2 Recrescut de l’espatller 

Es projecta un recrescut de l’actual espatller, amb formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb, seguint la 

geometria que s’indica als plànols de detalls. 

De manera més concreta, es projecta un recrescut de 80cm en l’alineació llarg del dic d’abric 

paralꞏlela a la costa, i de 1,10cm. en la part del colze (canvi alineació del dic). Aquest major 

recrescut en la zona del colze, esta motivat per incrementar la seguretat en aquesta zona on es 

localitzen les oficines i del port, i a on l’afluència de vianant és també major.  

De cara a assegurar que el nou recrescut treballi solidàriament amb l’espatller existent, es 

preveu la col.locació de connectors  Ø16 cada 1m d’espatller. 

Per avaluar l’eficàcia del recrescut projectat, s’ha procedit a elaborar el corresponent estudi 

d’ultrapassament que s’adjunta a l’annex 3 del present document. De l’anàlisi d’aquest annex, es 

determina que tot i reduir-se notablement l’ultrapassament, encara es podrien donar episodis 

amb valors d’ultrapassament entorn el 2 l/s a la zona del colze i 3 l/s a l’alineació paralꞏlela a 

costa. 

Val a dir que per suprimir completament l’ultrapassament, caldria executar un recrescut que 

generaria un elevadíssim impacte visual. Per tant, s’ha buscat una solució que equilibri la 

seguretat en episodis de temporals amb un impacte visual compatible. 

En la cara exterior, la geometria incorpora una part corbada a l’objecte d’actuar com a botaones. 

En la cara interior es preveu acabar el recrescut amb una petit voladiu de 10cm que servirà de 

protecció per a l’enllumenat previst en aquesta zona. En concret es preveu un enllumenat amb 

tira led de 5W, 3000ºK, IP-68 per a exteriors (tipus LINEAR IP-68 professional de gama alta), 

sobre perfil d’alumini extrusionat a 45º, difusor satinat d’alta qualitat lumínica opal, adaptat a 

perfil i connectat a les linies d'enllumenat existents.  

Per la correcta instalꞏlació i funcionament del sistema, es deixaran embegudes a l’espatller 

caixes GEWIS de 239x202x85 cada 20 metres, connectades entre elles mitjançant 2 tubs 

corvables de 63mm que aniran embeguts al recrescut de formigó, i pels que aniran les línies a 

230V alterna,  amb cablejat de (5x2,5-3x2,5mm). 

Es projecta tanmateix el muntatge de font Mean Well de 24V i 100W de potència total, incloent-hi 

Switch Protector F-N-T. (una cada 10 ml). 

Per la connexió del nou sistema, a l’enllumenat existent, es preveu l´us de muntants amb tub 

d’acer inoxidable, i caixes generals amb PIES i proteccions contra sobretensions, ubicades en 

l’inici de la instalꞏlació. (una a cada escala on arribi tensió d’enllumenat). 

Igualment en la cara interior, es projecta l’execució d’un banc a base de llistons de fusta sintética 

ECODECK o equivalent, de 55 x 40mm, sobre perfil metàlꞏlic "T" 60.7 d'acer INOX 316L, soldat a 

placa soldada INOX 316L de 20 x 20 x 1cm i ancorada al mur amb 4 ancoratges M12 L160mm 

INOX.  En total es preveu executar un tota de 20uts de banc, d’una llargada de 5m cada banc. 

Comentar igualment que de cara a millorar la impermeabilització dels magatzems situats sota el 

passeig, prèviament a l’execució del recrescut, es procedirà al saneig de la part més superficial 

de l’actual junta espatller/llosa i posteriorment s’estendrà novament un cordó de massilla de 

poliuretà impermeabilitzant, que quedarà embegut en el recrescut de formigó.  

 

Fig. 5 – Secció de l’actuació: Recrescut d’espatller amb botaones i banc a la cara interior.  
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7.3 Reposició d’escullera al dic de recer 

Com ja s’ha comentat a l’apartat 3, és necessària una reposició de l’escullera del mantell en 

diferents zones al llarg del dic d’abric. 

Per determinar el pes de l’escullera a subministrar per aquesta reposició, s’ha revisat l’annex de 

càlcul del projecte constructiu del port de Mataró, que determina que en base a l’onada de càlcul 

i un talús 2.5H / 1.0V amb blocs d’escullera de densitat 2,75, els blocs a colꞏlocar han de ser de 

6,775 tones. En base a aquesta dada, es projecta efectuar la reposició d’escullera amb blocs de 

7 tn al llarg de tot el dic d’abric. 

