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MEMÒRIA DESCRIPTIVA
I GENERALITATS
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte és la Rehabilitació de la Torre Nova de la colònia Pons per a ús
polivalent. Façanes. Aquesta rehabilitació es centra en la consolidació estructural, la rehabilitació de les
façanes, dels tancaments practicables i dels elements ornamentals exteriors com també de les
actuacions necessàries per a poder fer un ús polivalent dels espais interiors.
Actualment s’utilitza una part de la Torre com a centre social dels veïns de la Colònia Pons, amb
aquesta rehabilitació es pretén un ús polivalent, que és pugui utilitzar com un equipament multifuncional
com ara exposicions, tallers per a gent gran i joves, centre de natura i altres usos vinculats al Parc
Fluvial.

1.2 EMPLAÇAMENT I ESTAT ACTUAL
L’edifici objecte del projecte està situat a la Colònia Pons num. 4 de Puig-reig, corresponent a la
comarca del Berguedà, província de Barcelona. El solar on s’ubica el projecte té forma irregular i
presenta un desnivell en sentit sud – oest d’un 10%, la superfície enjardinada és de 1.200 metres
quadrats aproximadament.
L’edifici es troba dins la parcel·la cadastral número: 7848001DG0474N0001PO
L’emplaçament es troba en el Plànol 00.
L’edifici és singular dins l’estructura de la Vall del Llobregat, que conformen les colònies tèxtils.
L’edifici ha de conservar-se en la forma, volum i estructura externa o interna original, relacionats
amb el carácter de l’edifici. Solament s’admetran accions encaminades a la consolidació, rehabilitació,
embelliment i millora, amb exclusió de qualsevol altre que pugui alterar les característique
arquitectòniques i ambientals.
Tantmateix es conservarà l’aspecte extern, l’alerò de la coberta, i l’organització de la composició
de la façana.
L’edifici té 400metres quadrats construïts per planta, distribuïts en dos pisos, golfes i baixos. És
un edifici quadrat del qual sobresurten dos cossos poligonals, un a llevant, on hi ha l’entrada principal, i
un altre a ponent en forma de tribuna.
L’exterior és amb morter de calç; l’única decoració és a les portes, finestres i balcons, i
consisteix en uns marcs de pedra, recolzats en uns capitells que repeteixen tot el repertori de la
decoració medievalista (bestiari, decoració floral, gàrgoles,…) això dóna un aire gòtic.
L’entrada principal, formada pel cos poligonal, serveix de rebedor, el sostre és enguixat i pintat
amb temes al·legòrics als continents. L’edifici actualmente està conformat amb unes sales buides degut a
l’ús industrial que se’n van fer.
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1.3 PROMOTOR I PROPIETARI
AJUNTAMENT DE PUIG-REIG
ESP0817400E
Carrer Pau Casals 1
08692 Puig-reig
938380000

1.4 ARQUITECTE/S AUTOR/S DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ
ANTONI MUJAL COLILLES
ARQUITECTE nº 44451/0
C/ Major 9,
08692 Puig-reig (Barcelona)
N.I.F. 39362986-G
Tf. 938380221
ÀNGEL ASENSIO FÍGOLS
ARQUITECTE TÈCNIC nº 9021
C/ Jacint Verdaguer 11
08692 Puig-reig (Barcelona)
N.I.F. 39357595-H
Tf. 669706607
1.5 TÈCNIC REDACTOR DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
ANTONI MUJAL COLILLES
ARQUITECTE nº 44451/0
C/ Major 9,
08692 Puig-reig (Barcelona)
N.I.F. 39362986-G
Tf. 938380221
ÀNGEL ASENSIO FÍGOLS
ARQUITECTE TÈCNIC nº 9021
C/ Jacint Verdaguer 11
08692 Puig-reig (Barcelona)
N.I.F. 39357595-H
Tf. 669706607

II. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.1 PLANEJAMENT VIGENT NORMES URBANÍSTIQUES
Declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoría de Conjunt Històric amb entorn
de protección (BCIN-CH-EN)(Resolució CLT/751/2017 (DOGC 7348, 11/04/2017).
DECRET 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural.
-Article 5
Procediment per a l’autorització d’intervencions en béns culturals subjectes a llicència municipal.
5.2 A la sol·licitud d’autorització s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Informe tècnic municipal sobre el compliment de la normativa urbanística i valoració de
l’actual proposada.
b) Projecte signat per un/a tècnic/a competent, que ha de contenir com a mínim els documents
següents:
-Memòria justificativa de la intervenció, que inclogui l’informe que preveu l’article 34.3 de la Llei
de patrimoni cultural català.
-Plànol d’emplaçament en que quedi constancia de la ubicació de l’immoble.
-Planimetria de l’estat actual del bé o zona d’actuació i dels edificis o zones confrontants.
-Reportatge fotogràfic de l’element protegit i del seu entorn.
-Plànols de la proposta a escala i detall suficient per permetre conèixer l’actuació proposada,
incloent, si s’escau, perspectives, maqueta i estudi de color.
-Les comissions territorials, en funció de la tipología de l’actuació i raonadament, poden requerir
la documentació complementària que considerin necessària per emetre el seu informe.
Antoni Mujal Colilles , arquitecte
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LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.11993)
-Article 34
Autorització d’obres.
34.3 Qualsevol projecte d’intervenció en un bé immoble d’interès nacional ha d’incloure un
informe sobre els seus valors històrics, artístics i arqueològics i sobre el seu estat actual, i també
d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposa.
*Fitxa del catàleg de bens a protegir de Planejament Municipal.
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2.2 INFORME DELS VALORS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I ARQUEOLÒGICS COM EL
D’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE LA INTERVENCIÓ.
*Segona la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807,
d’11.10.11993) -Article 34.3

Informe realitzat per:
ROSA SERRA ROTÉS
Historiadora

Protecció: BCIL
Núm. Registre / Catàleg: 631-I
Disposició: Acord Ple Consell Comarcal
Data Disposició: 21/03/2007

Protecció: BCIN
Classificació: Conjunt històric
Núm. Registre / Catàleg: 4377-CH-EN
Disposició: Acord Govern Generalitat
Data Disposició: 24/07/2018
Publicació: DOGC
Data publicació: 26/07/2018

La colònia Pons de Puig-reig (Berguedà) és una colònia tèxtil amb una llarga
història i un valor patrimonial indiscutible, com reconeix la recent declaració, el
juliol de 2018, de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), com a conjunt històric, per
part del govern de Catalunya.
Del centenar de colònies tèxtils existents a Catalunya aquesta màxima categoria
només s’ha reconegut a la colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló), la colònia
Borgonya (Sant Vicenç de Torelló) i a la colònia Pons.
El Manifest de les Colònies, elaborat el 2005 per a reivindicar de les institucions una
clara actuació d’ordenació sobre aquests conjunts, acabava amb aquest prec:

«Les colònies no es poden considerar només com a patrimoni històric; són
una realitat fins ara silenciosa, un element clau en el present i el futur
d’aquest país per a frenar l’anomenat desequilibri territorial entre la
Catalunya rural i la Catalunya urbana, entre els Pirineus i el litoral. No estem
parlant d’una anècdota, sinó de més d’un centenar de nuclis urbans que
tenen tot el dret a formar part de la Catalunya del segle XXI.»
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VALORS HISTÒRICS
Introducció
La família Pons originària de Manresa, va adquirir la finca de cal Garrigal
l’any 1875, per recomanació de Teodoro Prat, el fabricant sallentí que també havia
optat per instal·lar-se a Puig-reig i que el 1874 ja demanava permís d’aprofitament
de l’aigua del Llobregat. Ambdues famílies feia temps que treballaven, associades
amb altres fabricants, a Sallent, i un cop finalitzada a Tercera Guerra Carlina i
pacificada per tant la zona berguedana posen en marxa el projecte que de ben
segur tenien avançat.
Tomàs Viladomiu Bertran, sallentí, havia obert camí el 1868 quan va comprar els
terrenys per construir la seva colònia al terme municipal de Gironella; també els
Serra Feliu a l’Ametlla de Merola. Els Pons es van haver d’esperar perquè, com que
s’havien negat a pagar les contribucions que els carlins els exigien, no havien pogut
pujar a Puig-reig i avaluar la compra. Quan Lluís Gonzaga Pons i Enrich, fill de
Josep Pons i Enrich, va visitar la finca de cal Garrigal va tenir un disgust; era erma i
pobra de conreus – per això el nom – i semblava que el gran avantatge, el bon salt
d’aigua que s’hi podia obtenir, no compensava. Així ho manifesta en una carta, en
què dona molta informació:

“…si bién la guerra civil estaba ya concluida en el Norte y cuasi en toda
España, en Catalunya aun había no solo las partidas de Tristan, Saballs y
algunos otros sino también que también algunas partidas llegadas de otras
regiones y nosotros no habíamos pagado las contribuciones que ellos
pedían, encargamos al amigo y poco pariente Sr. José Muntada que fuera a
Puigreig a inspeccionar el salto y habiéndose dicho que solo era muy bueno
y tierras de garriga quiere decir malas para sembrar grano sino de poco
coste la construcción de la presa y canal le hicimos poderes para que
comprara haciendo la escritura a nombre de Ignacio y Luis Pons y Enrich
por partes iguales como así se verificó, y tan pronto no hubo carlistas en
campaña con el Sr. Prat, Muntada y nuestros primos José Torra y Ignacio
Sostres subimos a Puigreig y al estar en los terrenos comprados para la
construcción de la fábrica y ver el país tan solitario y las tierras poco
buenas para el cultivo pues la finca de las tierras nos vendieron para
construir la fábrica llamaban ´Can Garrigal´ y tierras de garriga quiere
decir malas para sembrar grano, no pudimos por menos que decir a los
Srs. Prat y Muntada que nos sabía mal no haber estado a verlo antes de su
compra pues no lo habríamos comprado”.1
La finca de cal Garrigal, ampliada posteriorment amb diferents
incorporacions fins el 1895, fou transformada ràpidament en un conjunt industrial i
residencial de primer nivell2. En aquests terrenys es va dissenyar un gran conjunt
industrial que aplega les construccions destinades a la captació d’aigua (resclosa i
canal), edificis industrials per a la fabricació de filats i teixits de cotó tèxtils (fàbrica
i magatzems), la colònia obrera amb els edificis de serveis bàsics, i el gran espai
simbòlic del bosquet i del jardí, amb les dues torres dels propietaris, la del director,
l’església i la cripta, l’edifici annex amb les escoles, residències de noies
treballadores, rectoria i convent de monges, i el teatre.
El conjunt incloïa camps de secà, horts, galliners i conillers, una zona
esportiva i un bosc d’alzines centenàries, tot envoltat per una muralla que en
determinats punts assolia l’alçada de dos metres, amb tres portals per permetien
l’entrada de carros (portal de la fàbrica, portal de les Abelles i portal de cal Biel) i
1

FERRER ALÓS, Ll.: “Josep Pons i Enrich”, Dovella 15, 1985, p. 31-34
SERRA ROTÉS, R.: La colònia Pons de Puig-reig. Historia i arquitectura, Ajuntament Puig.reig/L’EROL,
2017.

2
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dues portes (la porta del camí de l’estació del tren i la porta de la resclosa) i que
fou ensorrada testimonialment durant la Guerra Civil.
La transformació de Cal Garrigal en la colònia Pons fou tan espectacular que
l’any 1908 cal Pons fou escollida com un dels llocs emblemàtics de la visita que el
rei Alfons XIII realitzà a la conca del Llobregat. La totalitat de les colònies
industrials del Llobregat ja estaven en ple funcionament, però poques disposaven
de serveis de qualitat per acollir, amb prou solemnitat i magnificència, complint
amb els requisits del protocol de l’època, la màxima autoritat de l’Estat espanyol.
A Cal Pons, el rei i la seva comitiva hi van arribar el 30 d’octubre amb tren,
utilitzant el vagó privat dels Pons, accionistes de la companyia ferroviària. Visitaren
la colònia, es passejaren pels jardins, assistiren a un solemne Te Deum a l’església i
dinaren, juntament amb els 150 convidats, a la Torre Nova.
Aquest fou també l’escenari que acollí la segona vista reial, el 1916, la de la
infanta Isabel de Borbó i tots els personatges institucionals que van visitar la
colònia al llarg de molt temps. Són anècdotes que ens ajuden a entendre la
importància de la colònia en els primers anys de vida, i també la personalitat d’un
home que transformà cal Garrigal en una colònia tèxtil emblemàtica, Lluís Gonzaga
Pons i Enrich (Manresa, 2 de febrer de 1844 - Barcelona, 1921).
Els Pons abans de la colònia
I es que els Pons no eren uns fabricants qualsevols. El fundador de la colònia
havia estat el seu pare, Josep Pons i Enrich (Manresa 1811 - Barcelona 1893), un
industrial manresà que, després d’una llarga experiència en el sector cotoner a la
ciutat de Manresa i a Sallent, associat amb altres fabricants optà per crear una
societat anònima familiar i aprofitar, tot adoptant el model de colònia, l’aigua del
Llobregat al pas per Puig-reig.
Els Pons eren, des del s. XVIII, cintaires a Manresa3. A partir de 1845 van fer
el pas al cotó, associats amb altres fabricants, i van posar en marxa diferents
fàbriques, formant companyies amb diferents socis: la Xiberia de Sallent (1845), la
del Pont de Navarcles (1851), la fàbrica Burés a Sant Joan de Vilatorrada; la
societat Pla i Pons (1856) a Manresa; de nou a la fàbrica del Pont de Navarcles
(1859), la fàbrica del Salt de Manresa (1861), la primera que aixequen de vell nou i
sense socis.
El 17 de juny de 1866 es constituïa la societat Jose Pons e Hijos; aleshores
ja tenien el capital suficient per fer funcionar la fàbrica en solitari: 100.000 lliures
(53.333,33 duros), convertint part d’aquets capital en legitima paterna per els fills.
L’any 1876 encara participaven en una societat anònima Torras e Hjos, parents
seus, abans que aquests comencin a invertir en una colònia, també de Puig-reig, la
Marçal.
Josep Pons fou un gran inversor. Amb els diners que donaven les fabriques
de filats i teixits de cotó, i sense deixar d’invertir en la seva modernització, va
diversificar els seus negocis. Va comprar finques que els seu fill Lluis G. i els seu
net Josep Pons Arola, van transformar en modernes explotacions agropecuàries: Illa
de Buda (Sant Jaume d'Enveja, al Montsià), Torre Melina (Les Corts Barcelona) i
Torre Capità (Planelles, La Noguera). Impulsà la creació, a Tortosa, d’una farinera
(1871) que va situar al costat de l’estació del tren i que més tard va incorporar la
maquinaria per esclofollar arròs, la primera d’Espanya. Fou membre fundador del
Banc de Tortosa (1881) que fou una de les eines de transformació i modernització
de l’Ebre. També fou membre fundador de la Caixa d’Estalvis de Manresa (1865) i
de la companyia que va construir el ferrocarril de Manresa a Berga (1881).

3

FERRER ALÓS, Ll. “Familia e industrialización en Catalunya: la trayectoria de los Pons y Enrich de
Manresa”. Historia social, núm. 53, 2005, p. 3-30.
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Va fer política, a Manresa i a Barcelona. Fou regidor a l’ajuntament de la
capital del Bages a partir de 1830 i durant l’epidèmia del còlera del 1854, essent
primer tinent d'alcalde, exercí d'alcalde en funcions. La seva influència, com a
liberal conservador fou decisiva alhora d’aconseguir que el ferrocarril de BarcelonaLleida-Saragossa passés per Manresa, una opció que competia amb Igualada.
L’arribada del tren a Manresa el 1859 fou transcendental i va convertir, en poc
temps, la ciutat en la cinquena localitat més poblada de Catalunya. Obria també
oportunitats a l’Alt Llobregat de la mà de projectes industrials vinculats al tèxtil, a
la mineria i a la construcció d’un ferrocarril.
Del 1861 a 1863 fou diputat provincial. El 1874 dimití del seu càrrec a la
Caixa d’Estalvis de Manresa i deixà els negocis en mans dels seus fills, Ignasi i Lluís
Gonzaga. Relaxà notablement la seva presencia pública llevat d’actes socials que
protagonitzà degut a la seva col·laboració, com per exemple l’establiment de les
Germanetes de la Caritat a Manresa, o el patrocini a favor de l’hospital de Sant
Josep, també de Manresa.
Va morir a Barcelona el 26 de febrer de 1893, als 81 anys. La família havia
traslladat la seva residencia a la capital, abandonant Manresa. Residien al Passeig
de Gràcia on es van construir la casa familiar, un carrer estratègic i una posició
estratègica - el número 15- que indica fins a quin punt els Pons havia escalat en
riquesa i rellevància social.
Josep Pons Enrich deixava totes les propietats i negocis als seus dos fills,
Ignasi, casat amb Dolors Arola Domènech, i Lluís Gonzaga, casat amb Anna Roca
Pons, que ja feia temps que comandaven la colònia Pons i la resta de negocis
familiars.
De la compra dels terrenys a la posta en marxa de la fàbrica: 1874-1880
Fou l’any 1874 quan Teodor Prat de Sallent li comunicava l’existència de dos bons
salts a Puig-reig. Prat estava decidit a invertir en un d’ells, el més petit, i oferia el
més gran als Pons. Els informes foren positius i tot seguit la idea es va convertir en
projecte, i el projecte en realitat4:
•

•
•
•

•
•

La societat José Pons e Hijos va assumir la construcció i explotació de la nova
fàbrica de Puig-reig, i també la construcció de la colònia. Amb un capital de
100.000 lliures –de les quals 94.000 els aportava Josep Pons i 3.000 lliures
cada fill- , la meitat dels beneficis serien per Josep Pons i una quarta part per
cada fill.
El 1874 van demanar l’aprofitament hidràulic, que els fou concedit el 20 de
gener de 1876, amb un salt útil de 13,78 m i 4.620 l/seg.
1875: compren els terrenys a les masies de Cal Garrigal, La Prada i Cal Biel.
El període comprés entre 1874 i la concessió d’aigües fou destinat a projectar
el conjunt industrial, especialment per què la resclosa i el canal ja tenien
l’estudi previ fet, indispensable per poder fer la sol·licitud de concessió
hidràulica.
Les obres de la resclosa i el canal deurien començar el mateix gener de 1876,
aprofitant que l’hivern el Llobregat porta poca aigua. Un cop acabades
aquestes s’inicià la construcció de la fàbrica.
La fàbrica de filats i teixits de Cal Pons s’inaugurà el 1880 i probablement
també els primers pisos del Carrer Orient, concretament les escales 1 a la 10,
que a partir d’aleshores es van ampliar als números 11 al 16; també les cases
del costerut carrer de la Pujada. A la casa de Cal Garrigal, totalment
reformada i ampliada, s’hi va instal·lar la botiga, un dels serveis més
importants de la colònia per què a més de vendre tota mena de comestibles,

