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FITXA DE L’ACTUACIÓ
PROGRAMA

: Integració paisatgística dels Polígons Industrials de l’Alt
Penedès (FASE II)

NOM DEL POLÍGON: Can Ferrer II
MUNICIPI

: Sant Sadurní d’Anoia

DADES

TÈCNIQUES

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA ( memòria)

ESTAT INICIAL
Emplaçament
L’àmbit d’actuació serà l’espai de zona verda situada entre la carretera i el
carrer Italia, sector d’una superfície aproximada de 12.000 m2, si be donat
que l’actuació es delimita en l’àrea central de la parcel·la . L’àmbit d’actuació
del sector serà de 7.940 m2.
Actualment els terrenys inclosos dins el sector es destinen a zones verdes
del Polígon Industrial Can Ferrer II, al peu de la carretera BV-2241 de Sant
Sadurní d'Anoia a Masquefa al km 1 de l’esmentada carretera. L’àrea
actualment és una prada d’herba i matolls incontrolada amb una cota
deprimida respecte la carretera i lleugerament per sota del vial de Polígon
(carrer Itàlia).
L’objecte d’aquest projecte és la definició dels treballs per l’adequació
de les zones verdes i per tant de la reducció de l’impacte ambiental del
sector, amb la creació d’una mota o talús longitudinal que apantalli la part
inferior de les naus i creí una pantalla verda de minvi l’impacte de les
construccions.
A tal efecte es crearà una loma de terres d’alçada variable de entre 1 i 5
metres d’alçada que crearà una pantalla visual i sonora entre el sector
industrial i la carretera.
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DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
Moviments de terres i topografia
Es realitzarà una esbroçada del terreny i excavació de la terra vegetal, que
posteriorment seran reutilitzats dins l’obra com capa vegetal d’acabat.
Tot seguit es procedirà al terraplenat de les terres de préstec que provindran
d’excavacions d’obres de l’entorn, tenint en conte que seran terres netes. El
sistema d’execució del terraplenat i formació de talussos complirà el que
determina el Plec de Condicions adjunt a aquest projecte. En el pressupost
adjunt s’ha comptabilitzat l’aportació d’uns 9.000 m3 si be per tal de donar
completar el perfils de les seccions grafiades en el projecte adjunt caldrien
uns 20.300 m3 de terres, tot tenint en conte que la necessitat de vertederos
de terres al voltant del terme municipal pot fer factible l’aportació del
diferencial del volum de terres a cost zero, en tot cas la perfilació dels
talussos s’adequarà a les circumstàncies del moment de l’execució de l’obra i
a les limitacions pressupostàries, aprovades.
Drenatges i clavegueram
Es preveu el manteniment de l’actual xarxa de desguàs del sector no es varia
ni l’àmbit ni la escorrentia del sector ni el decurs de les aigües, mantenint
l’actual desguàs en el punt baixa del sector, amb un pas de tub de formigó
que aboca directament al torrent.
Abastament d’aigua
No es preveu abastament d’aigua, dins el polígon ja s’han previst les boques
de reg que serviran per fer el reg dels primers anys i la resta es considera que
serà una plantació de flora autòctona que no requerirà un ús d’aigua de xarxa
suplementari.
Jardineria
Un cop feta la neteja i esbroçada del terreny, s’apartarà la terra vegetal en
aquells tram on estigui previst terraplenar.
Es formaran els talussos de forma que l’angle no sigui mai superior a 1,5/2.
Un cop s’hagi executat els talussos definits en projecte es procedirà al
moldejat i anivellat de terreny.
Sembres
Es substituirà la hidrosembra per la restitució de la capa de terra vegetal
acopiada en el desmunt sobre els talussos reperfilats.
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Plantacions
Als talussos es faran les següents plantacions:
Arbres
- Pinus Pinea (Pi blanc)
- Quercus Rubur (Roure)
- Quercus ilex (Alzina)
Arbustos
- Rhamus alaternus (Aladern)
- Vivurnum tinus (Marfull)
- Pistacea lentiscus (Llentiscle)
- Spartium junceum (Ginesta)
- Nerium olenader (Baladre)
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ENUMERACIÓ DE LES PARTIDES EXECUTADES
1. Subministrament i terraplenat de terres, lliures de runes i material de
rebuig i formació de perfils segons directrius de la DF, prèvia neteja i
esbrossada del material de la zona a actuar, i posterior restitució del
material de la neteja sobre els perfils acabats.
2. Aportació de terres.
3. Subministrament i plantació de Quercus ilex de 1,25/1,5 m alçada en
contenidor.
4. Subministrament i plantació de Pinus pinea ( pins) de 1,25/1,5 m alçada
en contenidor.
5. Subministrament i plantació de Quercus robur de 1,25/1,5 m alçada en
contenidor.
6. Subministrament i plantació d’arbust variat, Rhamnus alaternus
(akadern), Viburnum tinus ( marfull), Pistacea lentiscus (llentiscle),
Spartium junceum ( ginesta), Nerium oleander (baladre).
7. Acabat i reperfilat de talus amb mitjans mecànics.
8. Regs manuals per a arbust i arbres durant els tres primers mesos amb
camió cisterna de 8 m3.
9. Cinta d’aballisament amb suport cada 5 m i amb desmuntatge inclòs.
10. Lloguer de cabina sanitària de material plàstic de 1,2x1,2x2,4 m amb 1
wc amb dipòsit d’aigua de 100 litres, amb manteniment inclòs.
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DADES TÈCNIQUES
DATA D’INICI DE L’OBRA
(data de l’acta de replanteig)

01/04/2008

DATA D’ACABAMENT DE L’OBRA
(data de l’acta de recepció)

31/07/2008

NOM DE LA PERSONA
DESIGNADA PER L’AJUNTAMENT

Joan Amat Solé- Alcalde

NOM DEL REDACTOR DEL
PROJECTE

Xavier Solé
M. Marin
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DADES
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Projecte
Data d’aprovació
Organ d’aprovació 1

1

ADMINISTRATIVES

26/02/2007
Junta de Govern

Ple, Comissió de Govern, Decret de Presidència, Decret de Govern
DADES

PRESSUPOST
Inicial
Modificat
D’adjudicació
De tancament de l’obra

ECONÒMIQUES

38.381,70 €
36.922,28 €
31.695,61 €
36.430,85 €

SUBVENCIONS
APORTACIÓ AJUNTAMENT
Nom de l’Ajuntament
Concepte
Quantitat

Sant Sadurní d’Anoia
Obres
19.190,85 €

Nom de l’Ajuntament
Concepte
Quantitat

Sant Sadurní d’Anoia
Projecte
------------

Nom de l’Ajuntament
Concepte
Quantitat

Sant Sadurní d’Anoia
Direcció
967,61 €
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APORTACIÓ CONSELL COMARCAL
Concepte
FEDER
Quantitat
19.190,85 €
APORTACIÓ PROPIETARIS
Concepte
Quantitat

Obres
--------------

Concepte
Quantitat

Projecte
--------------

Concepte
Quantitat

Direcció
---------------
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LOCALITZACIÓ DE L’OBRA I FOTOGRAFÍES
Localització de l’obra
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Fotos prèvies a l’inici de les obres
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Fotos posteriors a les obres