Pel que fa a la zona del morrot, com és habitual, multipliquem el pes de l’escullera per un factor 

de l’ordre de 1,3 que determina una escullera d’unes 8 tones a la zona del morrot.  

En quant a l’abast de l’actuació, cal dir que de les inspeccions realitzades al llarg del dic d’abric 

es determina que els danys es concentren en 5 zones amb amplades que van dels 40 als 60 m i 

alçades entre 4-5 blocs.  En aquestes zones, serà restituïda l’escullera de 7tn que ha marxat. A 

part de la colꞏlocació, igualment caldrà concertar aquesta escullera de cara a aconseguir que els 

blocs quedin travats entre si i millorar d’aquesta manera el comportament enfront nous 

temporals. 

Tal i com es detalla als amidaments del projecte, s’estima que seran necessaris un total de 571 

blocs d’escullera de 7Tn. 

En quant al morrot, val a dir que ja es projecta pressuposant que serà ultrapassable ates que no 

te cap moll a protegir. Tot i això, es tracta d’una zona del dic molt més vulnerable que la resta 

tant per la seva geometria en forma d’arc circular com per l’efecte de difracció de les onades que 

incideixen tangencialment en aquesta zona. Per aquests motius, els danys acostumen a ser 

majors al morrot. 

De la inspecció visual de la zona del morrot, es considera que s’ha de restituir  el mantell en una 

longitud  d’uns 50 metres i amb una alçada de 5 blocs, dels que el primer bloc es submergit 

(estem parlant doncs d’una restitució de 1 bloc submergit + 4 emergits al llarg de 50metres) . 

Pel que fa a la zona del morrot, com és habitual, multipliquem el pes de l’escullera per un factor 

de l’ordre de 1,3, el que determina una escullera d’unes 8 tones a la zona del morrot.  

Tal i com es detalla als amidaments del projecte, s’estima que seran necessaris un total de 130 

blocs d’escullera de 8Tn. 

A l’annex 6 del present document es detalla les anàlisis realitzades en quant al dimensionament 

d’escullera, així com la localització de les canteres més properes amb capacitat per subministrar 

l’escullera requerida. 

 

8 Navegabilitat en la nova bocana 

A nivell de planta, tal i com ja hem comentat a l’apartat 7.1, no es produeix un empitjorament de 

les condicions, doncs la dimensió limitant continuen essent els 82.75m entre l’actual contradic i el 

dic d’abric.  

A nivell de calat, si que es genera una disminució del calat màxim a la bocana, pel fet que el nou 

martell es perllonga terra endins. Tenint en compte el talús d’escullera del nou martell projectat, 

el calat màxim a bocana serà de 5,75m. , el que continua sent un calat generós i que no 

impedeix el pas de cap de les embarcacions amarrades actualment al Port de Mataró. 

Tampoc s’espera que aquest calat disminueixi per fenòmens d’acumulació de sediments a la 

bocana, doncs la disposició del martell, en perpendicular cap a terra, fa que el punt de difracció 

de l’onatge sigui sent el mateix i per tant, no s’esperen canvis en les condicions de la nova 

bocana.   

Tanmateix, tampoc s’incrementa la zona d’ombra en la platja de ponent del port, pel que ens 

reiterem en que el nou martell no hauria d’ocasionar problemes d’acumulació de sediments a la 

bocana. 

 

9 Abalisament obres marítimes  

Atesa la geometria i ubicació del nou espigó, un dels elements clau a l’hora d’executar les obres 

amb seguretat, és el correcte abalisament del perímetre de les obres amb les corresponents 

boies dotades tant de marques diürnes com de balises lluminoses que assegurin una navegació 

segura a l’entorn de les obres, tant de dia com de nit. 
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Correspondrà al contractista, la tramitació de la solꞏlicitud amb Puertos del Estado de 

l’abalisament provisional a colꞏlocar, així com la colꞏlocació i manteniment de les marques i 

balises requerides.  Aquestes actuacions s’inclouen al pressupost de seguretat i salut. 

 

10 Adequació al planejament 

Tal i com es mostra a l’annex 13, les actuacions projectades son compatibles amb el 

planejament vigent i amb l’acta de traspassos a la generalitat del 1980. 

Esmentar igualment que les obres projectades estan en línia amb el que estableix el pla de ports 

horitzó 2030 doncs suposa una millora notable de la qualitat del servei ofert. 