4
SERRA, R. i VILADÉS, R.: La colònia Pons de Puig-reig (1875-1987), Berga, Àmbit de Recerques del
Berguedà 1987. SERRA ROTÉS, R.: Les colònies industrials a Catalunya, CATALAN HISTORICAL
REVIEW, 4: 241-255 (2011), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
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s’hi trobava roba, espardenyes, productes de neteja, aiguardent i vi, oli,
bacallà i sardines.
També es va començar a construir la muralla, de dos metres d’alçada, que
tancava tota la propietat, inclosos el horts i els camps de secà. Tenia tres
portals: el de la fabrica, el de Les Abelles i el del camí de Cal Biel, i dues
portes, la de l’estació i la de la resclosa. Com que des de 1885 Cal Pons
gaudien dels beneficis de colònia agrícola i industrial, van posar en marxa el
servei de porteria i de sereno, amb els quals controlaven les entrades i
sortides de la gent de la colònia, en nom de la seguretat i de la propietat
privada, sotmesos fins a la proclamació de la II República, a un estricte règim
d’horaris: a l’hivern els portals i les portes es tancaven a les 8 del vespre i
l’estiu a les 9. La muralla fou enderrocada durant la Guerra Civil i mai més es
va tornar a alçar.
• El 1882 obtenien l’estatut de colònia agrícola i industrial per un període de 15
anys. L’estatut els eximia de pagar contribució a l’ajuntament de Puig-reig,
obtenien autorització i permís d’armes gratuït i capacitat per organitzar la
seguretat de la colònia, permís per explotar pedreres i construir forns de calç,
i fins i tot la possibilitat de redimir els obrers de la colònia de fer el servei
militar, aquesta un avantatge molt rellevant.
• El 1892 s’allarga cinc anys més la concessió de l’estatut de colònia.
Cinc anys d’intensos treballs que va dirigir Francesc Joan Canals, l’únic mestre
d’obres titulat de tota la comarca del Berguedà i que, tot i que no s’atrapava la
feina, defensava amb entusiasme el privilegi que el seu títol li proporcionava. Amb
tot, els Pons van contractar el servei d’arquitectes perquè projectessin les torres i
l’església, les obres més monumentals de la colònia. Probablement també els va
assessorar algun expert en jardins, ja que la seva disposició no és pas fruit de la
improvisació.
Tot i que és evident, no podem deixar passar l’oportunitat d’insistir en la
importància i la complexitat de les obres portades a terme. Imaginem un tragí
constant de picapedrers —les grans quantitats de pedra que es van fer servir per a
bastir tots aquests edificis van sortir de les pedreres situades al peu del Llobregat,
dins i fora de la finca de cal Garrigal—, paletes, manobres, guixaires, fusters i tota
mena d’operaris que treballaven al mateix temps que manyans i muntadors
instal·laven la turbina, els telers i tota la maquinària de la filatura.
D’aquesta primera etapa, que va de 1874 a 1880, és també la torre dels amos,
coneguda com la Torre Vella que els Pons ocupaven de manera continuada en
aquesta primera etapa en que la colònia agafava forma. Als baixos de la torre hi
van habilitar una capella provisional per què des del primer moment tenien
projectat construir una església. Entrava també dins els plans de la família,
convertir la finca, erma i només poblada de centenàries alzines, en un jardí i un
“bosquet”.
La mort, el 15 de novembre de 1896 d’Ignasi Pons, en plena joventut, fou un
trasbals. Deixava orfes tres fills, Josep, Antoni i Heribert; fins que arribaren a la
majoria d’edat, l’oncle Lluis G. Pons Enrich (Manresa, 2 de febrer de 1844Barcelona, 8 de gener de 1921)5, va fer-se càrrec de la gestió de la fàbrica i de la
colònia. El 18 de setembre de 1876 s’havia casat amb Anna Llúcia Roca i Pons (13
de desembre de 1821-19 de gener de 1920), cosina germana seva, per la qual
cosa van haver de sol·licitar dispensa papal i apostòlica. Dins l'ambient dels
treballadors de Cal Pons era coneguda com donya Annita. El matrimoni va tenir una
filla, Mercè, que va morir molt petita. Després d'aquest trist esdeveniment, el
matrimoni Pons Roca es va afillar la seva neboda, Pilar Seva Roca, filla de Pilar
Roca, germana gran d'Annita.
5
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El 1909, assolida la majoria d’edat de tots els nebots, aquets es van
incorporar a la direcció de l’empresa; es va constituir la societat Lluís G. Pons y
Sobrinos. L’any 1921 moria Lluís G. Pons Enrich, sense descendència, i deixava la
fàbrica als seus nebots. Aquest any es va constituir Manufacturas Pons SA amb
cinc-centes accions de 1.000 ptes., repartides entre els tres nebots.
La colònia i Puig-reig
Tot i que la colònia era un món, la proximitat amb Puig-reig i e fet que molts
dels treballadors vivien al poble, les relacions eren totals. Durant molts anys els
diferents ajuntaments es van recolzar en els amos de les colònies en general i en
els Pons en particular, sobretot quan era necessari impulsar obres o serveis
importants.
Una de les obres més destacades fou la construcció de l’Hospital de Sant
Josep. Els metges del poble, els farmacèutics i el mateix ajuntament, impulsaren la
construcció d’aquest hospital per acollir persones malaltes i especialment
desvalgudes, sense recursos; a l’època se’n deia un hospital de pobres.
Aconseguiren el suport dels fabricants i l’11 de desembre de 1912. Amb tot no es
va passar a l’acció fins el 1922, quan l’ajuntament de Puig-reig cedí uns terrenys i
va posar fil a l’agulla per què els fabricants paguessin l’obra. La primera pedra es va
col·locar el 25 de novembre de 1922, en un acte oficial de compromís que va
comptar amb la presencia dels hereus de Lluís G. Pons, Josep Prat Feliu, Ignasi
Vidal, Carles Manén Massana, els hereus d’Antoni Serra i Feliu, i Joan Prat Sallés,
l’amo del Guixaró. L’acte fou beneit pel cardenal i arquebisbe de Burgos Benlloch, i
pel bisbe de Vic. L’Hospital es va inaugurar, amb una festassa, el 13 de novembre
de 1924. Amb una cabuda de setze llits, fou regentat per les Germanes
Franciscanes Missioneres de la Nativitat de la Mare de Déu, les Darderes.
La neutralitat d’Espanya durant la I Guerra Mundial (1914-18) havia afavorit
la industria en general i la tèxtil en particular, però un cop acabat el conflicte, i
sense haver fet les reformes polítiques, econòmiques i socials que necessitava el
regim antiquat que encapçalava Alfons XIII, arribà la crisi. De gener de 1919 a
març de 1922, durant més de tres anys seguits, la província de Barcelona estigué
sota l’estat d’excepció: la suspensió de garanties constitucionals –supressió
temporal dels drets d'associació, de reunió, d’expressió, i la garantia de no restar
detingut sense judici– es produïa arran dels conflictes a Barcelona -vagues,
manifestacions, aldarulls, atemptats, crispació social i pistolerisme- i el seu radi,
però afectaven en les mateixes dates tota la província i, per tant, els pobles i
colònies al llarg del Llobregat. Com en els anys primers de la colònia i de la fàbrica
(1875-1890), les reivindicacions laborals es van traduir amb vagues intermitents i
amb conflictivitat social.
Del 10 al 18 de desembre de 1919 va tenir lloc el II Congrés de ka CNT al
teatre Comèdia de Madrid. Hi eren presents representants sindicals de Fígols, Cal
Rosal, Gironella i Puig-reig. Els fabricants optaren per accentuar el control sobre els
seus treballadors; el regim dictatorial s’encarregava de la resta. El 1923 a Puig-reig
es comptabilitzaven 84.000 fusos de filatura i 2.994 telers, unes xifres molt altes
que situaven el poble en el tercer lloc dels nuclis tèxtils de Catalunya i el Berguedà,
en una comarca tèxtil de primer ordre -Gironella tenia 43.000 fusos i 1310 telers,
Casserres 20.000 fusos i Avià 16.500 fusos- i amb un miler de treballadors
integrats en organitzacions sindicals.
Mort Lluis G. Pons, la rellevància de la família es va mantenir en la persona
de l’hereu, Josep Pons Arola ( - +9 setembre 1922) membre de Foment del Trabajo
i dirigent de l’Associació de Fabricants de Filats i Teixits del Pla de Barcelona. El seu
germà Antoni Pons i Arola, vocal suplent del Consell d’Economia Nacional, i Heribert
Pons i Arola, gerent de la colònia a partir de 1916, aconseguí ser elegit diputat
provincial per Manresa–Berga el 1917. El 1919 va entrar a la Unión Monàrquica
Nacional i no pot estranyar que el seu germà, Antoni Pons i Arola, l’enginyer
Antoni Mujal Colilles , arquitecte
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industrial de la família, fos designat diputat provincial per Manresa–Berga pels
homes de la Dictadura.
Temps de canvis: 1931-1939
El canvi de règim de 1931 deixaria els Pons, igual que els altres monàrquics
de Catalunya que havien col·laborat amb el règim de Primo de Rivera, en una
situació força difícil com a representants d’una dreta espanyolista que havia
secundat una dictadura militar i que havia intentat esborrar els signes d’identitat
col·lectiva dels catalans. Els Pons van optar per la discreció, a la colònia i a la vida
política de la comarca, tot i que mantenien el seu estatuts de grans fabricants. El
1933 Antoni Pons Arola era president de la «Societat de Propietaris» del Gran
Teatre del Liceu, càrrec que va mantenir durant molts anys.
Amb el decret de col·lectivitzacions i control obrer de les empreses
industrials i comercials de Catalunya del 24 d’octubre de 1936, la Generalitat
intentà canalitzar, regular i limitar un procés que havia començat el 19 de juliol
d’aquell any. Les empreses de més de cent obrers eren declarades automàticament
col·lectivitzades i regides per un comitè elegit pels seus mateixos obrers. La petita
empresa era legalment respectada però sotmesa al control obrer. Les colònies de
Puig-reig tenien totes més de cent obrers i es trobaven compreses automàticament
en aquella disposició. La relació d’empreses col·lectivitzades oficialment, que
publicà el Butlletí de la Generalitat el juny de 1937, testifica l’amplitud del fenomen
en el cas de les colònies tèxtils cotoneres, amb una gestió irregular, i van treballar
mentre tingueren cotó per a filar i teixir. Josep Canal Arderiu, sindicalista de la CNT,
veí de Puig-reig i membre del consistori municipal, fou un dels capdavanters del
procés col·lectivitzador del Berguedà.
La Col·lectivitat Obrera Pons Indústria Cotonera, el nom que va prendre la
fàbrica i la colònia de Cal Pons, amb oficines a Rambla Catalunya 22 de Barcelona,
estava integrada per 514 treballadors i es declarava continuadora de Manufacturas
Pons, S.A. Un cop analitzada la comptabilitat que havia deixat Antoni Pons Arola,
l’actiu era d’1.001.521,61 pessetes i el que es devia als proveïdors eren 719.120
pessetes.
A més a més de la casa de la Rambla Catalunya 22, la col·lectivitat s’apropià
una casa al núm. 58 del carrer de la Igualtat, un garatge al carrer d’Aragó, dos
magatzems i un solar al carrer de Pujades a més d’accions de diverses companyies.
A Puig-reig, però, amb les seves nombroses i importants colònies industrials, passà
a la UGT, com es desprèn del fet que fos predominant la UGT al comitè local al
començament de la guerra, quan abans no hi havia tingut presència6.
La última etapa 1939-1995
Acabada la guerra la família Pons recuperà la propietat de la fàbrica i la
colònia. Després d’anys de restriccions elèctriques i manca de cotó, la fàbrica va
poder recuperar la seva activitat productiva i la colònia va conèixer anys
d’esplendor de la mà d’un equip tècnic que impulsà una notable activitat cultural.
El convent de les germanes Dominiques de la colònia va posar en marxa, el
1944, una moderna escola de formació per a noies, l’escola del Managé,
oficialment la Escuela del Hogar. El 1908 les Germanes Dominiques van enviar unes
religioses a l’Escola Normal Ménager de Nôtre Dame de Wavre, a Bèlgica, perquè es
formessin. En tornar van agafar la direcció de l’escola de la colònia agrícola del
Castell del Remei (Panelles, La Noguera) dels Girona i en van crear una a Horta
(Barcelona). La finalitat era ensenyar a les noies com havia de ser una futura mare i
mestressa de la llar: «Mujer cristiana, compañera del hombre y reina del hogar,

educadora de los hijos y creadora del bienestar en casa».
Pel Ménagé de Cal Pons hi passaren 1.250 noies fins que les monges se
n’anaren el 1981. Quan el 1970, les monges deixaren l’ensenyament primari a la

6
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Colònia Pons, s'hi inicià la primera etapa de formació professional de la branca
administrativa per a noies, que s’examinaven a Manresa.
El 1944 també s’havia fundat a la Colònia Pons l’escola complementària
vespertina per tal que els nois poguessin perfeccionar i ampliar els coneixements de
l’escola primària en cal·ligrafia, redacció, matemàtiques, física, ciències naturals,
geometria, religió i cultura general; es matriculaven i s’examinaven a l’Escola del
Treball de Barcelona fins que l’any 1950 s’inaugurà el Casal de Jesús Obrer, llavor
de la futura Escola Professional de Navàs, creat per l’amo de Cal Vidal, l’enginyer
Vicenç Vidal i Casacuberta, amb el suport del bisbat de Solsona.
Els Pons continuaren presents en els grans fòrum industrials catalans, des de
Fomento del Trabajo fins al Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros (CITA),
un organisme privat creat el 1944 per assegurar la importació de cotó, i que el
1954 fou substituït per el Servicio Comercial de la Industria Textil Algodonera
(SECEA) que fou l'organisme representatiu dels industrial cotoners durant el
franquisme.
Als anys seixanta, aprofitant les oportunitats que oferia el pla de
reestructuració del sector cotoner van ampliar la producció amb la fabricació de
tovalloles de ris americà, un producte autènticament novedós que entrà en força al
mercat català i espanyol. Amb un atractiva oferta de tovalloles de diferents colors i
mides. Malauradament la secció de confecció de tovalloles fou instal·lada a l’interior
de la Torre Nova que fou buidada i afectada per unes obres que la van fer malbé.
La producció de tovalloles, juntament amb els teixits de qualitat que
elaborava, van allargar la vida de la fàbrica tèxtil fins el 1995 en que va fer
suspensió de pagaments. Al cap de poc el conjunt de la colònia, fraccionat en lots,
fou venuda en pública subhasta. L’ajuntament de Puig-reig adquirí, en aquesta
subhasta, diferents lots entre els quals la Torre Nova.
La historia de la Torre Nova
La data esculpida en un dels capitells de la façana de la Torre Nova, 1897,
ens dona la data exacta de la finalització de l’obra, una obra que deuria començar
força abans per què en un gravat publicat a la Ilustracció Catalana el 15 de
novembre de 1893 ja es dibuixa el volum complert de la seva estructura7.
La construcció de la Torre Nova deuria projectar-se per descongestionar la
Torre Vella que quedà reservada per la família de l’hereu. Lluis G i la seva esposa
van ocupar l’espaiosa Torre Nova que també es va convertir en la casa que
hostatjava els convidats il·lustres que visitaven la colònia i les autoritats. La
Vanguardia del 9 d’octubre de 1898 fa esment, en una breu nota, que fou
inaugurada oficialment el mes d’octubre d’aquell any, quan fou beneïda pel bisbe de
Vic, que aleshores era Josep Morgades i Gili (1882-1899), que hi va fer estada.
La Torre Vella fou la residència d’estiueig dels Pons; fins el 1887 en que va
morir Josep Pons i Enrich, era una de les cases d’estiueig – que deurien combinar
juntament amb estades a la casa de Torre Melina, a les Corts de Sarrià, i amb
viatges a l’estranger- de la totalitat de la família, el pare vidu i els dos fills i les
seves esposes; també la casa que ocupaven els homes Pons quan, de manera
periòdica i continuada, visitaven-controlaven el funcionament de la fàbrica.
Instal·lats a Barcelona, el viatge fins a Puig-reig era llarg, requeria de temps i per
tant l’estada a la torre de la colònia era obligatòria per els amos. ’
Mort Josep Pons i Enrich el 1893, la decisió de la construcció d’una segona
torre a la colònia ja estava presa. Els fills del matrimoni Pons-Arola, Josep, Antoni i
Heribert eren grans, i la família extensa requeria d’un altre espai, sobretot quan
Lluis G. Pons Enrich es perfilava ja com un home d’intenses relacions socials i
protagonisme, successor en l’escena publica i privada del seu pare, sobretot arran
de la mort en accident el 1896 del seu germà i hereu Ignasi Pons Enrich, el 5 de
febrer i de la seva cunyada, Dolors Arola Domènech, un any abans, el 7 d’octubre
de 1895.

7
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Josep Pons Arola, l’hereu i la seva esposa Mercè Ferrer Bertrand filla del
farmacèutic Vicenç Ferrer Garriga i Maria Bertrand i Salsas, van espaiar va espaiar
molt les seves estades a la colònia. Passaven bona part del seu temps d’estiueig a
la Cerdanya, a la seva casa de Das, veïna a la dels familiars Ferrer i Bertrand que
van pagar, el 1901-1903, la construcció de la nova església parroquial de Sant
Llorenç, que van convertir en el seu panteó familiar. Justament Josep Pons Arola
sufragà íntegrament l’altar major.
El matrimoni format per Antoni Pons Arola i Pilar Llibre Blanch, filla de la
gran i luxosa confiteria Llibre de la Plaça Catalunya que venia objectes artístics i de
luxe, també apostaren per estiuejar, entre altres llocs, a Cardedeu d’on eren
originaris els Llibre. El 1912 reformaren la seva casa pairal al centre de Cardedeu,
que disposava d’un notable jardí.
Puigcerdà – també Das i Alp- i Cardedeu s’havien convertit en notable
centres d’estiueig, atractius per la colònia d’estiuejants, festes i serveis que oferien
aquets llocs, molt més atractius que no pas l’obrera colònia Pons. A més d’aquets
espais de competència cal afegir l’atractivitat de les grans cases que els Pons tenien
a les seves propietats, totes envoltades de jardins, com és el cas del gran casal de
Torre Melina a les Corts de Sarrià, la casa de l’illa de Buda a la seva colònia agrícola
de l’Ebre, o la casa de Torre Capità, al Pla d’Urgell8.
Les seves cases barcelonines no eren menors: don Lluis i donya Annita i el
matrimoni Pons-Ferrer vivien al Passeig de Gracia 15; al número 55 del mateix
passeig el matrimoni Pons-Llibre; Heribert a la Rambla Catalunya 19-21, en una
magnifica casa de pisos que projectà el 1907-1909 Alexandre Soler i March. Josep
Pons Arola també tenia una magnifica casa-palau prop del monestir de Pedralbes,
l’antiga villa San Isidro que l’arquitecte Enric Sagnier convertí en un gran palau el
1907.
La Torre Nova de Cal Pons quedà com a casa pels oncles Lluís i Annita, i les
seves coneixences. Fins ala mort d’Anna Roca el 19 de gener de 1920, la Torre
Nova va estar temporalment ocupada pel matrimoni tot i que a mesura que
s’anaven fent grans espaiaven cada cop més les estades.
Els moments més brillants de la Torre Nova i de la colònia, tenen a don Lluis
com a protagonista i són els que corresponen a les visites reials, la d’Alfons XIII el
1908 i la de la infanta Isabel de Borbó del 1916. El 30 de novembre de 1908, arran
de la vista reial, acollí en un dinar de gal.la a 150 convidats, entre els quals hi havia
també el president de govern Antonio Maura, el Governador de Barcelona, el bisbe
de Solsona i una bona colla d’industrials que van acompanyar al monarca en la seva
completa visita a la colònia., abans d’un fastuós àpat que va servir el reputat
restaurant Martín – Cal Marten- de Barcelona, situat davant mateix del Liceu, que
serví en plats de porcellana de Llemotges i serví els vins, licors de champagne amb
copes de cristall. La colònia, i molt especialment la torre, lluïen, plenes de flors que
també arribaren de Barcelona per què en ple hivern el jardí no lluïa.
La Torre va acollir a altres visitants il·lustres en vida de don Lluís; a més del
bisbe Morgades de Vic – que en fou administrador apostòlic de Solsona entre 1891 i
1895- fou assidu visitant el Cardenal Benlloc, conseller, amic de la família i
marmessor del testament de Lluis G, que fou bisbe de Solsona (1895-1901), de la
Seu d’Urgell (1906-1919), arquebisbe de Burgos (1919-1926) i cardenal. La colònia
fou visitada per governadors civils i militars, presidents de la diputació de
Barcelona, empresaris i amics d’un home que fou diputat al Congrés espanyol pel
partit liberal entre 1901 i 1905 i senador vitalici des de 1910.
La mort de Lluis G. el 8 de gener de 1921 va posar fi a una etapa
d’esplendor de la casa i de la colònia. Els seus hereus van gestionar l’empresa amb
molta més discreció i van fer servir la torre en moments puntuals, sempre
relacionats amb festes específiques de la colònia com era el cas de la Festa Major o
la visita d’alguna autoritat del règim.
8

SERRA ROTÉS, R. “L’amo de cal Pons, el Banc de Tortosa, l’arròs, l’illa de Buda i el vapor ‘Anita’”, a

L’EROL, revista cultural del Berguedà, 2011, núm. 107 , p. 17-21. CURTO HOMEDES, A. i TIENDA
MARTÍNEZ, L.: El vapor Anita. La història d'un mite, Pagès Ed, Col·lecció: Monografies Nº 70, 2015
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La torre es va tancar però es va conservar. Els paletes, fusters i electricistes
de la fàbrica hi feien les reparacions oportunes quan calia, tot i que durant els anys
de la guerra fou notablement buidada de mobles i objectes.
A partir de 1944 les noies del Managé o escola de la Llar hi feien la neteja
quan s’acostava la presencia dels amos o quan calia rebre algun convidat especial
en motiu de les festes de la colònia. La Torre Nova esdevenir un magnífic taller per
aprendre a fer neteja d’uns mobles, cortinatges, vaixella, coberteria.... d’una
qualitat i una singularitat excepcional comparats amb el que tenien els habitatges
de la colònia i dels pobles veïns.
Durant més de trenta anys, de finals del seixanta fins el tancament de la
fàbrica, la Torre Nova es va convertir en un espai on es fabricava tovalloles, una
producció que començà com una prova, una experiència, i que acabà per allargar la
vida empresarial de Manufacturas Pons SA fins el 1995.
La torre es va buidar de mobles i objectes i es va adaptar per encabir les
màquines de la confecció d’aquets producte. Algunes de les adaptacions foren
amputacions, per què una casa senyorial de finals del s. XIX no es pot adaptar a les
exigències d’una activitat industrials sense que el mal sigui demolidor. Aquesta és
també una historia que la Torre Nova conserva escrita en la pell dels seus murs, en
totes i cadascuna de les seves parets i materials que contenen també les hores de
treball i les vivències d’unes dones, les treballadores de les tovalloles, que van
estimar i respectar l’edifici que les acollia, treballant amb respecte absolut per
l’espai, sense malmetre parets, ni decoracions. Algunes havien estat a la torre com
a noies del Managè. Totes es preguntaven com era possible que la Torre Nova es
convertís en una fàbrica de tovalloles.
Manufacturas Pons SA va posar fi a la seva activitat industrial el 1995. Al cap
de poc l’Ajuntament de Puig-reig adquirí en subhasta publica. A partir del 20002001, L’Ajuntament de Puig-reig ubicà a la Torre Nova una Escola Taller amb la
finalitat d’impulsar la rehabilitació i conservació del patrimoni arquitectònic de
l'antiga colònia Cal Pons,
«per a ús posterior d'utilitat social mitjançant un projecte de formació i

treball en el qual participen joves de les comarques del Berguedà i del
Bages».
El projecte de formació professional dissenyat a partir del projecte tècnic
arquitectònic i sota el marc les directrius de les certificacions de professionalitat
tenia com a objectiu afavorir l'adquisició d'una qualificació professional, mitjançant
l'alternança de formació i treball; constava dels tallers de lampisteria, jardineria i
fusteria. El resultat d’aquesta experiència no fou positiu: la Torre Nova conserva les
ferides d’unes barroeres instal·lacions elèctriques, per exemple, i d’algunes
intervencions gens respectuoses per l’edifici patrimonial, i que van agreujar les
patologies d’un edifici centenari.
L’actuació d’emergència impulsada per l’Ajuntament de Puig-Reig en
diferents etapes (2015-2019) ha salvat la Torre Nova a l’espera de que actuacions
futures puguin garantir la seva conservació i restauració amb criteris innovadors
que apostin per la sostenibilitat, defineixin i garanteixen nous usos, i apostin per
que l’edifici parli d’aquesta intensa historia de clarobscurs.
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VALORS ARQUITECTÒNICS
La importància i la complexitat de les obres que es van portar a terme a la
colònia Pons tenen molt valor si es té en compte el context en que es van fer,
immediatament després de la Tercera Guerra Carlina, i en un poble petit, sense
infraestructures, serveis i comunicacions. Imaginem una tragí constant de
picapedrers – les grans quantitats de pedra que es van fer servir per alçar els
edificis de la colònia van sortir de les pedreres situades al peu del Llobregat, dins i
fora de la finca de Cal Garrigal paletes, manobres, guixaires, fusters i tota mena
d’operaris que treballaven al mateix temps que manyans i muntadors instal·laven la
turbina, els telers i totes les màquines de la filatura.
Tot i que no s’ha pogut documentar, probablement es van posar en marxa
una o més bòbiles en aquets final de segle a Puig-reig. Eren indispensables per a
abastir de maons i teules no solament la fàbrica de Cal Pons, sinó les altres sis que
es van construir al terme municipal, des de Cal Prat fins a l’Ametlla de Merola. I de
les moltes cases d’un poble que no parava de créixer. Les obrers del conjunt
industrial van, continuar, imparables, un cop finalitzada la fàbrica, fins el 1900:
•

•

•
•
•

•
•

Entre 1875 i 1880 es va construir la resclosa, el canal i la fàbrica, en
la qual s’instal·là la maquinaria de filats i teixits de cotó. També
deurien començar les obres del primer bloc d’habitatges que forma el
Carrer d’Orient així com camins, terraplens i murs de contenció de
terres, i accessos a la colònia.
Entre 1880 i 1885 es deuria construir la Torre dels propietaris,
coneguda amb el nom de Torre Vella; també es deuria començar a
enjardinar les esplanades i a plantar cedres i altres arbres per formar
el conjunt de la colònia
El 1887 s’inaugurava l’església i el conjunt format per la rectoria, el
convent de monges, les escoles, la residencia de noies treballadores i
el teatre.
Entre 1887 i 1897 es van construir les cavalleries, els hivernacles, els
dipòsits d’aigua i el sistema de recs i canals del jardins.
El 1893, el mateix any de la mort de Josep Pons s’inaugurava la “sala
nova”, la nau destinada als nous telers mecànics, que ampliava la
fàbrica. També s’allargà el carrer d’Orient amb nous habitatges i es
va aixecar el nou edifici del cafè, la botiga i la fonda.
El 1897 s’acabaven les obres de la Torre Nova amb els jardins
privats i els respectius accessos.
El 1900 finalitzà l’obra del xalet del director. També les de les
glorietes del jardí privat de la Torre Nova, on en una de les pintures
hi ha la data 1900.