En relació amb el projecte del Ministeri de protecció de la línia del ferrocarril del Maresme, les 

obres projectades no únicament no suposen cap interferència negativa (no s’afecta a la dinàmica 

litoral ni a les platges de ponent) sinó que es considera que tota millora del dic, reverteix en una 

millor protecció de l’esmentada via de ferrocarril.  

 

11 Impacte ambiental de les obres 

A l’annex 12 s’adjunta un informe de sostenibilitat ambiental en el que s’identifiquen els 

paràmetres actuals (a destacar la presencia de praderies de posidònia a l’entorn del port), 

s’avaluen els possibles riscos i es proposen mesures correctores A nivell de resum: 

11.1 Mesures per la protecció de la qualitat de les aigües del mar i biocenosis 

 Abans de l’inici de les obres, el contractista efectuarà una inspecció per identificar que no 

hi hagi cap posta d’ous o presencia d’espècies d’interès a la zona propera a les obres.  

 S’efectuarà un control exhaustiu del manteniment de la maquinaria i es vigilarà amb 

especial atenció que no hi hagi cap vessament al mar. 

 Es portarà un seguiment de la turbidesa de l’aigua del port mentre durin les obres i es 

disposarà de pantalles anti-turbidesa en cas que es detecti una excessiva dispersió de 

material fi en suspensió.  

 S’evitarà l’ús d’additius tòxics al formigó que s’hagi d’emprar en obres marítimes.  

11.2 Mesures per la protecció del patrimoni 

 Tot i no efectuar-se cap tipus de dragat (l’escullera es colꞏloca directament sobre el fons 

marí) , i tot i que no hi ha registre de jaciments arqueològics a la zona, abans de l’inici de 

les obres s’efectuarà una inspecció inicial subaquàtica per descartar la presencia de 

restes arqueològiques.  

 

12 Termini d’execució i garantia 

El termini d’execució de les obres s’estableix en sis (6) mesos i es comptarà a partir de la data 

de formalització de l'acta de comprovació del replanteig 

El termini de garantia s’estableix en un (1) any a partir de la recepció de les obres. En qualsevol 

cas persistirà la responsabilitat desenal de l’adjudicatari de les obres. 

Transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la devolució de la fiança definitiva per a 

l’execució de les obres. 

 

13 Afecció als usuaris del port 

A l’annex 9 – Pla obra i afeccions usuaris, s’efectua una anàlisi de la planificació de les obres 

així com les afeccions als usuaris del port.  

De cara a una òptima execució de la mateixa, es proposa delimitar 3 àrees de treball:  

Àrea treball 1 (Final dic abric). Aquesta àrea, tancada permanentment als usuaris, permetria 

executar les obres del martell i de reforç de l’escullera del morrot, zona dic 1 i zona dic 2, amb la 

única afectació originada pel pas de vehicles pesants o maquinaria.  Aquesta zona restaria 

tancada durant totes les obres.  

Àrea treball 2 (Entorn palanques P,Q,R) : La durada estimada dels treballs en aquesta àrea és 

de 2-3 setmanes. Caldrà mobilitzar obligatòriament part de la flota per raons de seguretat (la més 

propera al moll), i es plantejarà igualment mobilitzar part de la flota que si bé no està afectada 

directament, si que pot limitar les molèsties als seus usuaris.  En cas que no fos possible 
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mobilitzar tota la flota afectada indirectament, caldrà garantir el pas de persones durant 1 hora al 

migdia. 

Àrea obres entorn palanques/molls J, K : La durada estimada dels treballs en aquesta àrea és 

de 2 setmanes. Caldrà mobilitzar obligatòriament part de la flota per raons de seguretat (la més 

propera al moll), i no es planteja mobilitzar la flota afectada indirectament. Mentre durin els 

treballs en aquesta àrea, caldrà garantir el pas de persones durant 1 hora al migdia. 

De totes formes, cal tenir present que mentre la grua emprada en la reposició d’escullera estigui 

plantada al vial, no serà possible el pas normal de vehicles pel dic d’abric, pel que a nivell de 

planificació temporal de l’obra, la reposició d’escullera difícilment es podrà solapar amb la resta 

d’actuacions.  

A l’annex 9 s’amplia tota aquesta informació i es delimiten les àrees esmentades.  

 

14 Obra completa 

De conformitat amb l’ art. 64 del Reglamento General de Contratación (Decreto 3410/1975) es 

fa constar expressament que el present Projecte fa referència a una obra completa, segons el 

que disposa l’art. 58 del Decret 3410/1975 tal com queda justificat en aquesta Memòria. 