Aleshores el bosquet i el jardí ja deurien començar a fer goig. La fàbrica
funcionava, a ple rendiment, amb dues turbines de 160 CV i una màquina de vapor
de 150 CV - documentada des de 1892- que fou canviada per una de 400 CV l’any
1904.
Amb l’arribada a Puig-reig del tren de la companyia Tramvia o Ferrocarril
Económico Manresa á Berga el 1885 els viatges i les estades van sovintejar.
Pujaven amb el vagó que la companyia tenia reservat per als socis, i des de
l’estació arribaven a la torre amb el carruatge. Com que eren un dels principals
accionistes - i aviat van controlar també la presidència de la companyia fins el
1918- van fer construir l’estació de Puig-reig davant mateix de la colònia. Per
accedir-hi van arranjar dos camins, un de vianants que permetia arribar a l’estació
per una porta oberta a la muralla de ponent, situada prop de l’hivernacle; era un
corriol que travessava la riera de La Sala amb unes passeres. El camí de carruatges
-després d’automòbils i camions- comunicava l’estació amb el portal de la fàbrica i
encara es va servir, ampliat i enquitranat.
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La Torre Nova, una arquitectura modernista anònima
Les torres no són les úniques construccions de la colònia Pons anònimes; de
fet tota la colònia ho és, llevat de l’església de Sant Josep, obra de l’arquitecte
Josep Torres Argullol (Sallent (Bages), 1850? - Montevideo (Uruguai), 1909).
No hem pogut identificar quin arquitecte o arquitectes van dissenyar la Torre
Nova de Cal Pons, tampoc de la Torre Vella. Construïdes en moments diferents
d’aquella etapa brillant que fou la dels orígens, entre 1875 i 1900, podem
considerar que foren encarregades a professionals de confiança que ja havien
treballat o que treballaran per la família, alguns dels quals s’ que s’han pogut
documentar. Van treballar pels Pons noms il·lustres de l’arquitectura modernista
catalana
Josep Fontseré Mestres (Barcelona, 1829-1897), mestre d’obres, autor del
Parc de la Ciutadella, i del Mercat del Born, fou l’encarregat de transformar
la masia de Torre Melina de les Corts de Sarrià en una casa senyorial el
1875; també va rebre l’encàrrec de dissenyar els seus jardins que avui es
conserven integrats al patrimoni de la ciutat de Barcelona.
A més del Parc de la Ciutadella Fontseré es l’autor dels porxos del passeig
Picasso, del Parc Samà de Cambrils, i se li atribueix la Vil·la Retiro, una
edificació d'estil modernista-colonial a Xerta, obres destacables de jardineria
que fonamenten la hipòtesi de que ell fou qui va dissenyar el conjunt dels
jardins i el bosquet de la colònia Pons.
Alexandre Soler i March (Barcelona, 1874-1949), l’arquitecte modernista
que va dissenyar la casa d’Heribert Pons a la Rambla de Catalunya de
Barcelona entre 1907 i 1909. Fou també arquitecte municipal de Manresa,
Sallent, Berga i Gironella. Fou l’arquitecte de la torres de les colònies
Bassacs i Monegal, l’església d’aquesta colònia i la parroquial de Gironella.
Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 1864-Barcelona,20 de setembre del 1928)
que va treballar especialment per Josep Pons Arola que li encarregà dues
cases de pisos a Barcelona, una el 1904 al Carrer del Consell de Cent 293 i el
1905 la casa familiar al Carrer Nàpols 99-101. Batllevell també projectà el
un magatzem al
núm. 70 del carrer de Pujadas, i el 1909 una nau per a Lluís Gonzaga Pons i
Enrich al Carrer d’Iradier (enderrocada).
Enric Sagnier i Villavecchia (Barcelona 1858- 1931) reformà per Josep Pons
Arola la villa San Isidro propera al monestir de Pedralbes convertint-lo en
una gran casa palau el 1907-1912.
Bernat Pejoan i Sanmartí (Sant Vicenç de Castellet 1864- Barcelona 1920)
construeix, el 1917, per a Josep Pons Arola una casa de pisos al carrer Àlaba
de Barcelona.
Salvador Vinyals i Sabaté (Barcelona 1847-1926) que treballà sovint amb el seu
germanastre Melcior Vinyals i Muñoz i amb l’amic Josep Domènech i Estapà
amb qui feu la presó Model de Barcelona, feu l’església de Sant Llorenç de
Das per a la qual Josep Pons Arola li encarregà el retaule major. A Puigcerdà
feu la casa Boixareu i també feu diferents cases a Sitges, un altre centre
d’estiueig. Com arquitecte dels Bertran i Serra, feu la gran fàbrica Nova de
Manresa. Per a Vicenç Ferrer, el sogre de Josep Pons i Arola construí una
gran casa al xamfrà de Plaça Catalunya amb Ronda Sant Pere el 1915.
Roc Cot i Cot (Barcelona, 1865- 1909) que el 1903 i 1906 fou arquitecte
municipal de Berga, Gironella i Puig-reig. Se li atribueix la finalització de
l’obra de la torre de Viladomiu Vell (Gironella).
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Francesc Mariné i Martorell (Barcelona 1845- 1902) arquitecte municipal de
Sarrià, Hospitalet i de Cornellà, autor de l’ajuntament de Das i de l’ampliació
de la casa de Consell de Cent amb el Passatge Méndez Vigo que Antoni Pons
Enrich va comprar el 1892 a Francesca Bofill, vídua de Josep Clavé i Flaquer.
Josep Torres i Argullol (Sallent 1850?-Montevideo 1909) autor de les esglésies
de la colònia Pons (1884-1885), Valldaura de Manresa (1885) i parroquial de
Sallent (1886) on dissenyà també la Glorieta-Mirador sobre el Llobregat, el
campanar de l’església de Sant Esteve de Ripollet i el Col·legi de les
Dominiques d’Horta(1875), el Col·legi Santa Caterina de Siena i església de
Sant Joan (1903). Quan a obra civil destaca la casa de pisos d’Antoni Jover
Vila al Poble Sec de Barcelonès i el projecte de Font Màgica de l’Exposició
Universal de 1888, al Parc de la Ciutadella com a cap de la secció de
bombers i del servei de canalitzacions. A Manresa feu també el disseny del
Saló de Plens de l’Ajuntament i el Teatre-Conservatori de Manresa.
Molts arquitectes treballant per la família Pons; també moltes dificultats per
identificar l’arquitecte de la Torre que hores d’ara no hem pogut localitzar en la
bibliografia ni en la documentació d’arxiu consultada.
No es fàcil identificar-lo aplicant la metodologia de l’anàlisi comparatiu amb
l’obra d’aquesta llarga llista de professionals que, per altra part, com a modernistes
i amb llarga trajectòria, feien servir un variat catàleg de recursos decoratius i
ornamentals en les seves obrers, sobretot en el camp de l’arquitectura civil.
Els clients reclamaven singularitat, personalitat, obra única, i aquesta
exigència, afegida a la forta personalitat de bona part d’aquests burgesos, que
intervenien decididament en el disseny de les seves cases, fa difícil identificar, per
anàlisi formal, el nom de l’arquitecte.
Amb tot, i malgrat els maltractes que ha
patit al llarg dels seus últims anys d’existència, la Torre Nova no oculta les
característiques que la defineixen:
•

Dimensions notables: 1570 m2 construïts en quatre nivells:
-

-

-

planta baixa (397,80 m2), destinada a serveis com cuina, rebost,
magatzem, carbonera, safareig i planxador, i cotxera, amb un lavabo.
planta primera (432,84m2), espai de recepció amb el rebedor, el
distribuïdor, el menjador i el saló, despatx, la sala de labors, la del té, la
sala de fumar i lavabo.
planta segona (370,68 m2) amb la sala de música, els dormitoris dels
convidats, lavabo de convidats, l’alcova del matrimoni pons i el seu bany
particular, i l’espai comú.
planta sota coberta (397,80 m2): amb el gran espai del billar, i els
dormitoris del servei i la seva sala d’estar-menjador.

Les quatre plantes estan comunicades per una escala lateral al costat de
tramuntana, que fuig de la monumentalitat d’altres cases semblants, per
que només té un metre d’amplada.
Una gran casa per un matrimoni que no tenia fills però acostumat a les
relacions personals, acollia a la torre a personalitats i familiars, especialment
les germanes d’Anna Roca i les seves famílies. La residencia acollia també el
servei que, procedent de Barcelona, es desplaçava amb la família fins a la
colònia.
Als metres habitables si ha d’afegir els del jardí privat i les glorietes, a més del gran
espai de jardí i bosquet que quedava tancat als habitants de la colònia i del poble
quan els Pons eren a la colònia.
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La solidesa de l’estructura arquitectònica i dels materials, d’una construcció
que aprofita el desnivell del terreny per afermar la planta baixa sobre la roca
de gres i formar una planta semisoterrani al qual s’accedeix, per l’escala
interior i a partir de dos accessos exteriors a banda i banda de la façana
principal que permetien el pas de carros per al transport de carbó, llenya i
tota mena de productes d’avituallament de la cuina que estava situada en
aquest nivell, i també carruatges primer i l’automòbil després.

Aquest és el nivell del jardí privat i de les glorietes, que formen un espai tancat,
anivellat sobre una terrassa de gresos que s’alcen sobre l’aiguabarreig de la riera
de La Sala amb el Llobregat, en un punt de desnivell notable, superior als 30
metres.
La casa, amb un cos central de planta rectangular al qual si afegeixen i destaquen
dos cossos poligonals, un a llevant, on hi ha l’entrada principal, amb el rebedor i
l’altre a ponent, en forma de tribuna a la planta primera i terrassa a la planta de
les habitacions. Pel costat de migdia i de tramuntana, dos cossos rectangulars
permeten distribuir les estances a l’entorn del cos central que fa de distribuïdor
en les dues plantes. Aquest distribuïdor s’il·lumina amb un imponent vitrall que
cobert per la teulada a quatre aigües, facilita l’entrada de llum a la part central de
la casa.
A la façana de llevant i a la de ponent, dues grans balustrades de pedra
artificial amb una trama ornamental geomètrica entre el gruixut passamà i el
sòcol. Són elements decoratius però també estructurals, a la vista i
protagonistes com altres que marquen la personalitat de la casa. És el cas de
les columnes de ferro colat de 3,20 m d’alçada, amb base i capitells florals,
de l’entrada i de la sala distribuïdora de la primera planta que sostenen les
bigues de fusta sobre les quals reposa l’espai perimetral de circulació de la
segona planta.
Destaca l’imponent lucernari de vitralls de colors sustentat per un bastiment
de quatre trams de fusta massissa de 245x173 cm cadascun i que ocupa un
espai total i central de 5,70x3,45 metres per on entra la llum. El lucernari
reposa sobre una semivolta de totxo oberta sobre el gran espai que ocupa el
cos central rectangular, de prop de 70 m2 i a més de 15 metres d’altura.
Aquesta impressionant obertura és, juntament amb la resta de la coberta de
tots els blocs que formen el gran casal, un element estructural ben resolt
amb un complex estudi de bigues de melis i teules àrab, les centrals
vidrades, de notables pendents, i teulades a quatre vessants que distribuïen
les aigües dels diferents cossos que formen la Torre Nova.
És una construcció sòlida amb murs de càrrega de 80 cm de gruix fets amb
paredat de pedra i morter de calç, fet amb encofrat, travat amb pedra
cantoneres fets a carreus de pedra sorrenca pròpia del lloc i procedent,
probablement i com els murs de la fàbrica, dels impressionants gresos que
es localitzen al peu del Llobregat i han esdevingut des de l’època medieval
una pedrera natural per a to tipus de construccions. Aquestes cantoneres,
col·locades a trencajunts sobresurten pocs centímetres del mur paredat que
s’arrebossà amb morter de calç i pigment lleugerament vermellós donant la
forma decorativa de l’estuc llaurat imitant el carreu de 40x 20 cm. La pedra
sorrenca o gres és també dominant en la realització de cornises,
enmarcaments de finestres, balconeres i portes, i sòcol.
L’arrebossat és un dels trets definidors de la casa. Són els estucs als que es
dona un acabat força llis que s’obté amb un especejat molt lleuger del
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revestiment similar al dels carreus de pedra natural i per la coloració del
revestiment en fresc o en sec. La junta que es realitza sobre l’estuc per a
dibuixar els carreus és l’anomenada a ferro passat, marcant amb una punta
metàl·lica arrodonida. La coloració del morter s’aconsegueix a partir de les
sorres del riu Llobregat i que ja tenen un color lleugerament vermellós.
Seguint la lògica de l’arquitectura modernista, a la Torre Nova identifiquem
materials que formen part de l’estructura arquitectònica però que tenen també una
funció decorativa: el vitrall, el paviment, la forja i la pedra artificial.
Destaca l’imponent lucernari de vitralls de colors sustentat per un bastiment de
quatre trams de fusta massissa de 245x173 cm cadascun i que ocupa un
espai total i central de 5,70x3,45 metres per on entra la llum. El lucernari
reposa sobre una semivolta de totxo oberta sobre el gran espai que ocupa el
cos central rectangular, de prop de 70 m2 i a més de 15 metres d’altura.
D’aquest magnífic vitrall tampoc no en coneixíem l’autor, una vegada més
arquitectura anònima. En el cas del gran conjunt de vitralls de l’església de
Sant Josep de la colònia, dissenyats pel pintor manresà Francesc Morell
Cornet (1846-1916), germà del director de la fàbrica, i probablement per la
data d’inauguració el 1887 obra dels vitrallers Amigó, el gran vitrall de la
Torre Nova, fuig de la iconografia i aposta per la geometria. En aquest cas el
gran lucernari obté la seva màxima esplendor amb la il·luminació natural
directa: el vitrall és l’art del color i de la llum, en què aquest darrer
component actua com a transformador dels colors.
No hem pogut identificar el nom del vitraller de cal Pons entre la llista dels que
van treballar pels arquitectes modernistes, Rigalt, Granell i Cia, els germans
J. I E. Mauméjean, Eudald Amigó, Lluís Oriach, Joan Vilella, Anotni Bardalba,
Joan Espinagosa i Ferrando o l’alsacià Ludwig Dietrich, entre molts altres. El
magnífic vitralls de la casa Heribert Pons, amb dues figures al·legòriques de
ñes estacions de l’any, és obra de la casa Rigalt, Granell & Cia9.
El paviment hidràulic de la casa Escofet és present a totes les estances de la
primera i segona planta amb una notable mostra de dibuixos i colors que no
es repeteix en cap de les estances, combinant amb la decoració parietal i
dels sostres en colors i formes, amb peces de 20x20, que per la data de
col·locació de finals del s. XIX deurien correspondre als dissenys que el
dibuixant i decorador Josep Pascó Mensa (Sant Feliu de Llobregat 1855Barcelona 1910) va fer per la casa Escofet, a més d’intervenir en la decoració
de la seva botiga de la Ronda Universitat de Barcelona. La majoria dels
mosaics signats per Josep Pascó són de colors terres, les ombres i ombres
torrades, un to present al conjunt dels catàlegs10.
Trobem el ferro fos o colat a les baranes dels balcons, a les reixes de d’entrada
al jardí privat, i a la barana de l’escala interiors, amb decoracions florals, els
barrots de les quals es van fabricar a base d’omplir uns motlles i així es van
poder fer les decoracions.
El ferro colat és present en les columnes de fosa; dues columnes que sostenen
la balconada del segon pis, ben visibles i centrals a la façana principal i les
en les sis columnes del distribuïdor interior que sostenen el passadís de la
segona planta. En tots els casos, a més de la seva funció estructural,
esdevenen notables elements decoratius que aporten el valor de la
modernitat, tot i que reprodueixen formes clàssiques, amb bases i capitells.

9

Rambla Catalunya 19. Casa Heribert Pons, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament
d’Economia i Finances 1987.
10
Pendents de comprovar si algun dels models forma part dels catàlegs de la Casa Escobet Mosaicos
Escofet Tejera y Cía., S. en C, posterior a 1895, i de’ Álbum-Catalech núm. 6 de l’any 1900
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El pilar de fosa apareix a finals del segles XIX i principis del XX amb
l’expansió de la utilització del ferro en la construcció dels edificis industrials,
i per tant són presents a la fàbrica de la colònia. Amb tot els de la torre són
concebuts expressament per una arquitectura domèstica, amb clara intenció
decorativa, i per això son columnes amb base i capitell, estilitzades, de 3,20
m d’alçada, que substitueixen pilars a la façana i al distribuïdor aconseguir
espais més diàfans.
Les reixes del jardí privat fan també una doble funció, el tancament però
també decoratiu, amb formes geomètriques que es complementen amb els
fanals que il·luminen el seu pas.
Pel que fa a la pedra artificial, morter a base d’un morter o formigó de calç o
ciment, dissenyat intencionadament semblar pedra natural, atorgant
l’aparença d’un material noble, com és la pedra, a un altre obtingut a partir
del ciment permet prestigiar aquest últim. Es valoritza especialment la seva
versatilitat per donar productes diversos i la reducció de preu, en un moment
de gran demanda. Es fabricaven doncs pre-modelats con mènsules,
cartel·les, baranes, pilastres, gerros, remats, balustres, guardapols,
brancals, pedestals, medallons, capitells, columnes, pilastres, finestrals,
rossasses, etc., i també altres elements com sanitaris, tubs, piques,
banyeres i graons.
A la torre es construeixen les balustres de les balconades de la façana principal i
la de la façana de ponent, amb una forma geomètrica força austera.

VALORS ARTÍSTICS
“L’aplicació de les arts a l’arquitectura del Modernisme no és un afegit
gratuït i posterior a la concepció de l’obra, sinó que és el fruit del
projecte inicial, on l’arquitecte dirigeix, però on el vitraller, el mosaïcista
o l’ebenista tenen un paper primordial”
XAVIER BARRAL I ALTET, Art de Catalunya. p. 202
Tot i que la Torre Nova conserva un bon mostrari de recursos decoratius amb
funcions arquitectòniques com és el cas de les columnes de fosa, les balustres de
pedra artificial, els elements decoratius per excel·lència són les capitells i les
gàrgoles, elements escultòrics treballats amb pedra sorrenca que, malauradament,
han petit els efectes de l’erosió constant. Són també, juntament amb les series
d’arcuacions cegues que coronen els voladissos de la teulada, els elements que
donen a la torre un caràcter historicista, medievalitzant – arcuacions romàniques,
capitells i gàrgoles gòtiques- , que no té l’arquitectura, més propera a les grans
viles clàssiques.
És a l’interior de la torre on es troba, malgrat els desmantellaments i les
obres maldestres de transformació, que han fet desaparèixer el mobiliari, la
tapisseria, i les arts pròpies de la vida domèstica, de l’abillament i el gust personal,
de representació social, religiosa, com són la pintura i l’orfebreria civil i sacra, la
indumentària, el brodat, les vaixelles i el cristall ..., en definitiva el complex catàleg
d’arts decoratives i ornamentals, encara es conserven interessants mostres
d’estucs, pintures murals, fusteria i marqueteria, una vegada més anònima,
desitgem que temporalment anònima.
A l’interior destaca la decoració personalitzada de cadascuna de les estances
en funció del seu ús, on cal destacar les pintures murals. El menjador conserva
parcialment una mostra de pintures amb animals relacionats amb els bons plats
que omplien les taules dels Pons: conills, faisans, perdius, ànecs, crustacis i fruites,
juntament amb grans grams de flors que omplen gerros de ceràmica.
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De les sales de la planta noble destaca la sala del te està decorada amb
elements de clara referència al Japó que tant de moda es va posar a la Barcelona de
final del segle XIX: pagodes, ventalls, nenúfars, paisatges, ocells… al despatx
dominen els colors sobris amb imitacions de marbres i fustes, que també són els de
la sala de fumar o fumoir, amb decoracions orientals i turqueries. A la sala de
labors hi predomina la decoració floral, semblant als brodats, i a la sala del piano,
situada a la primera planta, les pintures reprodueixen les muses que inspiren les
arts de l’oratòria, el teatre, la dansa i la música. Sobre l’arrambador de fusta de la
saleta annexa al dormitori dels Pons, una sanefa d’alegres i entremaliats nens
jugant, com amorets sense ales, un tema molt recurrent en la pintura i la decoració
del modernisme, al·lusió a la desitjada felicitat.
L’estucat en calent o estucat al foc es la tècnica dominant en la
ornamentació de murs. Es caracteritza pel seu acabat lluent i una superfície molt
fina al tacte, una tècnica que es va utilitzar moltes vegades per fer imitacions de
marbre gràcies a la seva textura nacrada i que en el cas de la torre trobem en
diferents estances. L’estucat es present també a l’escala d’accés a les diferents
plantes. Les seves característiques d’acabat, de superfície brillant, així com la seva
duresa envers el desgast i la fricció, l’han fet molt apreciat.
Cal dir que la complexitat i cost de la seva execució l’han restringit a la vila o
casa de veïns més noble o burgesa, i per tant és una tècnica tant valorada en
aquets anys com la de la ceràmica que és molt més comuna en la majoria de cases
modernistes alhora de decorar els arrambadors, generalment fets amb xapats de
rajoles, principalment de les parets del vestíbul o entrada, i en alguns casos les
estances principals de la casa.
A Cal Pons es conserven una important mostra d’estucs, destacables no
només per la seva qualitat sinó per la variada mostra de colors i imitació de
textures, que van des del marbre a la ceràmica o a la mateixa pintura. L’estucat al
foc és una de les tècniques de revestiment ornamental amb resultats espectaculars
que requereix de mans experimentades, perquè no permet el retoc posterior;
exigeix també sensibilitat artística per aplicar els colors.
A més del gran vitralls emplomat del lucernari, la Torre Nova conserva una
singular mostra de vidre gravat a l’àcid i vidres pintats i els vidres glaciers, ubicats
a un dels espais més importants de la casa, justament com a tancament de la
tribuna de la planta noble que mira al Llobregat, a la façana de ponent, aportant
una il·luminació singular a un espai noble.
La fusteria d’exteriors, portes, portes balconeres i finestres dues fulles
batents, vidres fixats per llistons o verguerons, totes amb barralleva vertical, son
de fusta de melis, que des de finals del segle XIX arribava a Barcelona des de Cuba
procedents dels pis americans, i que fou també la que s’utilitzà per a les imponents
bigues i cavalls de la coberta. Totes les obertures estan protegides amb porticons i
finestrons. La porta d’entrada i les de les diferents estances són massisses
treballades amb .... Una porta vidriera separa l’espai distribuïdor del menjador.
Es conserven els arrambadors d’ebenisteria del menjador de la planta noble i
del saló annex al dormitori de Lluís G i Anna Pons, i en aquest mateix espai el
parquet de fusta.
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Hipòtesis de futur per a properes intervencions de restauració
• Un anàlisi amb profunditat del jardí i del bosquet, acompanyat d’un profund
estudi comparatiu amb la resta de jardins de la seva època podria reforçar o
descartar la hipòtesi de que el jardinista fou Josep Fontseré11.
• Una anàlisi detallat de les plantes, alçats i materials arquitectònics
acompanyat d’un anàlisi comparatiu d’obres contemporànies ens acostaria a
l’arquitecte de la torre.
• Un tercer estudi, aquest centrat en la decoració de l’interior de la torre, quan
a tècniques, materials, estils i iconografia ens permetria identificar els artistes que
van treballar en aquesta decoració singular. Alguns dels recursos, com per exemple
les mènsules de guix que decoren les bigues que sustenten el passadís de la segona
planta, que reprodueixen bustos humans i d’animals amb expressions divertides i
exagerades, són idèntiques a les mènsules del vestíbul d’accés de la casa Gabernet
Espanyol de Manresa, obra del 1899 de l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa
(Manresa 1863-Barcelona 1914), un arquitecte que no va treballar per la família
Pons però que si que feia servir recursos idèntics als de la Torre Nova, no només
les esmentades mènsules sinó també les arcuacions cegues sota el ràfec de
teulades o els mateixos motius decoratius en les balustres de les balconades.
Oms i Pons treballà de manera molt semblant a la torre la pedra i l’estuc a les
seves façanes, grans casals formats per cossos adossats en projectes
contemporanis a l’obra de cal Pons, en un període inicial de la seva trajectòria que
evolucionà cap a plantejament molt més personals i atrevits, molt més
modernistes, com és el cas de la casa del manresà Antoni Torra Pons, de l’any
1910, cosí germà dels Pons.
Torra també era fabricant de filats i teixits de cotó, propietari de la veïna
colònia Marçal, que figura, junt amb la imatge d’una filadora amb el fus a la mà,
en el fons d’un paisatge d’una imponent pintura mural d’un dels sostres de la
casa, concretament el del despatx del fabricant12.

Informe realitzat per:
ROSA SERRA ROTÉS
Historiadora

2.3 INFORME TÈCNIC MUNICIPAL QUE ACREDITI QUE LA PROPOSTA
S'AJUSTA A la NORMATIVA URBANÍSTICA I PATRIMONIAL VIGENT
Tal com s'acredita en el projecte executiu les solucions constructives adoptades donen
compliment al Codi Tècnic de l'Edificació RD 314/2006 de 17 de març i el compliment del
Decret 462/1971 sobre la redacció de projectes i direcció d' obres d'edificació.
Amb el registre d’aquest projecte per part de l’Ajuntament s’adjuntarà l’informe tècnic
municipal.

11

SERRA ROTES, R.: «La Colònia Pons de Puig-reig. Art i arquitectura anònima», a Trobades Culturals

Pirinenques: Núm. 13 (2017): Art i història al Pirineu 2018, p. 51-66.
12

LACUESTA CONTRERAS, R.: Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte, COAC/ Angle Editorial, Manresa 2009.
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AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE LA INTERVENCIÓ
DESCRIPCIÓ L'ESTAT ACTUAL DE CONSERVACIÓ DEL IMMOBLE
Es va realitzar el 2019 una actuació a la coberta de l'edifici, rehabilitant completament,
estructura portant, panells, teules, aïllaments, canals i baixants com la cornisa circular
de façana.
Amb aquesta actuació es va deixar l'edifici protegit per la greus filtracions pluvials que
comprometien la Seguretat estructural de la coberta com del conjunt de l'edifici.
Les patologies més comuns que presenta l'edifici que demostren el seu mal estat de
conservació, tenint rehabilitada la coberta amb l'actuació descrita anteriorment, són:
• Humitats estructurals en diverses zones de l'edifici a causa de la disgregació i pèrdua
del revestiment de les façanes.
• Mal estat de de la fusteria de tancament original de les façanes i eliminació de part
d’aquestes amb el tapiat d'obertures originals amb maó durant els anys.
• Elements de les façanes en mal estat de conservació, balaustrades, baranes de
pedra i de forja, marcs i capitells de pedra.
• Les instal·lacions de l'edifici (llum i aigua) es van substituir per instal·lacions
provisionals que estan obsoletes a més d'estar en mal estat.
• Xarxa de sanejament/pluvials de l'edifici que està funcionant de forma incorrecta a
causa del seu mal estat de conservació.
Entrant en un procés ja més detallat de patologies existents, que mostren l'estat actual
de l'edifici:
Planta Primera
Presenta filtracions d'aigua des de l'exterior cap a l'interior a través de la terrassa
existent. A causa de l'època de construcció de l'edifici, la terrassa no presentava
elements impermeables, sent únicament la col·locació de rajoles ceràmiques l'element
que ha de garantir l'estanquitat. Els anys i sobretot la falta de manteniment van
provocar la degradació de les juntes entre rajoles i el moviment de les mateixes, de
manera que la permeabilitat de l'estructura s'ha fet evident. Aquestes filtracions
constants d'aigua van degradat el fals sostre de la planta primera així com part de les
parets verticals interiors. Es constata que es va realitzar una actuació d’enrajolat en la
terrassa en algun moment amb rajola de gres per a evitar les filtracions.

Antoni Mujal Colilles , arquitecte
Àngel Asensio Figols, Arquitecte tècnic
Puig-reig – Berguedà – Barcelona

24

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Promotor: Ajuntament de Puig-reig

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

Paret de tancament estructural de l'escala
Sevidencia l'existència d'una esquerda en les dues parets laterals de l'escala.
L'esquerda va separar la paret en dues parts podent-ne disminuïr la capacitat de
càrrega d'aquest element estructural. Aquesta es va produir per la humitat constant i
permanent d'aquesta zona de l'edifici per el mal estat del revestiment de façana i per
les constants filtracions de els aiguës pluvials en la coberta. Es constata que es va
realitzar una actuació fa anys a base de un grapat de les parets amb acer i agents
químics d'alta adherència en diferents punts i la col·locació de testimonis de guix. Es
comproven els testimonis antics sense cap mostra de moviment posterior d’aquests
elements. Es realitzaran cates en la fonamentació de la paret per a comprovar la seva
continuïtat fins a la cota de pedra natural i es relitzaran els recalçaments de reforç.

Paraments verticals, horitzontals i façanes
Despreniments en components dels murs interiors i exteriors. Aquests despreniments
poden ser lleus si la causa és els constants canvis tèrmics i la presència d'humitat,
però poden ser greus si aquests despreniments es deuen a el moviment estructural de
l'edifici. En la façana sud en la planta sotacoberta s’observa aquesta patologia a causa
de les filtracions antigues de les aigües pluvials per les canals interiors de la coberta
arribant a les bigues i a l’interior del parament, com per l’empenta del pes de la
balconada posterior i de la terrassa superior. Aquesta patologia va quedar resolta amb
el pilar d’obra de reforç en la façana sud a la planta baixa i també amb la intervenció
del 2019 de la rehabilitació de la nova coberta de l’edifici.
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Elements decoratius de la façana
Els elements decoratius de les façanes en mal estat a causa de diversos factors:
l'humà, el meteorològic i els propis materials amb els quals els elements decoratius es
van realitzar.
Acumulació de partícules de brutícia orgàniques i inorgàniques en paraments verticals i
horitzontals en zones interiors, però també en façanes i altres zones exteriors.
Les Baranes exteriors i interiors de ferro massís estan afectades per òxid i corrosió a
causa de la climatologia i la falta de manteniment.

Antoni Mujal Colilles , arquitecte
Àngel Asensio Figols, Arquitecte tècnic
Puig-reig – Berguedà – Barcelona

26

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Promotor: Ajuntament de Puig-reig

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
El projecte té per objecte rehabilitar les parts més afectades de l'edifici per tal que
pugui perdurar en el temps i es pugui utilitzar com un equipament multifuncional com
exposicions, tallers per a gent gran i joves, centre de natura i altres usos vinculats al
municipi, però sobretot als habitants de la Colònia Pons.
De forma genèrica, podem destacar que una primera actuació es centrarà en un
estudi geotècnic per disposar de la informació bàsica de la composició de
l’assentament de la torre en el terreny i estudiar el reforç de la galeria i la terrassa
superior de la façana sud.
En segon lloc, es rehabilitarà íntegrament les façanes, els revestiments a base de
reproduir els revestiments de calç, sanejament i consolidació de la pedra sorrenca que
forma cantonades, cornises, perímetres de les obertures de l'edifici, així com la
rehabilitació de les fusteries practicables existents compostes de tancaments de pi
melis i vidres simples.
Es faran intervencions puntuals d'arranjament a l'interior de la Torre com la reposició de
la barana i cornisa del distribuïdor central de la planta segona il·luminat per el lluernari,
rehabilitació de la geometria dels graons inicials de l'escala principal afectada per la
instal·lació de l’elevador.

De forma més detallada i seguint les patologies abans definides, la proposta
d'intervenció es defineix de la següent manera:
Planta Primera
Substitució per complet de la terrassa existent aplicant elements d'impermeabilitat,
base de formigó i amb els pendents corresponents. Reparació dels punts de trobada
entre la terrassa, la barana i parets perimetrals. S’utilitzarà per a l’element d’acabat de
la terrassa una tova ceràmica cuita sense esmaltar 14x14cm similar a la del paviment
de la planta sotacoberta.
Per a la barana ornamental de l’accés principal i de la terrassa de la façana posterior,
la intervenció prevista és conservar l’actual estructura a nivell de formes, acabats i
dimensions, les zones que es puguin rehabilitar es farà amb morters químics d’alta
resistència, resines, malles metàl·liques. Les zones que es trobin en un estat important
de deteriorament es substituïran per una nova motllura ornamental. Primer de tot es
netejarà la barana i es repicaran les zones que estiguin en mal estat, s’introduïran
malles i ancoratges metàl·liqcs. Aleshores es reconstruirà la barana amb morters
d’alta resistència i resines fins a obtenir un símil de l’estat originari de la barana.
Paraments verticals, horitzontals i façanes
En paraments exteriors no hi ha procés de reparació, si no de substitució. Repicat del
revestiment de calç existent i substitució per una nou. A les zones interiors s'utilitzarà la
mateixa metodologia sempre que no hi hagi existència de pintures en bon estat i
d'interès artístic, cultural... que s'aplicaran mesures de conservació.
Elements decoratius de la façana
Neteja i consolidació de tots els elements decoratius existents a les façanes.
Brutícia i fongs en paraments verticals, horitzontals en interior, exterior i baranes
exteriors balcons
Es netejaran els paraments i elements exteriors a base de sorrejat fi i a baixa pressió
per eliminar-ne les parts disgregades i la capa superficial de brutícia i fongs.
En zones interiors amb rehabilitació prevista, la brutícia s'eliminarà causa de el procés
de substitució de l'arrebossat en la planta semisoterrani i no s’actuarà en les zones
sensibles de la resta de la Torra a causa de les pintures interiors originals de les parets.
Manteniment de les baranes a través de la neteja de l'òxid i la corrosió, afegint el
passamà de fusta si l’original es troba molt malmès.
Antoni Mujal Colilles , arquitecte
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Es rehabilitaran totes les fusteries practicables existents de les façanes, tant balconeres
i finestres batents com els porticons de llibret. S’han comprovat sis unitats en mal estat
que es creu que no es podran rehabilitar i s’hauran de substituir per unes de noves.
Els vidres simples malmesos es substituïran per uns de nous.
Es rehabilitaran els 2 fanals originals de les pilastres de l’accés esquerre del jardí, com
el llum de sostre davant la porta principal d’accés a la torre i 2 fanals en les
cantonades de la façana posterior de la planta semisoterrani. Aquest últims es troben
en molt mal estat de conservació
S’eliminarà tot volum d’obra de un antic dipòsit de gas-oil annex a l’escalinata d’accés
de la façana principal.

2.4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
El projecte de rehabilitació de la Torre Nova de la Colònia Pons es basarà en 6
punts de treball.
1.-Estudi geotècnic i consolidació estructural de l’edifici.
2.-Enderrocs i implantació de l’obra.
3.-Tractament dels murs de les façanes.
4.-Tancaments exteriros practicables.
5.-Elements exteriors
6.-Varis

1.- Estudi geotècnic
S’ha realitzat un estudi geotècnic per a obtenir les característiques, solidesa i
estabilitat de sòl. L’estudi ha estat realitzat per GEOSTUDI CONSULTORS S.L.P.U. expedient
1454 del dia 13 de juliol de 2020.
L’estudi geotècnic recomana la fonamentació en el nivell geotècnic B, format per sól
rocós. S’estima trobar el sól rocós en el S-2 a 0,60m de profunditat i en el S-3 a 1,20m de
profunditat aproximadament.
Es realitzaran unes cates de comprovació de la fonamentació dels murs de l’escala
en el terreny i en el pilar de la balconada, com per a comprovar la situació d’aquests nivell
geotècnics i l’assentament dels murs sobre aquests. *veure l’annex de l’estudi geotècnic
Actualment hi ha un reforç en la planta semisoterrani de la galeria de la planta
primera i la balconada de la planta segona formada per un pilar de peça ceràmica
massissa de 30x30cm.
Per a no afectar més l’element i realitzar grans actuacions de reforç a base de nous
elements per a l’edifici s’opta per a una actuació mínima en l’element actual.
Es revestirà el pilar existent amb les mateixes capes de morter de calç de les
façanes utilitzant un tó de color amb un grau mínim més fosc per a diferenciar-ne dels
elements originals. Deixant l’element adaptat a la façana i l’edifici deixant el protagonisme a
la balconada i terrassa de la façana posterior.
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2.- Enderrocs i implantació d’obra
S’instal·larà una bastida en tot el perímetre de l’edifici per a poder realitzar amb la
màxima eficiència i seguretat tots els treballs de rehabilitació.
S’enderrocaràn i es tornaran a obrir les finestres i balconeres tapiades amb
tancament ceràmic i arrebossat de la façana principal deixant tancades les de la planta
semisoterrani.
Es retirarà totes les restes del revestiment actual de les façanes fins arribar al mur
de pedra. Una vegada es tingui tots els murs de pedra vistos i sanejats es procedirà a
realitzar el nou revestiment de les façanes.
Es realitzarà un sorrejat fi per a eliminar tota la brutícia, fongs i parts descompostes
de tota la resta dels elements de pedra natural de les façanes: Cornises i motllures, Marcs
de balconeres i finestres, capitells, lloses de balcons...
Aquest sorrejat ens deixarà la pedra base en l’estat òptim per a poder fer-hi els
tractaments de consolidació.
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3.- Tractament dels murs de les façanes
El nou revestiment de les façanes estarà format per 2 parts:
A-Primera capa de adherència amb un esquerdejat manual de
aproximadament 5mm de gruix amb un material tipus BIOCALCE MUROSANO DE
KERAKOLL o similar.
B-Segona capa d’acabat realitzant la geometria rectangular de relleu actual
amb el material tipus BIOCALCE ENFOSCAT DE KERAKOLL o similar amb 1cm de
gruix aproximat. Aquesta capa es decidirà per la D.F. si es realitzar amnualment o
projectada segons es cregui més adient en base de l’estat dels murs de pedra i la
dificultat de realitzar la primera capa. Aquesta part ja incorporarà en el morter el
color d’acabat ral 1001 Beige.
Els elements de pedra de les façanes com tots els marcs de finestres i balconeres,
capitells, baranes, lloses de balcons i cornises i motllures després del sorrejat i neteja de
l’element se li aplicarà un hidrofugant incolor per a protegir-lo de les humitats i fongs i per a
mostrar el seu color natural.
Les llosses de pedra dels sotabalcons de la façana nord si cal; degut a la seva
erosió; després del sorrejat se li aplicarà una capa d’allissat de BIOCALCE RASOBUILD DE
KERAKOLL o similar.
En els balcons de la planta primera de la façana nord com de la terrassa de la
galeria de la façana sud, s’hi realitzarà una capa de pendents amb una lamina
impermeable superior de base de una capa de morter de protecció i fixació del paviment
de tova ceràmica cuita d’acabat superior.

FOTOS DETALLS
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4.- Tancaments exteriors practicables
Es mantindran i rehabilitaran tots els tancaments existents practicables de finestres i
balconeres de fusta i vidre simple, els vitralls de colors en la galeria de la façana sud sols es
netejaran i es protegiran per a poder rehabilitar la fusteria de fusta i el porticó del tancament
sense afectar-los en el procés.
Aquests tancaments tindran el seguent tractament.
Es rascarà tot el vernís existent i les capes malmeses superficials de la fusta per a
tornar-hi a aplicar un vernís incolor, hidròfug i de protecció UV. Es repassaran i sustituïran
els vidres simples transparents malmesos com dels llistons de fixació. També en totes les
obertures es realitzarà un treball de repas de frontisses, planimetria en el seu tancament i
instal·lació de gomes per a millorar l’estanqueitat. Tot aquest treball es realitzarà també en
els porticons de lames exteriors existents.
En les obertures tapiades que s’obrin s’instal·larà un nou tancament practicable
igual que els existents a base de marc de fusta massisa vernissada amb vidre simple.
També es realitzaràn els nous porticons que assenyala el projecte.
En la planta semisoterrani que no s’obren les obertures tapiades per a l’ús actual
que s’en serveix. S’aplicarà el mateix revestiment de façana amb un tó pujat de color més
fosc per a senyalar-ne la diferència.
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5.- Elements exteriors
Es sanejaran totes les baranes existents de ferro colat a base de un sorrejat fi i es
tornaran a pintar amb una capa de pintura de mini de protecció i 2 capes de pintura
d’acabat tipus oxiron.
Es sorrejaran tots els elements de pedra de baranes i pilastres i s’hi aplicarà un
hidrofugant de protecció. Es restituïran les parts perdudes que determinen els plànols detall.
S’enderrocarà i retirara el dipòsit de mur ceràmic i coberta de solera de formigó per
a poder restituir la barana central amb la base enjardinada frontal amb el mur característic
en tota la colònia de peces de pedra angulars verticals.
En l’accés de la torre es retiraran totes les baranes d’acer existents i es rehabilitaran
les baranes de pedra natural a base de morters uímics d’alta resistència com es detalla en
l’apartat anterior i en els plànols de detall.
Es realitzarà la connexió dels baixants existents a unes noves arquetes encastades
en el terreny i es realitzaran les noves rases i canalitzacions d’aquestes aigües pluvials a
través de tubs de PVC D125 a xarxa.
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6.- Varis
En l’interior de la Torre es realitzara una neteja superficial de paviments, parets i
portes. També s’instal·larà un barana perimetral en tot el pati central interior per a permetre
un accés adient i segur dins els espais actuals de la torre.
Aquesta barana de vidre estarà formada per una “U” metàl·lica fixada en el cantell
del forjat la qual subjectarà els panells de vidre doble 5+5 de 1x1,5m. En el vidre es
realitzarà una mostra en vinil de 1,2m de llargada de la geometria de la barana de fundició
original per a mostrar o intentar fer imaginar com seria l’aspecte del pati central original.
Es retirarà el muntacàrregues actual en l’ull de l’escala interior. Per a la barana que
fala es realitzarà la mateixa solució de barana de vidre que en el pati central. Es referà la
geometria dels 2 graons afectats.
Es retirarà tota la instal·lació lumínica industrial existent a base de guies de tub
metàl·lics lineals i s’instal·larà una mínima instal·lació lumínica d’un sol element suspès al
centre de cada sala.
Es farà un repàs dels tubs i dels radiadors de fosa de l’edifici, fent una neteja del
circuit, sellant unions i deixant-los apunt per a conectar la instal·lació a la nova caldera de
gas natural de la planta semisoterrani.
Es dotarà la torre de una nova escomesa a la xarxa de gas amb entrada a la sala
d’isntal·lacions de la planta semisoterrani per a la previsó de instal·lar una nova caldera que
es conneccti a la instal·lació existent de tubs i radiadors de fosa de l’edifici.

Antoni Mujal Colilles , arquitecte
Àngel Asensio Figols, Arquitecte tècnic
Puig-reig – Berguedà – Barcelona

34

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Promotor: Ajuntament de Puig-reig

Antoni Mujal Colilles , arquitecte
Àngel Asensio Figols, Arquitecte tècnic
Puig-reig – Berguedà – Barcelona

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

35

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Promotor: Ajuntament de Puig-reig

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

2.5 CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA.
El projecte dóna compliment al Decret 21/2006, de 14 de febrer de la "Generalitat de
Catalunya" sobre Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
El projecte dona resposta a aquests criteris en la mesura de que l’edifici es troba
catalogat i protegit per la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC
núm. 1807, d’11.10.11993) amb la FITXA BCIL 35.5 TORRE NOVA. *Veure fitxa del catàleg de bens a
protegir de Planejament Municipal.

Els tancaments de murs i elements practicables exteriors es troben catalogats i es
manté la transmitància tèrmica existent, com també el els elements practicables protegits
de fusta i vidre simple. La seva composició no permet afectar-los ni cear una solució
constructiva diferent, tenint revestiments de calç exteriors i pintures murals interiors
protegides.
2.6 ACCESSIBILITAT
De l'edifici en la fase de rehabilitació de les obres descrites en el projecte conté la
previsó de estar totalment adaptat al Decret 135/1995 sobre desplegament de la llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i del codi de accessibilitat.
La part d'edifici que es reforma, volumetria exterior i accessibilitat interior s'ajustarà
als nivells que el decret considera com adaptats en el que sigui possible deixant l’espai
necessari apunt per a la previsió de l’instal·lació d’un aparell elevador fins a cada planta.

2.7 ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
En compliment dels Decrets 89/2010 de la Generalitat de Catalunya en el qual
s’aprova la gestió dels residus (PROGROC) i el Real Decreto 105/2008, reguladors dels
enderrocs i altres residus de la construcció, les quantitats de runes i terres a extreure
d'aquesta obra, així com l'avaluació, característiques i gestió dels residus seran els
contemplats en la Fitxa Tècnica especifica que s'adjunta al projecte d'execució.

2.8 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC
(MD 3) Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques
de l’edifici
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta
de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
- Funcionalitat
SU Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges
Accessibilitat
- Seguretat
SE Estructural
SI en cas d’Incendi
SU d’Utilització
- Habitabilitat
HS Salubritat
HR Protecció contra el soroll
HE1 Estalvi d’energia
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús
satisfactori de l’edifici.
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics
i prestacions de les solucions.
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades
per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes
estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE.
S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE.
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006
d’ecoeficiència en els edificis.
Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a
través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions.

SE 1 Resistència i estabilitat
Les sobrecàrregues d’ús específiques pel projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les establertes al CTE
són:

SOBRECÀRREGUES D’ÚS
Ús residencial (A)
Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels :
Trasters :
Escales i accés públic:
Ús administratiu (B)
Oficines:
Escales i accés públic:
Ús comercial(D):
Locals comercials:
Supermercats, grans superfícies:
Zones accessibles a vehicles de bombers:
Calçades i garatges vehicles < 30 kN :
Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN:
Cobertes transitables (F):
Terrats accessibles privadament:

2

2,00 kN/m
2
3,00 kN/m
2
3,00 kN/m

(1)
(1)
(1)

2,00 kN
2,00 kN
2,00 kN

(1)
(1)
(1)

no simultània
no simultània
no simultània

(1)
(1)

2,00 kN
2,00 kN

(1)
(1)

no simultània
no simultània

(1)
(1)

4,00 kN
7,00 kN

(1)
(1)

no simultània
no simultània

(3)
(1)
(2)

50,00 kN
2 x 10 kN
2 x 45 kN

(3,4)
(1)
(2)

no simultània
Simultània
Simultània

(1)

2,00 kN

(1)

no simultània

2,00 kN
(1)
2,00 kN
(1)
interpolació lineal entre els valors G1 i G2

(1)
(1)
(1)

no simultània
no simultània

2

2,00 kN/m
2
3,00 kN/m
2

5,00 kN/m
2
5,00 kN/m
2

20,00 kN/m
2
2,00 kN/m
2
5,00 kN/m
1,00 kN/m

Terrats accessibles al públic:

2

segon ús

Cobertes accessibles per a conservació (G):
Pendent < 36% (G1):
Pendent > 84% (G2):
Pendent entre 36% i 84%:

(1)

2

1,00 kN/m
2
0,00 kN/m

(1) DB SE-AE Accions a l’edificació
(2) EHE-98
(3) DB SI –Secció SI 5
A l’annex de la memòria de càlcul, del projecte constructiu es detallaran el conjunt de les accions considerades planta
a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements constructius.
Accions sísmiques:
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del
municipi és 0,04g.

La classificació de l’edifici és d’importància moderada i l’acceleració sísmica bàsica ab menor
de 0,04g, pel que no cal aplicar la norma sismoresistent a l’edifici.
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SE 2 Aptitud de servei
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els
valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació.

Integritat del element constructius.
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des del
moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen:

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes:
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes:
Sostres sense envans
(1) DB SE 4.3

(2) EFHE-2002,art.15.2.1

L/500
L/400
L/300

(1)
(1) (3)
(1)

L/1000 +
0,5cm.

(2)

1 cm (3)

(3) EHE, art. 50

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal
comprovar la fletxa.
També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit
compleix:
Tots els sostres
(2) EFHE-2002,art.15.2.1 (3) EHE,art.50

L/250

2) (3)

L/500+1 cm

2)

Confort dels usuaris.
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida
quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350.

Aspecte de l’obra.
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan
considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300.
Contingut de sulfats en l’aigua: les aigües detectades són residuals, no freàtiques.
Contingut de sulfats en el sól, que segons EHE-98 seria de NO AGRESSIU en tots els nivells detectats.

SI Seguretat en Cas d’Incendi.
El projecte compleix els paràmetres del DB SI per donar compliment a les exigències de Seguretat en cas
d’Incendi. Àmbit d’aplicació (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, introducció del DB SI).
*Veure les fitxes de compliment annexes al projecte DB SI.

-Condicions per a la intervenció dels bombers i de la evacuació exterior de l’edifici.
- Aproximació i entorn: Només els espais que formen part del projecte d’edificació. Amplada lliure,
en general, 3,50m, Altura lliure mínima de 4,5m, un pendent màxim de 15% i una capacitat protant
de 20 kN/m2.
- Espai de maniobra: distancia màxima a l’accés de l’edifici 50m, l’amplada mínima de pas 1,80m i
accés als hidrants d’incendi de la via pública a menys de 100m de qualsevol punt de la façana.
- Zones edificades limítrofs o interiors a àrees forestals amb una franja de separació de 25 metres
d’amplada lliure de vegetació baixa i arbustiva. Vies d’accés: amb dues vies alternatives.

-Condicions per a limitar la propagació interior de l’incendi.
- Sectors d’Incendi: L’edifici constitueix un sector d’incendi respecte altres edificis. Escala i
ascensor que comuniquen altres zones de risc especial.
-Locals i zones de risc especial: Risc Baix: trasters de 50 a 100m2, la sala de la caldera. Han de
complir les condicions de resistència al foc R90, de parets i sostre EI90, portes de pas EI 45-C5 i
un recorregut màxim fins alguna sortida de menys de 25m.
- Passos d’instal·lacions: Quan travessen elements compartimentadors d’incendi han de tenir
element passant amb la mateixa resistència al foc que l’element travessat.
-Justificació de la resistència i la reacció al foc: S’adopten les classes de resistència al foc que
s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels Annexes del CTE DB SI. S’adopten
les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 I RD 110/2008 per alguns materials.

-Condicions de resistencia al foc de l’estructura.
- Elements estructurals principals R60. Local risc especial d’incendi baix R90.
- Elements estructurals secundaris: No cal complir cap exigència
- Determinació de la Resistència al foc Rt. Annex C: Estructures de formigó armat.
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-Condicions per l’evacuació dels ocupants.
- Càlcul de l’ocupació: la densitat serà de 20m2 per persona, amb una superfície útil de 1.300m2 i
una ocupació de 65 persones.
- Recorreguts d’Evacuació: Porta de sortida directe a l’exterior, el recorregut
disposara`d’enllumenat d’emergència segons DB SU 4.2.1. En l’aparcament porta de sortida
directa a l’exterior
- Disseny dels elements d’evacuació: Portes batents amb eix de gir vertical i una amplada mínima
d e 80cm. Passadissos de 1m mínim. Rampes 1m mínim d’amplada, pendents, trams, replans i
passamans segons DB SU 4.3. Escala no protegida amb amplada mínima de 1m. Esglaons,
trams, replans i passamans segons DB SU 1 4.1.

-Instal·lacions de protecció contra incendi.
-Dotació: Extintors portàtils en locals i zones de risc especial segons SI1, amb una eficàcia 21A113B a 1,70m sobre el nivell del terra i a 15m de qualsevol punt. Senyalització UNE 23033-1 i
Enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4.
- Disseny i execució: Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”
RIPCI, les seves disposicions complementàries i qualsevol altra documentació específica que li
sigui d’aplicació.

SU Seguretat Utilització i Accessibilitat.
El projecte compleix els paràmetres del DB SU per donar compliment a les exigències de Seguretat
d’Utilització.Es compleix el nou Reial Decret 173/2010 de modificació del Codi Tècnic de l’Edificació CTE en matèria
d’accessibilitat.*Veure les fitxes de compliment annexes al projecte DB SU.

-Envolvent de l’edifici:
- Barreres de protecció: Altura de 90cm fins a 6 metres de desnivell, no escalables, obertura limitada a una esfera de
menys de 10cm i resistiran una força horitzontal de qk>0,8kn/m.
- Superfície de vidre exterior: Garantir neteja amb vidres practicables, desmuntables o des de l’interior. Protecció a
impactes de nivell 1,2 o 3 segons desnivell.
- Elements practicables: Protecció a les enganxades de portes correderes separades 20cm de qualsevol element fix.