 

15 Revisió de preus 

A la vista del termini d’execució  i l’import de les obres, no es considera procedent cap tipus de 

revisió de preus. 

 

16 Control de qualitat. 

L’import dels assaigs, fins un 1 % del pressupost d’execució material de les obres objecte del 

present projecte, anirà a càrrec de l’adjudicatari.  

 

17 Classificació del contractista 

Per tal d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica serà necessari que el licitador 

estigui classificat en els següents grups: 

- Marítimes     F-2-e 
- Marítimes     F-3-d 
- Instalꞏlacions elèctriques   I-1-c 

 
 

18 Equip redactor del projecte 

El present projecte ha estat dirigit pels tècnics signants de VOLUMS Enginyeria (Jordi Sorkau 

Casanova ECCP i Àlex Castillo Navarro ECCP) i ha comptat amb la colꞏlaboració de l’enginyer 

Màrius Tomé ECCP en els capítols referents a estudi de clima marítim i propagació, estudi 

d’agitació interior, estudi d’ultrapassament i estudi de la dinàmica litoral.  

 

19 Documents dels que consta el projecte 

Document 1 – Memòria i Annexes 

 Memòria 
 Annexes 

 Annex 1 – Estudi clima marítim i propagació 
 Annex 2 – Estudi agitació interior 
 Annex 3 –  Estudi dinàmica litoral 
 Annex 4 – Estudi ultrapassament 
 Annex 5 - Reportatge fotogràfic 
 Annex 6 – Estudi escullera 
 Annex 7 – Pla Seguretat i Salut 
 Annex 8 – Gestió de residus 
 Annex 9 – Pla d’obra i afeccions usuaris 
 Annex 10 – Anàlisi estabilitat del moll 
 Annex 11 – Justificació de preus 
 Annex 12 – Estudio sostenibilidad ambiental 
 Annex 13 – Adequació al planejament 
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Document 2 – Plànols 

 GENERALS 
 G01 – Situació 
 G02 – Localització actuacions 

 
   ACTUACIÓ 1 : Martell bocana 

 A1.01.1 – Planta general escala global 
 A1.01.2 – Planta general de l’actuació 
 A1.02.1 – Planta definició geomètrica i situació seccions tipus 
 A1.03.1 – Planta altimetria 
 A1.04.1 – Secció tipus AA’ 
 A1.04.2 – Secció tipus BB’ 
 A1.05.1 – Planta seccions transversals’ 
 A1.05.2 – Seccions transversals (pk 0.0 a pk 30.0) 
 A1.05.3 – Seccions transversals (pk 40.0 a pk 71.2) 
  

   ACTUACIÓ 2 : Botaones espatller 
 A2.01.1 – Planta general de l’actuació 
 A2.02.1 – Secció general 
 A2.02.2 – Secció detall 
 A2.02.3 – Secció detall zona corba 
 A2.02.4 – Secció detall previsió caixa estanca instalꞏlació LEDs 

 
   ACTUACIÓ 3 : Reparacions escullera mantell 

 A3.01.1 – Planta general de l’actuació 
 A3.02.1 – Seccions tipus 

 

Document 3 – Plec 

 Plec de prescripcions generals 
 Plec de prescripcions tècniques 

 

Document 4 – Pressupost 

 Amidaments auxiliars 
 Amidaments 
 Justificació de preus 
 Quadre de preus num. 1 
 Quadre de preus num. 2 
 Pressupost 
 Resum de pressupost 
 Últim full 

 

20 Pressupost  

OBRES A EXECUTAR  PER L'ADJUDICATARI DE LES OBRES   

Pressupost d'execució material   1.250.270,80 €
Despeses generals 13%  162.535,20 €
Benefici industrial 6%  75.016,25 €
Pressupost d'execució per contracte  1.487.822,25 €

 

Iva 21% 312.442,67 €
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE  IVA inclòs  1.800.264,92 €
 

Ascendeix el pressupost d’execució per contracte iva inclòs a la quantitat de UN MILIÓ VUIT-
CENTS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QAUTRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
D’EURO. 

 

 

Mataró, Gener del 2020 
Per VOLUMS ENGINYERIA, 

                                                                 

 

 

 

 
Àlex Castillo Navarro                                            Jordi Sorkau Casanova 
Enginyer Camins C.P.                                           Enginyer Camins C.P. 
Col. Num. 22.866                                                  Col. Num.9.872 
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1 “Global sea level linked to global temperature”, Martin Vermeer and Stefan Rahmstorf; PNAS 
December 22, 2009; 106 (51) 21527-21532 
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