-Edifici circulació exterior:
- Desnivells barreres de protecció si l’alçada es major a 55cm i resistiran una força horitzontal de qk>0,8kn/m.
- Elements fixes que sobresurtin de la façana a una altura de pas lliure de 2,10m i de portes de 2,00m.
- Elements practicables: Protecció a les enganxades de portes correderes separades 20cm de qualsevol element fix.
- Il·luminació en zones vinculades a l’accés amb mínim de 5lux i en escales vinculades amb l’accés amb 10lux.

-Edifici circulació interior:
- Barreres de protecció: Altura de 90cm fins a 6 metres de desnivell, no escalables, obertura
limitada a una esfera de menys de 10cm i resistiran una força horitzontal de qk>0,8kn/m.
- Altura de pas lliure de 2,10m i de portes de 2,00m.
- Elements practicables: Protecció a les enganxades de les portes correderes separades 20cm de
qualsevol element fix.
Escales: Amplada mínima 80cm, amb graons de frontal menor de 20cm i d’estesa major
22cm, s’admeten graons sense frontal. Els replans s’admeten partits amb graons a 45º i els
costats disposaran de baranes.
Banys i cambres higièniques: La superfície vidriada de les seves portes i tancaments seran
elements laminats o trempats que aguantin sense trencar un impacte de nivell 3. Si tenen
dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de
l’exterior.

-Condicions per a limitar el risc d’ofegament.
-Condicions per a limitar el risc de vehicles en moviment.
-Condicions per a limitar el risc causat per l’acció del llamp.
- No es necessària la instal·lació d’un parallamps ja que la Ne=0,00956 és < que el coeficient Na 0,011.
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HR Protecció enfront del soroll.
En els paràmetres dels Documents Bàsics HR de protección del soroll en l’apartat II de Ambit de
aplicació en el punt 2:
“d) las obras de ampliación modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes,
salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de
rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como
bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la
configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la
conservación de dichos edificios.”
L’edifici es troba catalogat i protegit per la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.11993) amb la FITXA BCIL 35.5 TORRE NOVA.
*Veure fitxa del catàleg de bens a protegir de Planejament Municipal.
Aixi doncs l’edific s’adapta a aquests paràmetres dins les seves possibilitats i la necessitat de protegir i no alterar els
seus elements catalogats: façanes, coberta, elements decoratius interiors…
L'edifici disposarà dels medis adequats pel compliment de les exigències bàsiques del “DB HR Protecció
enfront del soroll”, per protegir els ocupants dels edificis de les molèsties que ocasiones els sorolls, i aconseguir un
nivell acústic acceptable. A la memòria constructiva consten els càlculs justificatius del compliment de la normativa.
- Protecció enfront del soroll generat en la mateixa unitat d’ús: >33 dBA
- Protecció enfront del soroll procedent d’altres unitats d’ús: recintes protegits >50 dBA i recintes habitables >45 dBA
- Protecció enfront del soroll procedent de zones comuns en recintes protegits >50 dBA i recintes habitables >45 dBA
- Protecció enfront del soroll procedent de recintes d’instal·lacions i de recintes d’activitat en recintes protegits >50 dBA
i recintes habitables >45 dBA
- Protecció enfront soroll procedent de l’exterior: Índex de soroll dia Ld<=60. Aïllament soroll aeri en estances 30 dBA.
- Protecció enfront del soroll amb altres edificis: >40 dBA.
- Soroll d’impacte:
Protecció enfront del soroll d’altres unitats dús i les zones comuns <65 dBA i dels recintes d’instal·lacions <60 dBA.
- Temps de reverberació >0,2m2/m3 del volum del recinte habitable.

HE ESTALVI D’ENERGIA
En els paràmetres dels Documents Bàsics HE de estalvi d’energia en l’apartat de Ambit de
aplicació en el punt 2:
“Se excluyen del campo de aplicación:
b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto.”
L’edifici es troba catalogat i protegit per la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.11993) amb la FITXA BCIL 35.5 TORRE NOVA.
*Veure fitxa del catàleg de bens a protegir de Planejament Municipal.
Aixi doncs l’edific s’adapta a aquests paràmetres dins les seves possibilitats i la necessitat de protegir i no alterar els
seus elements catalogats: façanes, coberta, elements decoratius interiors…

HE1 Limitació de la demanda energètica.
Edificis de nova construcció.
Zona climàtica de l’edifici D1.
Classificació dels espais habitables de Baixa càrrega interna i Higrometria 3 o inferior (55%HR).
Mètode de càlcul amb l’opció simplificada.
Transmitància màxima dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici.
2
-Murs de façana: 0,86 (w/m k)
2
-Particions interiors en contacte amb espais no habitables: 0,86 (w/m k)
2
-Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny: 0,86 (w/m k)
2
-Terres: 0,64 (w/m k)
2
-Cobertes: 0,49 (w/m k)
2
-Vidres i Marcs: 3,5 (w/m k)
2
-Mitgeres: 1 (w/m k)

Antoni Mujal Colilles , arquitecte
Àngel Asensio Figols, Arquitecte tècnic
Puig-reig – Berguedà – Barcelona

40

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Promotor: Ajuntament de Puig-reig

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
HS 1 Protecció de la humitat:
Es limitarà el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als
tancaments complint el DBHS 1.
Murs: Coeficient de permeabilitat del terreny mitjà i amb presencia baixa d’aigua. Grau d’impermeabilitat 1.
Terres: Coeficient de permeabilitat del terreny baix i amb la presencia baixa d’aigua. Grau
d’impermeabilitat 1.
Façanes: Zona Pluviomètrica III i Zona eòlica C amb una Altura de coronació de la façana menor de 15m i
Classe d’entorn E1. Grau d’impermeabilitat 3.
Cobertes: Les solucions constructives disposaran dels elements de l’apartat 2.4.2 del DBHS1.

Justificació projecte executiu, materials utilitzats
Prestació segons CTE HS-1 i Norma UNE EN 998-1 (Marca CE)

Revestiments continus. Arrebossats
Resistencia a la filtració del revestiment exterior

R1

El revestiment exterior ha de tenir al menys una resistència mitja a la filtració:
- revestiment continu de les següents característiques:
o espessor comprès entre 10 i 15 mm.
Designació del Morter OC CS III W1 ó OC CS IV W1
o Excepte els acabats amb una capa plàstica fina.
Designació del Morter CS III W1 ó CS IV W1

- revestimients discontinus rígids enganxats de las siguientes características:
o peces inferiors a 300 mm. de costat;
o Amb col·locació a la cara exterior de la fulla principal de un arrebossat de morter.
Designació del Morter CS III W1 ó CS IV W1

Fulla principal. Morters de juntes
Composición de la fulla principal

C1 S’ha d’utilitzar al menys una fulla principal de gruix mig. Es considera així una peça con mortero de:
- ½ peu de totxo ceràmic, que té de ser perforat o massis quan no existeixi revestiment exterior o
quan existeixi un revestiment exterior discontinu o un aillant exterior fixat mecànicament;
- 12 cm. de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.
Designació del Morter M 5 ó M 7,5
Resistencia a la filtració de les juntes entre les peces que formen la fulla principal

J1Les juntes tenen de ser al menys de resistència mitja a la filtració. c ≤ 0,40 kg/m2 · min0,5
Es consideren així les juntes de morter sense interrupcions excepte, en el cas de les juntes dels blocs
de formigó, que s’interrompen en la parte mitja de la fulla; M 5 ó M 7,5

HS 3 Qualitat de l’aire interior:
L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres de disseny d'acord amb DBHS3
- Ventilació dels recintes: Cabals mínims d’admissió d’aire 3l/s persona en sales.
Extracció d’aire viciat en 15l/s local en banys.
- Ventilació addicional en sales de maquinària amb cabal mínim de 50l/s d’extracció mecànica per
a bafs i contaminants.
- Ventilació complementària en sales en les finestres o portes exteriors.
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HS 5 Evacuació d'aigües:
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys,
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del Decret d’ecoeficiència
21/2006.
- La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials i s’evitarà el pas d’aires.
- Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació de gasos.
- El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.
- Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.
- Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per el seu
manteniment i reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en forats o
patinets registrables, arquetes o registres.
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III. QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA
COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Superficies
Dependències

m2

Planta Baixa

397,80

Planta Primera

432,84

Planta Segona

370,68

Planta Sotacoberta

368,93

Total Superfície construïda

1570,25
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projecte Executiu de:

‘Rehabilitació de la Torre Nova de la
colònia Pons per a ús polivalent.
del municipi de Puig-reig
Comarca del Berguedà (Barcelona)
Ajuntament de Puig-reig, promotor
Antoni Mujal Colilles, arq. Num. 44451-0
Àngel Asensio Figols, arq. tec. Num. 9021
Gener 2020
IV. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte:
Capítol

REHABILITACIO DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT.
Import

001 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES
002 FONAMENTACIÓ
003 FUSTERIA INTERIOR
004 TANCAMENTS
005 REVESTIMENTS
006 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS
007 PAVIMENT
008 FUSTERIA EXTERIOR
009 CALEFACCIÓ
010 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ
011 EVACUACIÓ DE FUMS
012 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
013 LAMPISTERIA
014 APARELLS SANITARIS I AIXETES
015 SERRALLERIA
016 CONTROL DE QUALITAT
017 GESTIÓ DE RESIDUS
Pressupost d’execució material

20.362,27
6.737,78
1.256,10
59.065,45
97.325,32
6.415,18
3.913,17
56.079,96
11.649,56
3.653,74
259,24
16.966,41
1.002,17
2.895,38
14.382,87
1.012,40
2.125,40
305.102,16

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................305.102,16
13% DESPESES GENERALS .................................................................................39.663,28
6% BENEFICI INDUSTRIAL.....................................................................................18.306,13
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

363.071,57

21% IVA ..................................................... ..............................................................76.245,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS.............................439.316,60
El pressupost d’execució per contracte puja a: #- 363.071,57 # tres-cents seixanta-tres mil
setanta-un euros amb cinquanta-set cèntims.
Puig-reig, gener 2020

Signat: Antoni Mujal Colilles, arquitecte.

Signat: Àngel Asensio Fígols, Arquitecte tec.
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V.

MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
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V-MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
1 SISTEMES CONSTRUCTIUS . ESPECIFICACIONS .
1.0 RECONEIXEMENT DEL SÒL.
S’ha realitzat un estudi geotècnic per a obtenir les característiques, solidesa i
estabilitat de sòl. L’estudi ha estat realitzat per GEOSTUDI CONSULTORS S.L.P.U. expedient
1454 del dia 13 de juliol de 2020.
L’estudi geotècnic recomana la fonamentació en el nivell geotècnic B, format per sól
rocós. S’estima trobar el sól rocós en el S-2 a 0,60m de profunditat i en el S-3 a 1,20m de
profunditat aproximadament.
Es realitzaran unes cates de comprovació de la fonamentació dels murs de l’escala
en el terreny i en el pilar de la balconada, com per a comprovar la situació d’aquests nivell
geotècnics i l’assentament dels murs sobre aquests. *veure l’annex de l’estudi geotècnic
No s’han detectat indicis de sulfats ni d’aigua freàtica.
En cas d’observar visualment problemes o deficiència portant durant l’excavació de
la fonamentació , es comunicarà per escrit a la direcció facultativa i es pararà la construcció
de la fonamentació fins que la direcció facultativa autoritzi a reiniciar les obres amb les
modificacions de document de projecte que cregui oportuna i a càrrec i cost de la propietat.
No s’ha constatat la presència de nivell freàtic al subsòl i/o sòl del solar en estudi.
S’aconsella no fonamentar sobre nivell litològics diferents.
Es recomana mesures de precaució a l’hora de rebaixar per a la fonamentació. El
nivell de terreny podria cedir i deixar la zona excavada parcialment o total inestable.

1.1 MOVIMENT DE TERRES
És realitzarà el moviment de terres per a les cates i les possibles rases de
fonamentacions indicades en els planols d’estructura.
L’excavació de les rases de la fonamentació es farà amb mitjans mecànics ,
garantint l’estabilitat de les rases. Les dimensions i profunditat de les rases són les
indicades a la documentació gràfica. Es realitzarà la càrrega mecànica d’aquestes sobre
camió i es transportaran al punt d’abocada autoritzat més pròxim.
El replanteig es realitzarà amb mitjans topogràfics i anirà a càrrec del constructor i
serà comprovat per la Direcció Facultativa. A les certificacions no s’abonaran quantitats de
formigó i acer que sobrepassin la medició de la geometria segons projecte , les quantitats
que sobrepassin aquest límit s’entendran com a malgastades fruit de la mala execució de
l’excavació o la fonamentació.

1.2 FONAMENTS , RECALÇAMENTS , MURS DE CONTENCIÓ , PANTALLES.
La fonamentació serà si cal mitjançant fonamentació continua en els recalcaments
de la façana oest de l’escala.
El formigó s’abocarà amb bomba directament des del camió començant des de les
sabates i murs més allunyats del carrer cap al carrer per evitar xafar i lesionar els elements
recentment formigonats, i evitant provocar deformacions en les estructures de
fonamentació.
La cota de fonamentació és la indicada a la documentació gràfica.
El replanteig anirà a càrrec del constructor i serà comprovat per la Direcció
Facultativa. Sota cap concepte es formigonarà sense que s’hagi donat la inspecció i el vist i
plau per part de la Direcció Facultativa. L’obra mal executada o de dimensions i armats
incorrectes serà subsanada o demolida i tornada a executar a càrrec del constructor. Es
realitzarà control de qualitat.
A les certificacions no s’abonaran quantitats de formigó i acer que sobrepassin la
medició de projecte , les quantitats que sobrepassin aquest límit s’entendran com a
malgastades fruit de la mala execució de l’excavació o la fonamentació. Les mermes i
diferències entre la medició de la geometria de projecte i la real , s’entendran incloses dins
del preu que es doni per a la seva execució.
Les sabates tindran les dimensions indicades a la documentació gràfica, llevat que
durant l’excavació s’observi qualsevol anomalia o insuficiència portant del terreny , o per
indicació expressa de la Direcció Facultativa. Es realitzarà control de qualitat.
Antoni Mujal Colilles , arquitecte
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1.3 ESTRUCTURA
L’estructura portant en totes les plantes serà l’actual sense actuar en ella. L’edifici
existent fora de vici ocult i sota inspecció ocular i anàlisis dels elements visibles es troba en
bon estat i solidesa.
Nomès es realitzarà una actuació interior en la barana del pati interior de distribució
que es fixarà en el cantell del forjat existent.
L’obra defectuosa o mal executada que no compleixi amb les indicacions donades i
la normativa vigent serà demolida i tornada a executar a càrrec del constructor. El replanteig
anirà a càrrec del constructor i serà comprovat per la Direcció Facultativa. Es realitzarà
control de qualitat.
CÀLCUL RESISTÈNCIA ESTRUCTURA ACTUAL :
Els càlculs s’han realitzat mitjançant el programa CYPECAD FONAMENTACIONS per un estat de
càrregues segons la normativa NBE-AE-88 Accions a l’edificació per a un terreny amb σ=3,5kg/cm2.
COEFICIENTS DE SEGURETAT
C=1.5 Coef. De minoració de resistència del formigó
S=1.15 Coeficient de minoració de resitància de l’acer
f=1.6 coeficient de majoració de càrregues.
L’ESTAT DE CÀRREGUES CONSIDERAT ÉS EL SEGÜENT :
ACCIONS HORITZONTALS :
PRESSIÓ DINÀMICA
W=50 Kg/m2
SOSTRE PLANTA PRIMERA I SEGONA:
PES PROPI :
SOBRECÀRREGA D’US
SOBRECÀRREGA ENVANS
TOTAL

480 KG/M2
300 KG/M2
100 KG/M2
880 KG/M2

TANCAMENTS KG/M2 :
MUR PEDRA CALCÀRIA 50CM
ACABAT
TOTAL

1250 KG/M2
20 KG/M2
1270 KG/M2

1.4 FAÇANES
El nou revestiment de les façanes estarà format per 3 parts:
A-Primera capa de adherència amb un esquerdejat manual de
aproximadament 5mm de gruix amb un material tipus BIOCALCE MUROSANO DE
KERAKOLL o similar.
B-Segona capa d’acabat realitzant la geometria rectangular de relleu actual
amb el material tipus BIOCALCE ENFOSCAT DE KERAKOLL o similar amb 1cm de
gruix aproximat. Aquesta capa es decidirà per la D.F. si es realitzar amnualment o
projectada segons es cregui més adient en base de l’estat dels murs de pedra i la
dificultat de realitzar la primera capa.
C.-Ultima capa d’acabat a base de una VELADURA al SILICAT també de la
casa KERAKOLL o similar, colora escollir per la D.F.
Els elements de pedra de les façanes com tots els marcs de finestres i balconeres,
capitells, baranes, lloses de balcons i cornises i motllures després del sorrejat i neteja de
l’element se li aplicarà un hidrofugant incolor per a protegir-lo de les humitats i fongs i per a
mostrar el seu color natural.
Les llosses de pedra dels sotabalcons de la façana nord si cal; degut a la seva
erosió; després del sorrejat se li aplicarà una capa d’allissat de BIOCALCE RASOBUILD DE
KERAKOLL d’acabat i pintat amb una VELADURA colora escollir per la D.F.
En els balcons de la planta primera de la façana nord com de la terrassa de la
galeria de la façana sud, s’hi realitzarà una capa de pendents amb una lamina
impermeable superior de base de una capa de morter de protecció i fixació de l’enrajolat
d’acabat superior.
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L’acceptació del revestiment queda sotmesa al compliment del plec general de
condicions per a la ejecució de revestiments de morter de calç a les obres de construcció,
RL-88 pel que fa a característiques físiques , defectes, suministre, identificació , control i
recepció , presa de mostres , assaigs de control... sent aquesta rebutjada en cas de no
compliment.
Proteccions durant l’execució :
Protecció amb plàstic o lones en cas de fortes pluges.
Protecció contra les gelades , : si gela al començament de la jornada es
suspendran els treballs , si ha gelat fort abans de començar la jornada es revisaran
escrupolosament i es demoliran les parts danyades.
L’obra defectuosa o mal executada que no compleixi amb les indicacions donades i
la normativa vigent serà demolida i tornada a executar a càrrec del constructor. El replanteig
anirà a càrrec del constructor i serà comprovat per la Direcció Facultativa.
Les certificacions es realitzaran contant com a ple els forats <2 m2 , com a 50% els
forats entre 2 i 4 m2 i com a 100% buit els forats més grans de 4 m2 , excepte els envans
interiors que la medició serà la real.

1.5 FUSTERIA EXTERIOR, PORTICONS
Es mantindran i rehabilitaran tots els tancaments existents practicables de finestres i
balconeres de fusta i vidre simple com els porticons de llibret. Els vitralls de colors en la
galeria de la façana sud sols es netejaran i es protegiran per a poder rehabilitar la fusteria
de fusta i el porticó del tancament sense afectar-los en el procés.
S’han comprovat sis unitats en mal estat que es creu que no es podran rehabilitar i
s’hauran de substituir per unes de noves.
Aquests tancaments tindran el seguent tractament:
Es rascarà tot el vernís existent i les capes malmeses superficials de la fusta per a
tornar-hi a aplicar un vernís incolor, hidròfug i de protecció UV. Es repassaran i sustituïran
els vidres simples transparents malmesos com dels llistons de fixació. També en totes les
obertures es realitzarà un treball de repas de frontisses, planimetria en el seu tancament i
instal·lació de gomes per a millorar l’estanqueitat. Tot aquest treball es realitzarà també en
els porticons de lames exteriors existents.
En les obertures tapiades que s’obrin s’instal·larà un nou tancament practicable
igual que els existents a base de marc de fusta massisa vernissada amb vidre simple.
També es realitzaràn els nous porticons que assenyala el projecte.
En la planta semisoterrani que no s’obren les obertures tapiades per a l’ús actual
que s’en serveix. S’aplicarà el mateix revestiment de façana amb un tó pujat de color més
fosc per a senyalar-ne la diferència.
Sota cap concepte s’entendran com a definitives les mesures i dimensions
indicades a la documentació gràfica , havent de comprovar l’industrial a l’obra les
dimensions definitives fruit del replanteig.
Aquets elements s’han d’entendre completament acabats i instal.lats , la quantitat
es detalla a les medicions . El color definitiu serà indicat per la direcció facultativa una
vegada presentades les mostres . Sota cap concepte s’instal.larà cap dels elements abans
indicats sense que els diferents industrials s’hagin posat d’acord , amb el vist i plau de la
Direcció Facultativa , sobre un color que tots ells puguin utilitzar.
Les dimensions i les mesures definitives seran preses a l’obra . No s’acceptaran
aquells elements que no estiguin ben col.locats , tinguin desperfectes, ratllades , bonys ,
distorsions , manca de verticalitat , horitzontalitat , planeitud , cantells i juntes mal acabades
, manca d’ajust en el tancament , ferratges i panys mal col.locats o amb problemes de
funcionament i manca de qualitat en els vidres.Aquets elements seran retirats i substituits
per uns de nou a càrreg de l’industrial. Serà obligat la presentació de mostres i colors
abans de procedir a la seva col.locació. Sota cap concepte s’instal.laran sense que la
Direcció Facultativa hagi donat el vist i plau (Serà vàlid per qualsevol altre element de
l’obra.).
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1.6 SERRALLERIA
Es realitzaran uns treballs de rehabilitació d’elements exteriors de l’edifici com
baranes, escales d’accés, les portes i pilastres d’accés al jardí com la connexió a la xarxa
dels baixants de coberta.
Es sanejaran totes les baranes existents de ferro colat a base de un sorrejat fi i es
tornaran a pintar amb una capa de pintura de mini de protecció i 2 capes de pintura
d’acabat tipus oxiron.

1.7 TANQUES , GELOSIES I BARANES
La barana del pati central intrior estarà formada per una “U” metàl·lica fixada en el
cantell del forjat la qual subjectarà els panells de vidre doble 5+5 de 1x1,5m. En el vidre es
realitzarà una mostra en vinil de 1,2m de llargada de la geometria de la barana de fundició
original per a mostrar o intentar fer imaginar com seria l’aspecte del pati central original.
Per a la barana que falta es realitzarà la mateixa solució de barana de vidre que en
el pati central. Es referà la geometria dels 2 graons afectats.
Les dimensions i les mesures definitives seran preses a l’obra . No s’acceptaran
aquells elements que no estiguin ben col·locats , tinguin desperfectes com ratllades , bonys
, distorsions , manca de verticalitat , horitzontalitat , planeitud , cantells i juntes mal
acabades , taques , manca de qualitat...Aquests elements seran retirats i substituïts per
uns de nou a càrrec de l’industrial.
Serà obligat la presentació de mostres i colors un mínim de 5 hàbils dies abans de
procedir a la seva col·locació. Sota cap concepte s’instal·laran sense que la Direcció
Facultativa hagi donat el vist i plau (Serà vàlid per qualsevol altre element de l’obra.).
1.8 ACABATS
1.8.1 ARREBOSSATS
S’arrebossarà l’interior dels pericons i caixes de registre amb morter mixt 1 :2 :10.
Serà necessària la presentació de mostres prèvia realització d’aquest. No
s’acceptarà manca de planeitud , escrostonaments , bonys ...en la seva realització. Es
realitzaran unes mostres in situ a càrrec del constructor per comprovar els colors. No es
procedirà a la col·locació de cap arrebossat ni element d’acabat sense el vist i plau de la
direcció facultativa. El preu de l’arrebossat inclourà , la part proporcional de malla per forjats
i canvis de material ,part proporcional de preparació de base , imprimacions i muntatge i
desmuntatge de bastides , proteccions i material auxiliar .
1.8.2 ENVERNISSATS
Envernissats: Totes les portes i porticons practicables exteriors de fusta aniran
envernissats al vernís sintètic incolor , amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues
d’acabat.
1.9 PAVIMENTS
Es realitzaràn els nous Paviments dels balcons exteriors de la façana nord i la
terrassa de la façana sud. Es realitzarà la capa de pendents amb morter de base de la
lamina impermeable, amb una capa superior de morter de protecció i base de fixació de la
rajola d’acabat.
No s’acceptarà cap paviment on s’observi manca de planeitud , mal acabat , mala
coloració de les juntes , manca d’adherència , lesions ni ratllades. Anirà a càrrec del
constructor o industrial corresponent demolir i subsanar el problema . Serà obligat la
presentació de mostres i el vist i plau de la Direcció Facultativa abans de procedir a la seva
instal·lació.
La certificació es realitzarà per m2 real instal·lat.
No s’acceptarà cap paviment on s’observi manca de planeitud , mal acabat , mala
col·locació de les juntes , manca d’adherència , lesions ni ratllades... Anirà a càrrec del
constructor o industrial corresponent demolir i subsanar el problema . Serà obligat la
presentació de mostres i el vist i plau de la Direcció Facultativa abans de procedir a la seva
instal·lació.
La certificació es realitzarà per m2 real instal·lat.
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2 INSTAL.LACIONS . ESPECIFICACIONS .
PLEC DE CONDICIONS GENERALS A TOTES LES INSTAL.LACIONS :
- El constructor o industrial replantejarà els diferents elements amb mitjans topogràfics a cost i càrrec seu . El
replanteig serà supervisat i aprovat per la direcció facultativa . El constructor haurà de presentar informe resum del
replanteig indicant els possibles problemes que hagi detectat , les solucions que aporti per subsanar els possibles
problemes i les possibles variacions de preu degudes als imprevistos sorgits abans d’iniciar cap actuació.
- Les certificacions es realitzaran per m2 , ml , u ... realment executat segons projecte. El preu/m2 inclourà el % de les
mermes retalls , solapatges , juntes , remats...
- Serà necessària la presentació de mostres per a l’acceptació final de la direcció facultativa pel què fa a colors i
materials . Sota cap concepte es col·locarà cap material o color d’acabat sense el vist i plau signat en llibre d’ordres de
la direcció facultativa.
- Sota cap concepte s’entendran com a definitives les mesures i dimensions indicades a la documentació gràfica ,
havent de comprovar l’industrial a l’obra les dimensions definitives fruit del replanteig.
- Abans de realitzar les certificacions el constructor està obligat a presentar els certificats de qualitat i garantia dels
diferents materials i elements com a condició per a la realització de la certificació.
- Es realitzarà control de qualitat .
- No s’acceptaran aquells elements que no estiguin ben col·locats ,soldats , dimensionats , tinguin desperfectes com
ratllades , bonys , distorsions , manca de verticalitat , horitzontalitat , planeitud , cantells i juntes mal acabades...
- L’obra mal executada serà demolida i tornada a realitzar a cost i càrrec de l’industrial responsable.

2.1 SALUBRITAT
2.1.1 SANEJAMENT
Tota la instal·lació es realitzarà segons documentació gràfica de projecte executiu d’acord amb la normativa vigent i
segons l’ús de l’activitat .
NTE-ISA Salubritat :clavegueram
NTE-ISS Salubritat :Sanejament
Es realitzarà la connexió de la xarxa de l’edifici amb la xarxa general mitjançant pericons registrables.
La xarxa de sanejament serà a base de tub de pvc , sèrie c de ∅40 mm , a lavabos i bidets i de ∅50 mm a
banyera , pica , safareig i rentaplats. La xarxa anirà connectada als aparells mitjançant sifó de botella.
Els baixants , la sortida des del wc fins al baixant i les derivacions aniran per sostre o dins caixó i seran de
tub de PVC , sèrie C de ∅100 mm i ∅125 mm . Aniran fixats mecànicament amb brides i unit amb el canaló i entre ells
amb peces especials per a colzes , unions i derivacions.
La xarxa horitzontal anirà soterrada sota la grava. La pendent de la xarxa serà del 2% . El conducte general
de sortida serà de pvc ∅160mm i anirà protegit amb formigó . A la sortida de la xarxa es col·locaran 1 pericons sifònic
per a tapa registrable de 60x45 cm 50 cm de fondària , amb paret de maó calat de 29x14x10 cm , arrebossada amb
morter mixt 1 :2 :10 , elaborat a l’obra i lliscada interiorment, que permetrà el registre i el conexionat cap a la xarxa de
clavegueram.
Tota la instal·lació es realitzarà segons la documentació gràfica i d’acord amb les indicacions de la fitxa de
documentació tècnica adjunta.

2.1.2 EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS
L’evacuació dels fums de la caldera es realitzarà mitjançant xemeneia circular d’acer inoxidable + fibra + acer
inoxidable , de ∅300 mm i 200 mm, (S/UNE 100-101-84), sense gruixos definits , tub rígid encastat i muntat
superficialment. A la sortida es disposarà barret tubular per a tub rodó de 2mm , diàmetre 300 i 200 mm d'acer
inoxidable amb deflectors. Es col·locarà un tapajunts a la part interior i exterior del mur en el punt on la xemeneia
l’atravessa.
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2.2 ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS
Tota la instal·lació es realitzarà segons projecte executiu d’acord amb la normativa vigent .
La normativa bàsica d’obligat compliment que l’empresa instal·ladora haurà de tenir en compte a l’hora de realitzar la
instal·lació és la següent:
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió
Instruccions tècniques complementàries
- Normes particulars , instal.lacions d’enllaç
-Reglament de contactors d’ús corrent
-Normes sobre escomeses elèctriques
-Reglament sobre condicons tècniques i garanties de
seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació
-Normes sobre ventilació i accés de certs centres de
trsndformació
- NRE-CXT/91 sobre canalitzacions per a la xarxa de telefonia
i altres serveis per cable en les edificis de nova construcció .
-Decret 172/1999 , de 29 de juny sobre canalitzacions i
infraestructures de radiodifusió sonora , televisió , telefonia
bàsica i altres serveis per cable en els edificis.

D.2413/73 (BOE:9/10/73)
Modificació(BOE:12/12/85)
Resolució Departament d’Indústria 24/2/83 (DOGC:6/7/83)
R.D.875/84(BOE:12/5/84)
Correció d’errors(BOE:22/10/84)
R.D.2949/82(BOE:12/11/82)
Correcció errors(BOE:4/12/82;29/12/82;21/2/83)
R.D. 3257/82(BOE:1/12/82)
Correcció d’errors(BOE:18/1/83)
Resolució 19/6/84(BOE:26/6/84)

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMB GRAU D'ELECTRIFICACIÓ MIG
8800W,AMB 7 CIRCUITS :
- 1 d'enllumenat exterior amb i.dif i conductor de coure h07v-r de 2x2.5 mm2+t col·locat en tub flexible corrugat de pvc
antihumitat per exterior , encastat en paviment.
- 1 d'enllumenat amb i.c.p. i conductor de coure h07v-r de 2x2.5 mm2+t col·locat en tub flexible corrugat de pvc amb
grau de resistència al xoc 5 , encastat en paret i muntat superficialment en sostre.
- 1 d'enllumenat amb i.dif i conductor de coure h07v-r de 2x2.5 mm2+t col·locat en tub flexible corrugat de pvc amb
grau de resistència al xoc 5 , encastat en paret i muntat superficialment en sostre.
- 1 de pia 6 interruptors automàtics i conductor de coure h07v-r de 2x4 mm2+t col·locat en tub flexible corrugat de pvc
amb grau de resistència al xoc 5 , encastat en paret i muntat superficialment en sostre,
- 1 de p.i.a 6 interruptors automàtics i conductor de coure h07v-r de 2x4 mm2+t col·locat en tub flexible corrugat de pvc
amb grau de resistència al xoc 5 , encastat en paret i muntat superficialment en sostre.
- 2 de preses de corrent amb p.i.a 6 interruptors automàtics i conductor de coure h07v-r de 2x4 mm2+t col·locat en tub
flexible corrugat de pvc amb grau de resistència al xoc 5 , encastat en paret i muntat superficialment en sostre.
- 1 circuit de posta a terra a tot el perímetre de 35 mm2 de cu.
- alta ,i conexionat .
- caixa general de protecció.
- quadre general de distribució.
- equip de mesura
- 10 interruptor unipolar 10a
- 25 commutador
- 42 endolls 10/16 a amb terra
- 16 endoll de 25a amb terra
Tot cablejat i conexionat sota tub protector
inclòs escomesa transport , ma d'obra , ajudes ,encasts ,regates ,caixes, escomeses ,conexionat , alta, comprovacions
i part proporcional de material per a la realització de la instal·lació. tot realitzat amb material Niessen sèrie Olas
metal·litzat .totalment instal·lat a punt de funcionar. Tot realitzat segons les condicions indicades en el reglament
electrònic de baixa tensio i la complementaria instrucció MIBT.

INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA FORMADA PER:
- 2 armari rit. una a la part baixa i un a la part de coberta de 700 mm d'alçada x 600 mm d'amplada i 350 mm de
fondaria amb obertura de porta cap a l'exterior .
- punt d'entrada general en coberta i PB amb dos tubs de 60 mm de diàmetre .
- canalització d'enllaç canaleta de 70 cm2 o dos tubs de 60 mm de diàmetre.
- registres d'enllaç de 40x20x12 mm
- canalització principal 2 tubs de 20 mm
- 1 línia elèctrica de 2x2.5 mm2
- registres de planta , de pas i de canvi de direcció , d'accés d'usuari 200x200x120 mm
- canalització interior d'usuari de 18 mm de diàmetre.
- 3 presa de TV/FM ,cablejat fins a antena o xarxa pública.
- 5 presa de telèfon ,conexionat amb xarxa pública , cablejat i presa exterior.
- 1 antena dipols per a FM i TV , en pal de 1 m d’alçària i fixat a la coberta
Tot cablejat i conexionat sota tubs protectors
inclòs transport , ma d'obra , ajudes ,encasts ,regates ,caixes, escomeses , conexionats , altesa, comprovacions i part
proporcional de material per a la realització de la instal·lació .tot realitzat amb material Niessen sèrie Olas color
totalment instal·lat a punt de funcionar.
tot realitzat segons les condicions indicades en la norma reglamentària de l'edificació nre-cxt/91 i el decret 172/1999 de
29 de juny sobre canalitzacions i infrastructures de radiodifusió sonora , televisió , telefonia bàsica i altres serveis per
cable en els edificis.
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2.3 FONTANERIA I APARELLS SANITARIS
Tota la instal·lació es realitzarà segons projecte executiu d’acord amb la normativa vigent .
-Normes bàsiques per a les instal.lacions interiors de
subministre d’aigua
-Comptadors d’aigua freda
-Diamatres i espessors mínims de tubs de coure per
instal.lacions interiors de subministre d’aigua
- Reglament d’instal.lacions de calefacció,
climatització i aigua calenta sanitària.
Instruccions tècniques complementàries , IT.IC
- Reglament d’aparells a pressió
Instruccions tècniques complementàries
- Resolució de 28 de Juliol de 1988 sobre especificacions a
complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en
instal.lacions de calefacció per aigua calenta fins 90 graus.

O.9/12/75 (BOE:13/1/76)
O.28/12/88(BOE:6/3/89)
Resolución 14/2/80(BOE:2 i 3/10/74
R.D. 16/18780(BOE:6/8/80)
Modificació(BOE:12/11/82)
R.D.1244/79(BOE:29/5/79)
Modificació(BOE:12/3/82)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1082-16/12/1988.

La instal·lació de fontaneria dels habitatges es realitzarà amb polibutilè o amb tub de coure recuit o semidur amb les
dimensions i posició indicades a la documentació gràfica i la fitxa adjunta de documentació tècnica de fontaneria ,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar encastat o muntat superficialment segons el cas ,
unit a paraments mitjançant brides. A totes les estances es col·locarà aixeta de pas mural, encastada, de llautó
cromat, tipus 3, amb entrada i sortida d'1", per tal de poder independitzar el circuit del de la resta de les estances. Els
conductes d’aigua calenta sanitària aniran protegits mitjançant aïllament tèrmic de polietile expandit tipus 2, per a tubs,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment o encastat segons el cas. La posició del contador , escomesa ,
grup de pressió i dipòsit són els indicats a la documentació gràfica.
La posició dels diferents elements són els indicats a la documentació gràfica. La instal·lació s’entendrà complerta
comprovada i a punt de funcionar amb el replanteig , que serà comprovat per la Direcció Facultativa, i totes les ajudes i
materials auxiliars necessaris per realitzar la instal·lació complerta. La instal·lació s’entendrà amb acumulador. El
pressupost de contracte s’establirà a partir de la suma de les indicacions de la documentació gràfica + escrita
+pressupost i medicions , i mai s’entendrà per la seva elaboració una part sense les altres. El traçat serà l’indicat a la
documentació gràfica.
La instal·lació es realitzarà d’acord amb les indicacions de la fitxa de documentació tècnica adjunta i les
indicacions de la IT-IC Reglament i instruccions tècniques complementàries d’instal.lacions de calefacció , climatització
i aigua calenta sanitària.
APARELLS SANITARIS :
Són els indicats en nombre i posició a la documentació gràfica i pressupost.
La direcció facultativa donarà el vist i plau definitiu abans de triar el model definitiu de lavabo.

2.4 PROTECCIÓ
2.4.1 CONTRA INCENDIS
-NBE-CPI/96 Condicions de protecció contra incendis en els
edificis
- Reglament d’instal.lacions de protecció contraincendis .
- Condicionants urbanístics i de protecció contraincendis
complementaris de la NBE-CPI/91.

R.D. 2177/96 (BOE:29/10/96)
R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93)
D.241/94(DOGC30/1/95)

Es preveu l’aïllament de les xemeneies i conductes , perquè no transmetin calor als elements que els
envolten i que hi estan en contacte. Els conductes amés aniran col·locats dins caixó realitzat amb maó , enguixat
exteriorment.
Totes les parets estructurals verticals són de pedra o maó massís amb revestiment de guix. l’estructura
horitzontal de volta de pedra i fusta laminada encolada garanteix una suficient estabilitat al foc.

2.5 CALEFACCIÓ , CLIMATITZACIÓ
Tota la instal·lació es realitzarà segons projecte executiu d’acord amb la normativa vigent i segons l’ús de l’activitat .
-Normes bàsiques per a les instal.lacions interiors de
O.9/12/75 (BOE:13/1/76)
subministre d’aigua
-Comptadors d’aigua freda
O.28/12/88(BOE:6/3/89)
- Diàmetres i espessors mínims de tubs de coure per
Resolució 14/2/80(BOE:2 i 3/10/74
instal.lacions interiors de subministre d’aigua
- Reglament d’instal.lacions de calefacció,
R.D. 16/18780(BOE:6/8/80)
climatització i aigua calenta sanitària.
Modificació(BOE:12/11/82)
Instruccions tècniques complementàries , IT.IC
- Reglament d’aparells a pressió
R.D.1244/79(BOE:29/5/79)
Instruccions tècniques complementàries
Modificació(BOE:12/3/82)
- Resolució de 28 de Juliol de 1988 sobre especificacions a
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1082-16/12/1988.
complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en
instal.lacions de calefacció per aigua calenta fins 90 graus.
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La instal·lació de calefacció esbitubular d’hacer muntada superficialment unit a paraments mitjançant brides.
Es col·locaran aixetes de pas mural, ", per tal de poder independitzar el circuit en cas d’avaria o manteniment. Els
conductes d’aigua aniran protegits mitjançant aïllament tèrmic de polietilè expandit tipus 2, per a tubs, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment o encastat segons el cas.
La caldera mixta serà estanca de gas natural de 15.000-20.000 kcal/h de potència amb un rendiment del
90.1% , segons habitage, circulador , sensor temperatura de regulació caldera , sensor temperatura de demanda acs
,sensor temperatura de regulació acs intercambiador , vàlvula motoritzada de 3 vies , circulador ,inclòs transport ,
col·locació , material auxiliar ,muntada sobre bancada .
La posició de la caldera , emissors... són els indicats a la documentació gràfica. La instal·lació s’entendrà
complerta , comprovada i a punt de funcionar amb el replanteig , que serà comprovat per la Direcció Facultativa , i
totes les ajudes i materials auxiliars necessàries per realitzar la instal·lació complerta. La instal·lació s’entendrà amb
acumulador si s’escolleix un grup tèrmic que no pugui satisfer la demanda d’ACS indicada als càlculs o sense si
s’escolleix un grup tèrmic capaç de satisfer aquestes demandes. La solució per la qual s’opti serà sempre valorant les
dues i amb prèvia consulta i vist i plau de la Direcció Facultativa. El pressupost de contracte s’establirà a partir de la
suma de les indicacions de la documentació gràfica + escrit +pressupost i medicions , i mai s’entendrà per la seva
elaboració una part sense les altres. El pressupost s’entendrà per la unitat total executada. El traçat serà l’indicat a la
documentació gràfica.
La instal·lació es realitzarà d’acord amb les indicacions de la IT-IC Reglament i instruccions tècniques
complementàries d’instal.lacions de calefacció , climatització i aigua calenta sanitària. El traçat serà l’indicat a la
documentació gràfica .

2.6 VENTILACIÓ
Totes les habitacions i estances , sense excepció disposen de ventilació directa a l’exterior.

2.7 GASOS I FLUIDS COMBUSTIBLES
- Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos
domèstics , col.lectius i comercials
-Reglament general del servei públic de gasos combustibles
-Reglament d’aparells que utilitzin gas com a combustible
-Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del
petroli (GLP).
-Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasos , i
instruccions MIG
-Reglament sobre instal.lacions d’emmagatzematge de gasos
liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos
-Extracte de les normes a lse que s’han de sotmetre els
dipòsits mòbils de gasos liquats del petroli de capacitat no
superior a 15 kg. i la seva instal.lació.
-Normes per a la construcció i instal.lacions de dipòsits de
GLP amb capacitat superior a 15 Kg.
- Aplicació de la Normativa vigent en relació a les
instal.lacions receptores de gasos combustibles
- Manteniment i revisió de les instal.lacions receptores de
gasos liquats del petroli (GLP)
- Instrucció tècnica complementària MI-IP 03 “Instal.lacions
petrolíferes per a us propi”

2.8 APARELLS ELEVADORS
No es preveu la instal·lació.
- Reglament d’aparells elevadors

- Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció
Instruccions tècniques complementàries
- Condicions tècniques de seguretat als ascensors
- Aparells elevadors hidràulics

R.D. 1853/1993(BOE:24/11/93
D.2913/1973(BOE:21/11/73)
D.1085/1992 (BOE:9/10/92)
D.1853/1993(BOE:24/11/93)
O.18/11/74(BOE:6/12/74)
Modificació(BOE:8/11/83 , 23/7/84)
O.29/1/86(BOE:22/2/86)
Correcció d’errors(BOE:10/6/86)
Resolució 25/2/63(BOE:12/3/63)

Resolució 24/7/63(BOE:12/3/63)
D.291/1991 (DOGC:24/1/92)
D.317/1993 (DOGC:30/12/93)
R.D. 1427/1997(DOGC: 23/10/97)
Deroga el Reglament per a la utilització de productes
petrolifers per a calefacció i altres usos no industrials (O.
21/06/68)

O.30/6/66 (BOE:2677/66)
Modificacions(BOE:28/11/73 , 12/11/75)
10/8/76 , 13/3/81 , 21/4/81 , 25711/81)
R.D. 2291/85(BOE:11/12/85)
Regulació aplicació(DOGC:19/1/87)
Modificacions(DOGC:7/2/90).
O.9/4/84 (DOGC:30/5/84)
Ampliació de terminis(DOGC:4/2/87 , 7/2/90)
Regulació aplicació (DOGC:20/7/87)
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2.9 COMUNICACIONS
2.9.1 ANTENES
- Instal·lació d’antenes receptores a l’exterior d’immobles
- Antenes col·lectives
- Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives

-Instal·lació en immobles de sistemes de distribució de la
senyal de televisió per cable

D.18/10/57(BOE:18/11/57)
(Derogada pel R.D.-Llei 1/1998 de Telecomunicacions)
Llei 49/66(BOE:25/7/66) (Derogada pel R.D. Llei 1/1998 de
Telecomunicacions)
O.23/1/67(BOE:2/3/67)
Modificació(BOE:10/4/82)(Derogada pel R.D. Llei 1/1998 de
Telecomunicacions)
D.1306/74 (BOE:15/5/74)

2.9.2 TELEFONIA
Tota la instal·lació es realitzarà segons projecte executiu d’acord amb la normativa vigent .
-Infrastructures comuns als edificis per a l’accés als serveis
R.D.-Llei 1/1998
de telecomunicació
-NRE-CTX/91 , canalitzacions per a la xarxa de telefonia i
O.12/11/91 (DOGC:8/1/92)
d’altres serveis per cable en edificis de nova construcció
(Vigent fins l’aprovació del Reglament del R.D. Llei 1/1998 de
Telecomunicacions)
La posició serà la indicada a la documentació gràfica al plànol d’instal·lació elèctrica. L’escomesa d’entrada
serà des de la façana i els punts de telèfon seran els mínims exigits per les normatives i els aconsellats per la direcció
Facultativa i la propietat indicaran la quantitat i la posició. La posició serà la indicada a la documentació gràfica al
plànol d’instal·lació elèctrica.

2.9.3 INTERFONIA , PORTERS ELÈCTRICS
Tota la instal·lació es realitzarà segons projecte executiu d’acord amb la normativa vigent .
- Infrastructures comuns als edificis per a l’accés als serveis
de telecomunicació

R.D.-Llei 1/1998

-NRE-CTX/91 , canalitzacions per a la xarxa de telefonia i
d’altres serveis per cable en edificis de nova construcció

O.12/11/91 (DOGC:8/1/92)
(Vigent fins l’aprovació del Reglament del R.D. Llei 1/1998 de
Telecomunicacions)

2.9.4 MEGAFONIA
No es preveu sistema de megafonia. La propietat decidirà posteriorment si desitja la seva instal·lació o no.
Tota la instal·lació es realitzarà segons projecte executiu d’acord amb la normativa vigent .

- Infrastructures comuns als edificis per a l’accés als serveis
de telecomunicació

R.D.-Llei 1/1998

-NRE-CTX/91 , canalitzacions per a la xarxa de telefonia i
d’altres serveis per cable en edificis de nova construcció

O.12/11/91 (DOGC:8/1/92)
(Vigent fins l’aprovació del Reglament del R.D. Llei 1/1998 de
Telecomunicacions)

2.9.5 ALTRES INSTAL.LACIONS
A determinar si s’escau durant l’execució del projecte . Certificació per m , m2 , ml , u ... realment instal·lat.
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projecte Executiu de:

‘Rehabilitació de la Torre Nova de la
colònia Pons per a ús polivalent.
del municipi de Puig-reig
Comarca del Berguedà (Barcelona)
Ajuntament de Puig-reig, promotor
Antoni Mujal Colilles, arq. Num. 44451-0
Àngel Asensio Figols, arq. tec. Num. 9021
Gener 2020

VI.

NORMATIVES I PLECS DE CONDICIONS
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VI .- LLISTAT DE NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT.
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci
al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre
construcció. Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.El marc normatiu actual
de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es
complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que,
en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes,
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. En
aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la
normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles
ordenances i disposicions municipals. Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i
completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
Ley de Contratos del sector público
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (O. 09/03/1971)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
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Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Protecció contra el soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
Antoni Mujal Colilles , arquitecte
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RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten
als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

derogada pel RD

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
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Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre
ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), modificat pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en
alguns articles
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
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Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en
el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per
cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió,
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
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Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
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O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC
23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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VII.PLEC CONDICIONS GENERALS EDIFICACIÓ, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
Capítol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de
Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les
obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que
corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats,
a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o
contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols,
medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com
a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document,
les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre
la mida a escala.

Capítol I: Condicions Facultatives
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del
sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat,
per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en
l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb
l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut
en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
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e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i
amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de
materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot
cas, les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures
que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,
a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de
l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes
d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que
s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials
necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
Pla de Seguretat i Salut
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de
Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà
d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per
ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que
es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
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Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció
Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la
designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com
a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i
amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es
refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior
o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació
compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la
deficiència.
Presència del Constructor en l'obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades
que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació,
ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a
cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost
en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es
comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o
les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de
l'Arquitecte.
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que
l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin
per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte,
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar
la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es
designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels
treballs.
Faltes del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la
pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes
i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars
i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i
el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor
l'omissió d'aquest tràmit.
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes
parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies
d'anticipació.
Ordre dels treballs
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Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa
estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General
haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin
encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de
les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de
mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que
s'estipuli.
Pròrroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les
en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un
escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard
que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que
per l'esmentada causa sol·licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa,
a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat
amb allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits;
aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els
plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.
Treballs defectuosos
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides
en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat
document.
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells
col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats
en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon
compte.
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells
col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que
s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la
Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes
en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedència i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials
amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs,
etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de
Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la
manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o
acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la
Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que
el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
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Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en
general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del
propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
Neteja de les obres
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no
siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin
perquè l'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals
no existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció
provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu
cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats
especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars
com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de
final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini
per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la
recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua
de la fiança.
Documentació final d'obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres,
amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta
d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t.
del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del
Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que,
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i
en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
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Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra
o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data
del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
Prórroga del termini de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es
trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director
marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i,
si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la
fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars,
instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits
establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en
els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a
criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques
Epígraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les
condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions
de pagament.
Epígraf 2: Fiances
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents,
segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per
100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa
proporció.
Fiança provisional
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà
d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà
de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el
Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci
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l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades
en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec
de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix
paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per
ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació
del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient
per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de
recepció.
De la seva devolució en general
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi
trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra,
tals com salaris, subministraments, subcontractes...
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de
la fiança.
Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què
es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció
d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i
equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els
del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels
costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest
percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
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El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les
partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i
el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la
unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
Preus contradictoris
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui
afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de
Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més
anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització
més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar
augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base
per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a
l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà
allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec
General de Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus
en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord
amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del
pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la
revisió corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars,
percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3
per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
Calendari de la oferta.
Emmaguetzament de materials
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Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells
d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
Epígraf 4: Obres per administració
Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui
per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un
representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble
personalitat de Propietat i Contractista.
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu,
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o
indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes
les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la
realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que,
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses
efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidació d'obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la
qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats
tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual
corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada
d'enderrocs.
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d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o
en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a
compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la
qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze
per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al
Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball
realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat,
la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat
el contrari contractualment.
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada
es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li
autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada
que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra,
en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments
no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència,
rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que
fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades
per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes
establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats
en el paràgraf anterior.
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que
en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament
dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
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2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de
les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les
diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec
General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs
de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació
valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que
haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles,
tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques"
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta
relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada,
acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i
tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin,
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir
davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els
"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director
expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi
preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari,
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren
en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran
a l'origen.
Millores d'obres lliurament executades
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte
o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director,
no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o
adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
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Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada,
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant
partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris
per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració,
valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu
defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se
l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte
de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel
Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el
Plec de Condicions Particulars.
Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada,
no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època
de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran
i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al
Contractista.
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000)
de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del
dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
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Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament
d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte,
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o
adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de
l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la
part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.
Epígraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així
com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en
les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit,
l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans
de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats
contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució,
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i
refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.
Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom
del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura
que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a
allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a
l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte
de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
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Conservació de l'obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans
de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de
menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas
de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que
l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i
reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec
de Condicions Econòmiques".
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari,
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat,
sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis,
propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista
en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el
quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.
A..........Puig-reig................, a......27..... de .........gener..........2020....

signat: Antoni Mujal Colilles

signat: Àngel Asensio Figols
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Introducció
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament.
Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i
manteniment que s'especifiquen a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot
comportar:
• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor
patrimonial, funcional i estètic.
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o
clausura.
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre
les que es destaquen:
• Codi Civil.
• Codi Civil de Catalunya
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
• Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
• Legislacions sobre els Règims de propietat.
• Ordenances municipals.
• Reglamentacions tècniques.
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal :
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960
del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels
Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas,
pel Reglament de Règim Interior.
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de
propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca
l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les
instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i
manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici.
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a
Administradors de Finques col·legiats.
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures
de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats.
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Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el
Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el
procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat
pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i
transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris –
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
POLIVALENT
Usos subsidiaris:

Situació:
CAL PONS 4
Situació:

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic
competent les operacions programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

Fonaments – Elements de contenció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar
la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de
càrrega i de salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Antoni Mujal Colilles , arquitecte
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat
o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les
normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Incidències extraordinàries:
•
•

•

Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o
modificar les condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres,
entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre
d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements
de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element
constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord
amb el grau de impermeabilització exigit.

Estructura
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte.
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es
facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i
de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de
paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la
incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines,
dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per
intercomunicació entre plantes.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les
diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents:
Categoria d’ús

A

Zones residencials

Subcategoria d’ús

A1

A2

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Trasters
Antoni Mujal Colilles , arquitecte
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Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)
2 – (200)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)
2 – (200)

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)
–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–
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Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
B Zones administratives
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C1
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C2
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis
Zones de reunió (llevat
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions
les superfícies
en museus, etc.
C3
C corresponents als
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
usos A,B i D)
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C4
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C5
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones comercials
D1
Locals comercials
D
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
F Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
G1
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
G exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
conservació
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

3 - (300)

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–

–

–

1,6 - (160)

1– (100)

2 – (200)

1,6 - (160)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

........

–

–

.........

–

SI

–

NO

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny
- així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades
estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat
de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars
característiques als originals.
Neteja:
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En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas,
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de
desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot
lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements
estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans,
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques de l’estructura.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
COBERTA DE BIGUES DE FUSTA LAMINADA GL24H
AMB PANELL SANDWICH, LAMINA IMPERMEABLE I TEULA
CERÀMICA

Situació:
CAL PONS 4

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la
formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que
puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i
torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de
les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament
als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines,
etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
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Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o,
en general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent
per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment
periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de
garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà
avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament
les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la
zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i
estiguin en bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV,
tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta
(lluernes, claraboies, entre d'altres).

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies,
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la
impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació,
trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors,
ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners,
aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A
aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.
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A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que
puguin representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema
d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la
seva seguretat enfront les caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens
(tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes,
etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes,
tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les
plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant
d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No
es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per ferho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb
productes específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de
neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements
de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment
donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

•

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al
buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes,
tendals, persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
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Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació,
trobades amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits,
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en
l’apartat d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de
funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements
aliens que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la
seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat
d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de
fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres
de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi
o emmagatzemar-hi cap element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus
mecanismes, o pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als
existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de
netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de
seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el
mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les
instruccions donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores
oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot
adoptant les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els
protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:
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Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal
responsable de la propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones
properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per
veure si són calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes
amb roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai
s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut
convenientment avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau,
l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, les
de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable
de la mateixa fins que surti de l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre
grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i
tancaments interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de
greixar periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de
recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de
netejar.
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan
presentin signes d'oxidació.

Interiors d’habitatges i/o locals
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant
prohibit desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que
puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i ,
per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord
amb les característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast
per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció,
desguàs, etc.).
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les
de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot
perillar l’estabilitat de l’element.
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En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al
sostre, ni s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel
manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la
subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar,
que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel
fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin
elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de
propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent
autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un
tècnic competent.
Neteja:
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.)
s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat.
Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin
especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades
pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni
productes abrasius.
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions
donades pel fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en
contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement.
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que
poden provocar incendis.
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos
de matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb
l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.),
evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant
periòdicament.
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o
cubells ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions:
envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i
perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis,
material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols,
fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament.
Incidències extraordinàries:
• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores
oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de
manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes
operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es
fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de
dubte és convenient demanar consell a un professional.
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Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si
s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de
greixar perquè funcionin amb suavitat.
Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de
revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.
En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els
carregaments entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments,
substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències.
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i
s'han de repintar d’acord amb el seu envelliment.
Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de
manteniment donades pel fabricant.

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals
als operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de
manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació
de l’edifici.

Instal·lació d'aigua
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Tipus de subministrament:
XARXA
Situació clau general de l’edifici:
PLANTA SEMISOTERRANI
Tipus comptadors:
INDIVIDUAL
Local/habitatge:
Situació clau de pas
1
PLANTA SEMISOTERRANI

Situació:
MUR PEDRA EXTERIOR

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap
element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi
manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i
són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que
faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels
aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes.
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten
independitzar-los en cas d’avaria.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua
diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi:
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limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i
dutxes temporitzades.
No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a
omplir la banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena
càrrega per optimitzar el consum d’aigua.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin
les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia
de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador
especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà
la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de
netejar.
Incidències extraordinàries:
•

•

•

Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les
mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament
per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre
l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o
modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi
habitatge, local o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a
propis i a tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per
evitar que es glacin.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment
donades pel fabricant.

El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici
fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau
de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.
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Instal·lació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
PLANTA SEMISOTERRANI
Tipus comptadors:
Situació:
INDIVIDUAL
TANCA EXTERIOR
Habitage/pis:
Potència instal·lada Situació del quadre de dispositius de comandament i
(w)
protecció:
1
15
ARMARI EN PLANTA SEMISOTERRRANI

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació
no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs
considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar
– de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal
de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuïts.
• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta
la instal·lació.
• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i
les sobrecàrregues.
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar
algun aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors
magneto tèrmics dels altres circuits.
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits.
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells
elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte.
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia
de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
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A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció
normatius respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells
fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa
vigent, a la potència contractada i amb una empresa autoritzada.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic
del circuit corresponent.
Incidències extraordinàries:
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits,
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.
• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua,
gas o un altre tipus de combustible.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants.
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció
de l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de
l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal·lació de gas
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Tipus de gas:
GAS NATURAL
Situació clau general de l’edifici:
PLANTA SEMISOTERRANI
Tipus comptadors:
GENERAL
Local/habitatge:
Situació clau de pas
1
PSS

Tipus de subministrament:
XARXA

Situació:
TANCA EXTERIOR
Aparells instal·lats o a instal·lar :
CALDERA

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de
dipòsits no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats
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amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a
l'empresa que faci el manteniment.
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni
tampoc per a penjar-hi objectes.
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres.
Han de dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu
període de vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de
connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície
calenta com, per exemple, la part posterior del forn.
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de
ventilació a l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació.
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de
l'habitatge, local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell
de gas en funcionament.
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la
cuina encesos.
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús
proporcionades pels seus fabricants.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
instal·lacions comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia
de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa
vigent, amb la companyia subministradora i amb un instal·lador autoritzat.
Neteja:
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidències extraordinàries:
• Si es detecta una fuita de gas caldrà:
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que
produeixen espurnes.
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona.
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap
mullat o be amb un extintor.
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres.
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o
al servei d'urgències de la companyia subministradora.
• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques
o ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador
autoritzat.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.
• Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici.
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Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i
la clau de pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Instal·lació de desguàs
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses,
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis,
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els
tubs de la xarxa de desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa
vigent i amb una empresa especialitzada.
Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:
• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons
dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa
de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment
de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la
xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja
que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o
modificar les condicions resistents del subsòl.
• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació
es revisaran els sifons i les vàlvules.
• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres,
entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres)
poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
•
•

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
Revisió de la instal·lació.
Neteja d’arquetes.
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Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o
pous i bombes d’elevació

El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la
instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari.

Instal·lació de calefacció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de calefacció:
Caldera de gas natural i instal·lació de radiadors de fosa existents.

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i
termòstats les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús
previst i de la seva freqüència.
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir
les instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació :
- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte.
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred.
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la
instal·lació i avisar l'instal·lador.
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de
l'aigua circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació
estigui funcionant i es descargoli lleugerament els cargols de la part
superior dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir
aigua.
- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix
considerablement el seu rendiment.
- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de
dia i 18ºC de nit.
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny
de qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal
educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als
objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació
permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre es dorm.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una
empresa autoritzada.
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador
autoritzat i d’acord amb la normativa vigent.
Neteja:
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial,
sempre d’acord amb les instruccions del fabricant.
Incidències extraordinàries:
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Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà:
- Tancar la instal·lació.
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi
habitatge, local o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a
propis i a tercers.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels
espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior
de l’espai privatiu correspon a l'usuari.

Instal·lació de climatització
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic
per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions.
Tipus de climatització:

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de
l’ús previst i de la seva freqüència.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment
a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o
comunitat de propietaris.
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les
instruccions donades pel fabricant.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa
especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.
Incidències extraordinàries:
• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en
la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de
l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.
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II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a
l'usuari.

Instal·lació de telecomunicacions
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents:
• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL).
• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital.
• La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i
quan s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els
corresponents codificadors.
• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de
dades per cable.
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o
comunitat de propietaris.
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element
aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de
l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part
d’un instal·lador autoritzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús
privatiu doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa
(mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als
responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions
oportunes.
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II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar
resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de
la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec
de l’operadora contractada.
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada
general de l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius,
correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el
manteniment va a càrrec de l’usuari.

Instal·lació de porter electrònic
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint
les prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació del porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una
empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en
la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.

Instal·lació d’aparells elevadors
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones
estan especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina.
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu
interior. Els nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de
l'ascensor.
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al
personal de l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable
designat per la propietat.
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació dels aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una
empresa autoritzada.
Incidències extraordinàries:
•
•

•

Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No
funciona" i avisar als responsables del manteniment de l’edifici.
Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortirne, prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon
amb el conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria
d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és
a la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en
cas necessari cal trucar al Servei de Bombers.
En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà
a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme
territorial competent ho autoritzi.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Inspecció i revisió dels aparells elevadors.
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu
manteniment està obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la
instal·lació.

Instal·lacions per a la recollida i
evacuació de residus
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a
les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de recollida municipal:

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que
cada fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes
tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos
tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no
plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a
la instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons
dels desguassos.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
instal·lacions per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat
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o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per
part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables
del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.
II. Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les
instal·lacions.

Instal·lació de protecció contra
incendis
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a
l'ús projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells
instal·lats:
extintors

Situació:
2 A cada planta de pols ABC i de CO2

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles
tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a
l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma
(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten
les seves instruccions d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un
instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
•
•

Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es
restitueixin al seu correcte estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot
adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si
s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.
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II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra
incendis comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la
responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel
sinistre.

Instal·lació de ventilació
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells
instal·lats:

Situació:

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de
ventilació les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no
es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés.
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador
especialitzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús
privatiu doncs poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per
tant, la salubritat dels mateixos.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
Revisió sistemes de comandament i control.

El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a
l'usuari.
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Instal·lació de dipòsits de gas-oil
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de dipòsits de gas-oil s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de seguretat per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Tipus de dipòsit

Situació:

Capacitat (lts.)

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació dels dipòsits de gas-oil, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i l’execució d’un instal·lador
autoritzat.
Incidències extraordinàries:
• Si es detecta una fuita de combustible caldrà:
Tancar l'aixeta de pas de subministrament del dipòsit a l'aparell.
Ventilar l'espai obrint portes i finestres i retirar el líquid abocat.
Avisar immediatament a una empresa especialitzada.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components dels dipòsits de gas-oil tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Revisió de la xarxa i del dipòsit segons la seva capacitat.

Instal·lació solar tèrmica per
l’aigua calenta sanitària
I.- Instruccions d’ús:
Consideracions d’ús :
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a
l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i
d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació.
Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui
aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva
execució per part d’un instal·lador especialitzat.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es faci
amb una empresa especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.
Incidències extraordinàries:
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Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar
als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions
oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
•
Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components.
• Revisió general de la instal·lació.
El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels
espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o
local i els aparells correspon a l'usuari.

Instal·lació solar fotovoltaica
I.- Instruccions d’ús:
Consideracions d’ús :
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint
les prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp):

La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació.
Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui
aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació fotovoltaica, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un instal·lador
especialitzat.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
• Revisió general de la instal·lació.
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IX PLA DE CONTROL DE QUALITATS
PROGRAMA DE CONTROL
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1.- ldentificació i dades generals de l'obra

l 1dentificació de l'obra
Descripció de l'obra
Rehabilitació de la Torre Nova de la Colònia Pons per a ús polivalent.
Empla ament: Direcció
Colònia Pons número 4. de Puig-reig.

C.P.
Població
08692 Puig-reig

[ Agents de l'obra
[ Autor Projecte
Nom i cognom
Antoni Mujal Colilles

Titulació Autor Projecte
Arquitecte 44451/0

[ Director Obra
Nom i cognom
Antoni Mujal Colilles

Títol Director Obra
Arquitecte 44451/0

[ Director Execució Obra
Nom i cognom
Antoni Mujal Colilles

Títol Director Execució Obra
Arquitecte 44451/0

[ Promotor
Nom i cognom o raó social
Ajutnament de Puig-reig

CIF o NIF
ESP0817400E

Direcció

C.P.
Població
08692 Puig-reig

Carrer Pau Casals 1

Telefon
93 838 00 00

[ Autor del pla de control del qualitat
Nom
Antoni
Direcció
Carrer Major 9

1

Cognom
Mujal Colilles

Número Col·legiat
44451/0
C.P.
Població
08692 Puig-reig

Telefon
650 100 901

NIF
39362986-G

2.- Característiques i dades del projecte
Document de condicions i mesures per obtenir les qualitats deis materials i dels processos
constructius
Es redacta el present document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels
processos constructius en compliment del recoliit a l'article 6é Condicions del Projecte, Article 7é Condicions
en l'Execució de les Obres i Annex II Documentació del Seguiment de l'Obra de la Part 1, segons REIAL
DECRET 314/2006, de 17 de mar9, pel qual s'aprova el Codi Técnic de l'Edificació.
Amb tal finalitat, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustara al següent:
Les obres es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
d'obra previa conformitat del promotor i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de
!'obra.
El director d'obra i el director de l'execució de !'obra realitzaran, segons les seves competéncies respectives,
els controls següents:
Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes.

Les característiques técniques deis productes, equips i sistemes subministrats satisfan alió que s'ha exigit
en el projecte i es documentaran d'alguna de les formes següents:
Control de la documentacíó deis submínistraments.

Els subministradors entregaran al constructor, el qual els facilitara al director d'execució de l'obra, els
documents d'identificació del producte exigits per la normativa, el projecte o per la direcció facultativa.
Aquesta documentació es compondra deis documents d'origen, fuli de subministrament i etiquetatge; el
certificat de garantía del fabricant, signat per persona física; i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE deis
productes de construcció.
Control de recepció mitiancant distintius de qualitat i avaluacions d'idonei1at técnica.

El subministrador proporcionara la documentació precisa sobre els distintius de qualitat que ostentin els
productes, equips o sistemes subministrats i les avaluacions técniques d'idonenat per a l'ús previst de
productes, equips i sistemes innovadors.
El director de l'execució de !'obra és el responsable de comprovar que aquest productes, equips o sistemes
satisfaran les característiques técniques exigides al projecte i verificara que amb aquesta documentació n'hi
ha prou per a l'acceptació deis mateixos.
Control de recepció mitíancant

assaíos.

Quan la reglamentació vigent o el projecte els consideri, o la direcció facultativa així l'especifiqui, sera
necessari realitzar assajos.
Les proves s'efectuaran d'acord a les especificacions del projecte o les indicacions de la direcció facultativa
sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a
adoptar.

Control d'execució de l'obra.

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlara l'execució de cada unitat d'obra verificant
el seu replantejament, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició deis elements
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar per comprovar la
seva conformitat amb alió que s'ha indicat en el projecte, la legislació aplicable i les instruccions de la
direcció facultativa.
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En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els métodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions técniques d'idoneïtat i es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar
la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
En la recepció de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin
els agents que intervenen, així com les verificacions que, si escau, realitzin les entitats de control de qualitat
de l'edificació.

Documentació del control de l'obra.

El control de qualitat de les obres realitzat incloura el control de recepció de productes, els controls de
l'execució i de !'obra acabada.
El director de l'execució de l'obra recopilara la documentació del control realitzat, verificant que
és conforme amb alió que s'ha establert en el projecte, els seus annexos i modificacions
.
El constructor demanara deis subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director
de l'execució de l'obra la documentació deis productes anteriorment assenyalada així com les
seves instruccions d'ús i mantenimen,ti les garanties corresponents quan procedeixí.
La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra
podra servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de
qualitat de l'obra.
Un cop finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control sera dipositada pel director de
l'execució de l'obra al Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Publica competent.

Certificat final d'obra
En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificara haver dirigit l'execució material de les
obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d'alló que s'ha edificat d'acord
amb el projecte, la documentació técnica que ho desenvolupa i les normes de la bona construcció.

El director de l'obra certificara que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el
projecte objecte de llicéncia i la documentació técnica que el complementa, trobant-se disposada per a la
seva adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment.
Al certificat final d'obra se li uniran com annexos els documents següents:
a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introdu"it durant
!'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicéncia; i
b) relació deis controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats.
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Objecte
El present pla de control de qualitat té per objecte determinar els controls i assajos necessaris per
a garantir la qualitat del materials, sistemes i l'execució de les obres d'adequació de l’habitatge
unifamiliar aïllat a l’Avinguda Santa Anna 6 de Moià.
Descripció constructiva de la proposta
Enderrocs i obres provisiona/s.

La tanca del recinte de les obres haura de ser suficientment consistent i en tot moment el recinte de les obres
romandra tancat sense envair el carrer i no hi haura cap acumulació de material fora del tancat de !'obra.
Condicionament del terreny.

Es faran les excavacions de les rases de fonaments deis diferents murs així com els diposits i rases
d'instal·lacions.
Les terres procedents de l'excavació, si resulten de qualitat suficient, s'aprofitaran per recréixer el nivel! del
solar als !loes a on sigui necessari.
Fonaments i estructura.
El sistema estructural de les piscines sera de murs de formigó armat i sostres de biguetes autoportants amb
revoltons ceramics. La fonamentació sera profunda a base de micropilotis fins a encastar-se suficientment a
l'estrat resistent.
Els diposits soterrats es faran amb murs de formigó, així com els murs de contenció exteriors.
L'estructura del petit edifici de serveis sera de murs de carrega de totxo i sostre de llosa massissa, amb
fonamentació de llosa massissa sobre solera de graves.
Tancaments.
Els murs de l'edifici de serveis sera de fabrica de totxo gero mecanic revestit de ceramica de color fose a
!'exterior i color ciar a !'interior.
La fusteria exterior sera tota d'alumini lacat de color ciar.
La coberta sera inclinada i impermeabilitzada amb acabat ceramic de color fose i rafee a la zona més baixa.
Divisions interiors.

En els serveis les divisions interiors seran de totxana de pla o de cantel! amb un gruix de 10 cm. i morter
mixt M-40/b (1:1:7) preparats pera rebre el revestiment de rajola ceramica.
En les parets i envans de divisions interiors formades amb peces ceramiques agafades amb morter de
ciment portland les dues últimes filades i !'entrega de la última amb el sostre es fara amb morter de guix.
El repicat de les regates per a encastar els tubs o caixes de pas d'instal·lacions es fara amb taladradora
mecanica sense degollar l'enva.
Acabats.
Paviments.

Els paviments interiors seran de rajola de gres extru"it amb relleu antilliscant.
El paviment del magatzem sera de llosa de formigó amb acabat antilliscant.
Alguns paviments exteriors seran de llosa de formigó amb acabat antilliscant.
Revestiments.

La zona humida anira revestida amb rajola ceramica blanca 20x20 cm. fins a l'alc;ada de les portes i fins al
sostre aniran arrebossats i pintats rematats amb arestes.
El sostres interiors aniran pintats sobre el formigó prefabricat.
Els paraments interiors que no vagin enrajolats aniran pintats amb pintura plastica.
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Els paraments exteriors aniran pintats amb pintures resistents a !'exterior.
Totes les parets estaran protegides superiorment amb cavalló en forma de goteró.
Els ampits de les finestres es preveuen de pedra natural.
Varis.

El magatzem disposara de llum natural.

Desguassos.

Tota la xarxa de sanejament es connectara a la xarxa municipal del carrer de Les Flors a al carrer Nou.
Els desguassos seran amb tub de polipropilé de 6 bar de pressió nominal, verticals o penjats del sastre,
vistos o encaixats.
Tots els desguassos disposaran d'equip sifónic.
Es connectara amb la xarxa general de clavegueram de la població.
Els desguassos seran de PVC els de petit diametre i de polipropilé els de 110, 160 i 200 mm.
Tindran els següents diametres:
Rentamans i piques
Urinaris
Dutxes
WC
Desguas de cambres humides
Desguas climatització

40 mm.
60 mm.
60 mm.
110mm.
60 mm.
60 mm.

Els desguassos pluvials es canalitzaran pels baixants exteriors de 11O situats en els testers i es
connectaran a les mateixes arquetes situades actualment.
Electricitat.

La instal·lació tindra un quadre de comandament i protecció amb 7 nous circuits dotats deis corresponents
interruptors automatics.
La il·luminació es realitzara mitjan9ant equips de fluorescencia vista a una al9ada mínima de 2,50 m. i tindra
un nivell lluminós de 300 lux.
En els espais de circulació les lluminaries aniran protegides i tindran un nivell lluminós de 100 lux
S'instal·lara enllumenat d'emergéncia i senyalització.
Lampisteria i aparells sanitaris.
Sera de canonades de polipropilé amb un cabdal de 0,10 I/seg. per als rentamans.
Les aixetes seran de tipus temporitzades.
Cal comprovar la memoria annexa de lampisteria.
Calefacció i climatització.

No es preveu.
Ventilació.

Tots els espais es ventilen i il·luminen a través de forats a !'exterior.
Gasos i fluids combustibles.

No es preveuen.
Comunicacions.

No es preveuen.
Urbanització.

Les actuacions d'urbanització consistiran en la disposició de nou paviment antilliscant en tota la superficie
de peus descal9os de les platges de les piscines, disposició de grades per al públic, reordenament deis
accessos i l'arranjament de part de la superficie enjardinada per tal d'adaptar les zones aterrassades
existents als nous condicionats d'ús previstos.
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3.- Descripció dels controls a realitzar
Moviment de terres
Control Execució Obra

1. Control execució moviment de terres obres urbanització
Replanteig

Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectuat d'acord ambles exigéncies normatives vigents
CoHocació

Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució

Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs

S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es traba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

2. Control execució moviment de terres edificis A, B, C I D
Replanteig

Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometria

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord ambles exigéncies normatives vigents
Col·locació

Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució

Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs

S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es traba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada
1. Verificació obra realitzada

Fonamentació
Control Documentació Subministraments
1. Formigó de central. Albara i documentació previa. EHE.
Formigó fabrica! a central. Albara de Subministrament i documentació previa

Control Distintius Qualitat
1. Subministrament d'acer per formigó amb certificat EHE.
Certificat o distintiu de qualitat. Subministrament de productes d'acer per formigó.

Control Mitjan.;ant Assaigs
1. Formigó. Control estadístic nivell normal EHE Formigó.
Control estadístic nivell normal segons article 88.4 de la EHE. Especificacions segons punt 4 d'aquest
document.

2. Formigó. Especificacions de durabilitat EHE Formigó.
Especificacions relatives a la durabilitat
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Control Execució Obra

1. Control d'execució de Fonamentació
Replanteig

Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord amb les exigencies normatives vigents
Col-locació

Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució

Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs

$'inspeccionara la seva correcta disposició, geometrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Verificació obra finalitzada

Estructura de formigó
Control Documentació Subministraments

1. Formigó de central. Albara i documentació previa.
Formigó fabrica! a central. Albara de Subministrament i documentació previa

2. Peces d'entrebigat. Peces d'entrebigat.
Certificat. Documentació segons EHE

Control Distintius Qualitat

1. Subministrament d'acer per formigó amb certificat.
Certificat o distintiu de qualitat. Subministrament de productes d'acer per formigó.

Control Mitjanc;ant Assaigs

1. Formigó. Especificacions de durabilitat. EHE Formigó
Especificacions relatives a la durabilitat

2. Formigó. Control estadístic nivel! normal. EHE Formigó
Control estadistic nivell normal segons article 88.4 de la EHE. Segons especificacions del punt 4
d'aquest document

Control Execució Obra

1. Control d'execució de Estructura de formigó
Replanteig

Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría

Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord ambles exigencies normatives vigents
Col·locació

Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució

Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs

S'inspeccionara la seva correcta disposició, geometrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.
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Control Obra Acabada
1. Verificació obra finalitzada

Estructura d'acer
Control Documentació Subministraments
1. Perns estructurals d'alta resistencia UNE-EN 14399-1:2006.
Declaració CE de conformitat. Perns estructurals d'alta resistencia per precarga. Part 1: requisits
generals

2.

Ancoratge metal·lic estructurals pera formigó
.
Guia DITE 001 parte 1, 2, 3, 4. Ancoratges metal·lics per fom,igó

3. Soldadura. MetalIs de soldadura per fusió. UNE-EN 13479:2005.
Declaració CE de conformitat. Consumibles per soldeig. Productes per metalls d'aportació i fundents
pel soldeig per fusió de materials metal·lics

4. Acer laminat en calent per construcció metal·lica. UNE-EN 10025-1:2006.
Declaració CE de conformitat. Productes laminats en calen!, d'acer no aliat, per construccions
metal·liques d'ús general. Part 1: Condicions tecniques de subministrament.

5.

Unions soldades. Acreditació soldadors CTE SE-A. Estructures d'acer.
Acreditació de soldadors.Unionssoldades en obra segons Art 10.3 del CTE SE-A

6 . Ancoratge químics estructurals pera formigó.
Guia DITE 001 par! 5. Ancoratges químics per fom,igó

Control Mitjan ant Assaigs
1. Estructures d'acer. Tractaments de protecció CTE SE-A Estructures d'acer.
Tractaments de protecció en obra segons Art 10.6 del CTE SE-A

2. Assaigs control unions soldades. Estructura metal·lica CTE-SE-A
Assaigs de control d'unions soldades en estructura metal·lica

Control Execució Obra
1. Control d'execució de Estructura d'acer
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i fom,es referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord amb les exigéncies nom,atives vigents
Col·locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la nom,ativa que li aplica.

Control Obra Acabada
1.
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Verificació obra finalitzada

Estructura prefabricada
Control Documentació Subministraments
1. Bíguetes, sístemes de forjat, bígueta í revolto UNE-EN 15037-1:201O
Declaració CE de conformitat. Productes prefabricats de formigó.

2.

Ancoratge metal·lic estructurals pera formígó.
Guia DITE 001 part 1, 2, 3, 4. Ancoratges metal·lics per formigó

Control Execució Obra
2. Control d'execucíó de Estructura d'acer
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord amb les exigéncies normatives vigents
Col-locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es traba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que ti aplica.

Control Obra Acabada
2. Verificacíó obra finalítzada

Cobertes
Control Documentació Subministraments
1.

Passarel·les, passos í escales per accés a teulats UNE-EN 516:2006.
Declaració CE de conformitat. Accessoris prefabricats per cobertes. lnstal·lacions per accés a
teulades. Passarel·les, passos i escales

2. Canalons suspesos i els seus accessorís CTE HS, UNE EN 607.
Canalons suspesos i els seus accessoris de PVC-U segons CTE HS

3. Xapa metall autoportant per cobertes i fa9anes UNE-EN 14782:2006.
Declaració CE de conformitat. Xapa metal·lica autoportant per a recobriment de cobertes i fac,anes .
Especificacions i requisits de producte.

4. Ganxo de seguretat prefabrícat per cobertes UNE-EN 517:2006.
Declaració CE de conformitat. Accessoris prefabricats per cobertes. Ganxo de seguretat per teulades

5. Morters per paletería. UN. Específicacíons per morters de paletería.Part 2.
Declaració CE de conformitat. Morters per paletería.

6.

Escales prefabrícades per cobertes UNE-EN 12951:2006.
Declaració CE de conformitat. Accessoris per cobertes prefabricats. Escales de coberta permanents.
Especificacions de productes i métodes d'assaigs

Control Mitjançant Assaigs
1. Assaígs passarel ·les, passos í escales PC-UNE-EN 516:2006.
Assaigs de control de qualitat per accessoris prefabricats en cobertes d'instal·lacions per accessos a
teulades com passare·lles, passos i escales
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Control Execució Obra
1. Control d'execució de Cobertes
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord ambles exigencies normatives vigents
Col·locació
Abans de la col-locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es !roba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Prova d'estanquitat de cobertes CTE HS1. Prova d'estanquitat de cobertes

Tancaments exteriors
Control Documentació Subministraments

1. Morters per paleteria. UN. Especificacions per morters de paleteria. Part 2.
Declaració CE de conformitat. Morters per paleteria.

2. Peces ceramiques per paleteria UNE-EN 771-1:2003.
Declaració CE de conformitat. Certificat del fabricant que acrediti la succió de les fabriques.
Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 1: peces d'argila cuita

3. Panells fa9ana pref. plaques guix laminat-cartro UNE-EN 13915:2008.
Declaració CE de conformitat. Panells de fa93na prefabricats amb plaques de guix lamina! amb nucli
cel·lular de cartró. Definicions, especificacions i metodes d'assaig

4. Característiques deis materials de fa9ana CTE HS1.
Especificacions deis components que conformen la fulla principal de la fa93na segons el tipus de
material

5. Blocs de formigó per paletería UNE-EN 771-3:2004.
Declaració CE de conformitat. Certificat del fabricant que acrediti la succió de les fabriques
Especificacions de peces de fabrica per paletería. Part 3: Blocs de formigó (arids densos y lleugers)

Control Mitjançant Assaigs

1. Estanquitat panys fa9ana a l'aigua d'escorrentia CTE HS1. Estanquitat de panys de
fa9ana a l'aigua d'escorrentia
Control Execució Obra

1. Control d'execució de Tancaments exteriors
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord ambles exigencies normatives vigents
Col-locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Verificació obra finalitzada
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Tancaments interiors
Control Documentació Subministraments

1. Panells cartró guix arnants termo/acústics UNE-EN 13950:2006.
Declaració CE de conformitat. Panells compostos de cartró guix a'illants térmic/acústics. Definicions,
requisits i métodes d'assaig.

2. Adhesius a base de guix per panells i plaques guix UNE-EN 14496:2006.
Oeclaració CE de conformitat. Adhesius a base de guix per a'illament termo/acústic de panells de
composite i plaques de guix. Definicions, requisits i métodes d'assaig

3. Raconeres i llistonat per enllu'its interiors UNE-EN 13658-1:2006.
Declaració CE de conformitat. Enllistonat i raconeres metal·liques. Definicions, requisits i métodes
d'assaig. Part 1. Enllui'ts ínteríors

4. Morters per paletería. UN. Especificacions per morters de paletería. Part 2.
Declaració CE de conformitat. Morters per paletería.

5. Perfileria metal·lica per plaques de guix laminat UNE-EN 14195:2005.
Declaració CE de conformitat. Perfilaría metal·líca per partícions, murs, sostre de plaques de guix
lamina!. Definicions, requisits i métodes d'assaig.

6. Peces ceramiques per paletería UNE-EN 771-1:2003
Declaració CE de conformitat. Certificat del fabricant que acrediti la succió de les fabriques.
Especificacions de peces de fabrica per paleteria. Part 1: peces d'argila cuita

7. Guix i productes de guix perla construcció. UNE-EN 13279-1:2006.
Declaració CE de conformitat. Guix i productes a base de guix per la construcció. Part 1: Definicions i
requisits

Control Execució Obra

1. Control d'execució de Tancaments interiors
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referidas al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord ambles exigéncies normativas vigents
Col·locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referidas a la normativa que els afecta
Materials
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancias d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Verificació obra finalitzada
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lmpermeabilitzacions
Control Documentació Subministraments

1. Lamina bituminosa armada per cobertes UNE-EN 13707:2005.
Oeclaració CE de conformitat. Lamines pera impermeabilització. Lamines bituminoses amb armadura
per impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques.

2. Juntes de segellat performades UNE-EN 14188-3:2006.
Declaració CE de conformitat. Juntes de segellat. Part 3. Especificacions per juntes performades

3 . Geotextils per sistemes de drenatge UNE-EN 13252:2001.
Declaració CE de conformitat. Geotéxtils i productes relacionats. Requisits per al seu us en sistemes
de drenatge.

4. Lamina impermeabilització plastic i elastómer UNE-EN 13956:2006.
Declaració CE de conformitat. Lamines flexibles per a impermeabilització. Lamines de plastic
elastómers per impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques

5. Productes de segellat de juntes en fred UNE-EN 14188-2:2005.
Declaració CE de conformitat. Productes per segellat de juntes. Part 1: Especificacions per productes
de sellat. Aplicacions en fred

Control Execució Obra

1. Control d'execució de lmpermeabilitzacions
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectuat d'acord ambles exigéncies normatives vigents
Col-locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

2. Verificació obra finalitzada i prova d'estanquitat de cobertes CTE HS1. Prova
d'estanquitat de cobertes.

12

lmpermeabilitzacions
Control Documentació Subministraments

1. Aillament termic d'escuma fenólica PF UNE-EN 13166:2002.
Declaració CE de conformitat. Productes i materials a'illants térrnics per aplicacions en l'edificació.
Productes manufacturats d'espuma fenólica (PF). Especificació

2. Aillament termic de llana mineral MW UNE-EN 13162:2002.
Declaració CE de conformitat. Productes i materials a'illants térmics per aplicacions en l'edificació.
Productes manufacturats de llana mineral (MW)). Especificació

Control Execució Obra

1. Control d'execució de Aillaments
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectuat d'acord ambles exigéncies normatives vigents
Col-locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixenles condicions i restriccions referides a la normativa que els afectaMateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada
1.

Verificació obra finalitzada

Acabats
Control Documentació Subministraments
1.

Sostres suspesos UNE-EN 13964:2006.
Declaració CE de conformitat. Sostres suspesos. Requisits i métodes d'assaig

2. Material per juntes de plaques de guix laminat UNE-EN 13963:2006.
Declaració CE de conformitat. Material de juntes per plaques de guix lamina!. Definicions,
especificacions i métodes d'assaig.

3. Guix i productes de guix perla construcció. UNE-EN 13279-1:2006.
Declaració CE de conformitat. Guix i productes a base de guix per la construcció. Part 1: Definicions i
requisits

4.

Plaques d'escaiola per sostre suspés UNE-EN 14246:2007.
Declaració CE de conformitat. Plaques d'escaiola per sostres suspesos. Definicions, especificacions i
métodes d'assaig

5.

Rajoles ceramiques. UNE-EN 14411:2004.
Declaració CE de conformitat. Rajoles ceramiques. Definicions, classificació, característiques
marcatge

6. Plaques de guix laminat. UNE-EN 520:2005.
Declaració CE de conformitat. Plaques de guix lamina!. Definicions, especificacions i métodes d'assaig.

7.

Taulells derivats de la fusta UNE-EN 13986:2006.
Declaració CE de conformitat. Taulells derivats de la fusta, per emprar-los en la construcció.
Característiques, avaluació de conformitat i marcatge.

8. Morters per arrebossat i enllu'i't UNE-EN 998-1:2003.
Declaració CE de conformitat. Especificacions per morters de paletería. Part Morters per arrebossat i
enllu'it.

9.

Adhesius per rajoles ceramiques UNE-EN 12004:2001 (Act. UNE-EN 12004:2008)
Declaració CE de conformitat. Adhesius per rajoles ceramiques. Definicions i especificacions
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Control Mitjançant Assaigs
1. Assaigs de rajoles ceramiques PC-UNE-EN 14411:2007. Assaigs de control de qualitat
pera rajoles ceramiques
Control Execució Obra

1. Control d'execució de Acabats
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord amb les exigéncies normatives vigents
Col-locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Verificació obra finalitzada

Paviments
Control Documentació Subministraments

1. Rajoles ceramiques. UNE-EN 14411:2007.
Declaració CE de conformitat. Rajoles ceramiques. Definicions, classificació, característiques
marcatge

2. Productes de segellat de juntes en fred UNE-EN 14188-2:2005.
Declaració CE de conformitat. Productes per segellat de juntes. Part 1: Especificacions per productes
de sellat. Aplicacions en fred

3. Rajoles de formigó UNE-EN 1339:2004.
Declaració CE de conformitat. Rajoles de formigó. Especificacions i métodes d'assaig

4. Rajoles de terratzo per ús interior. UNE-EN 13748-1:2005.
Declaració CE de conformitat. Rajoles de terratzo. Part 1: Rajoles de terratzo per ús interior.

5. Adhesius per rajoles ceramiques UNE-EN 12004:2001 (Act. UNE-EN 12004:2008).
Declaració CE de conformitat. Adhesius per rajoles ceramiques. Definicions i especificacions

6. Pastes autonivellants UNE-EN 13813:2003.
Declaració CE de conformitat. Pastes autonivellants i pastes autonivellants per terres. Pastes
autonivellants. Característiques i especificacions.

7. Morters per paletería. UN. Especificacions per morters de paletería. Part 2.
Declaració CE de conformitat. Morters per paleteria.

8. Recobriments de terres textils, laminats, resilents UNE-EN 14041:2005.
Declaració CE de conformitat. Recobriments de !erres resilents, téxtils i laminats. Característiques
essencials
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Control Mitjançant Assaigs

1. Paviments. Lliscabilitat de paviments CTE SU-1, UNE ENV 12633:2003. Paviments.
Lliscabilitat de paviments
2. Assaigs de paviments poliesportius d'interior PC-UNE-EN 14904:2007. Assaigs de
control de qualitat per paviments poliesportius d'interior de superficies esportives

Control Execució Obra

1. Control d'execució de Paviments
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord amb les exigéncies normatives vigents
Col-locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada
1. Verificació obra finalitzada

Elements practicables
Control Documentació Subministraments
1.

Finestra i porta exterior sense resistencia al foc UNE-EN 14351-1:2006.
Declaració CE de conformitat. Finestres i portes per vianants exteriors. Norma de producte,
característiques de prestació. Part 1: finestres i portes per vianants exteriors sense característiques de
resistencia al foc i/o control de fugues de fum

2. Porta industrial, comercial, de garatge i portons UNE-EN 13241-1:2004.
Declaració CE de conformitat. Portes industrials comercials, de garatge i portons. Norma de producte.
Part 1: Productes sense característiques de resistencia al foco control de fums.

3. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat UNE-EN 14449:2006
Declaració CE de conformitat. Vidre per edificació. Vidre lamina! i vidre lamina! de seguretat. Avaluació
de la conformitat

4. Ferramentes. Panys, baldes i tancadors mecanics UNE-EN 12209:2004
Declaració CE de conformitat. Ferramentes per edificació. Panys i baldes. Panys, baldes i tancadors
mecanics.. Requisits i métodes d'assaig (Portes tallafoc/estanques al fum)

5. Persianas UNE-EN 13659:2004 Persianas.
Declaració CE de conformitat. Requisits de prestacions incloses la seguretat

6. Recepció de Fusteria. Característiques CTE HE-1 Recepció
Característiques d'estanque·itat de les fusteries segons CTE HE-1
Control Distintius Qualitat
1. Lacat amb segell de qualitat QUALICOAT
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de

Fusteria.

Control Mitjançant Assaigs
1.

Vidre d'edificació. Seguretat risc d'impacte CTE SU-2, UNE EN 12600:2003 Vidre
d'edificació. Seguretat frontal risc d'impacte segons CTE SU-2 y UNE EN 12600:2003

Control Execució Obra

1. Control d'execució de Elements practicables
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría
Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord amb les exigéncies normatives vigents
Col·locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es
s comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcionsi detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referides a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es !roba dins de les
tolerancies d'acceptació definides al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Verificació obra finalitzada

Sanejament
Control Documentació Subministraments

1. Tubs i accessoris de PVC-U CTE HS1; UNE EN 1453-1
Tubs i accessoris de PVC-U (Policlorur de vinil no plastifica!) amb tubs de pare! estructurada per
evacuació d'aigües residuals

2. Juntes electromeriques d'elastomers termoplastics UNE-EN 681-2:2001
Declaració CE de conformitat. Juntes electromériques. Requisits deis materials per juntes
d'estanquenat de tubs emprats en canalitzacionsd'aigua i en drenatge. Part 2 Elastómers termoplastics.

3. Separadors de greixos UNE-EN 1825-1:2005
Declaració CE de conformitat. Separadors de greixos. Part 1: Principis de disseny, característiques
funcionals, assaigs, marcatge i control de qualitat

4.

Adhesius materials termoplastics sense pressió UNE-EN 14680:2007
Declaració CE de conformitat. Adhesius per sistemes de canalització en materials termoplastics sense
pressió. Especificacions

5. Tubs prefabricats de formigó CTE HS5; UNE 12701O
Declaració CE de conformitat. Tubs prefabricats de formigó en massa, formigó armat i
formigó amb fibres d'acer, per producció sense pressió
Control Execució Obra

1. Control d'execució de Sanejament
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponen amb les mides i formes referides al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometría
Els materials i sistemas subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord ambles exigéncies normativas vigents
Col·locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
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Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
compleixen les condicions i restriccions referidas a la normativa que els afecta
MateriaIs
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es traba dins de les
tolerancias d'acceptació definidas al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Prava d'estanque'itat i resistencia conductes DB HS-5 Prava d'estanque'itat i resistencia
mecanica deis conductes de sanejament segons l'Art 5,6 de HS-5

Protecció al foc (IPC)
Control Documentació Subministraments

1. Hidrants UNE-EN 14384:2006
Certificat CE de conformitat. Hidrants

2. Alarma incendi. Equips trans alarma i fallada UNE-EN 54-21:2007
Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 21: Equips de transmissió
d'alarmes i avisos de fallada

3. Alarma d'incendi. Disp E/S per detectors de foc UNE-EN 54-18:2006
Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 18: Requisits i métodes
d'assaig per dispositius d'entrada/sortida per us en vies de transmissió deis detectors de foc i alarmes
d'incendi

4. Alarma contraincendis. Polsador manual d'alarma UNE-EN 54-11:2001
Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 11. Polsadors manuals
d'alarma

5. Extintors portatils d'incendis UNE-EN 3; UNE 23110-15:2002
Certificat CE de conformitat. Extintors portatils d'incendis

6. Detectors de fum per feix óptic de llum UNE-EN 54-12:2003
Certificat CE de conformitat. Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Part 12: Detectors de fum.
Detectors de línia que empren feix óptic de llum.

7. Boques d'incendi amb manegues planes UNE-EN 671-2:2001
Certificat CE de conformitat. lnstal·lacions fixes d'extinció d'incendis. Sistemas equipats amb
manegues. Part 2: Boques d'incendi equipades amb manegues planes

Control Distintius Qualitat

1. Manega impulsió lluita contra incendis RD 1942/1993;UNE 23091 Manegues d'impulsió
per lluita contra incendis
2. Racords de connexió RD 1942/1993; UNE 23400 Material de lluita contra incendis.
Records de connexió
Control Execució Obra

1. Control d'execució de Protecció al foc (IPC)
Replanteig
Situació i les dimensions deis elements es corresponenamb les mides i formes referidas al projecte executiu
o als planols definitius del final d'obra
Geometria
Els materials i sistemas subministrats corresponen amb els indicats al projecte i que la seva recepció s'ha
efectual d'acord amb les exigéncies normativas vigents
Col·locació
Abans de la col·locació, es verificara que es donen les condicions necessaries per a la seva correcta
disposició.
Execució
Es comprovara la correcta disposició i execució d'acord amb les prescripcions i detalls del projecte i que es
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compleixen les condicions i restriccions referidas a la normativa que els afecta
Materials
S'inspeccionara la seva correcta disposició, geométrica i funcionalitat per comprovar que es troba dins de les
tolerancies d'acceptació definidas al projecte i a la normativa que li aplica.

Control Obra Acabada

1. Prova d'estanque'itat i resistencia de columna seca RD 1942/1993 Prova d'estanque'itat
i resistencia mecanica de la columna seca abans de la seva posta en servei
2. Prova d'estanque'itat i resistencia de BIE RD 1942/1993 Prova d'estanque'itat i
resistencia mecanica de les Boques d'lncendi Equipades BIE abans de la seva posta en
servei
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1

4.- Programa de control del formigó
Fonamentació
Formigó. Control estadístic nivell normal
Rases i pous de cimentació

nº

Nom

Designació

Est.

m3

Ps .

Set.

Sup.

PI.

Lots

1
2
3
4

Sabates
Mur
Llosa piscina
Mur piscina

HA-25/B/20/Ila
HA-25/B/20/Ila
HA-30/B/20/IV
HA-30/B/20/IV

F
C
C

56
45
145
62

9
7
24
10

1
1
1
1

50
20
420
110

1
1
1
1

1
1
1
1

Est.

m3

F

18

Ps.
1

Set.
1

Sup.
122

PI.
1

Lots
1

F

Estructura de formigó
Formigó . Control estadístic nivell normal
nº
1
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Nom
Sostres

Designació
HA-25/B/20/lla

5.- Programa de control específic
Estructura d'acer
Estructures d'acer. Creuetes
Lot

ESTRUCTURA METÁL·LICA o segell qualitat

Assaigs control unions soldades. Creuetes
Lot

ESTRUCTURA METÁL·LICA.

Tancaments exteriors
Estanquitat panys fa ana a l'aigua d'escorrentia
Lot

1

ESTANQUITAT FAÇANA o certificat

Acabats
Assaigs de rajoles ceramiques
Lot

ASSAIG PAVIMENTS o certificat

Paviments
Paviments. Lliscabilitat de paviments
Lot

1

LLISCAMENT DE PAVIMENTS o certificat

Elements practicables
Vidre d'edificació. Seguretat risc d'impacte
Lot

Puig-reig, Juny 2019
L'arquitecte:

Antoni Mujal Colilles
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ENVIDRAMENTS o certificat

- -

---,
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COMENTARIOS

RED DE SANEAMIENTO
:

NÓTAS

Además de la documentacion relativa a cada producto y capitulo, debe tenerse en cuenta y solicitarse siempre la que proceda del apartado COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
EN CUMPLIMIENTO DEL CTE TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS A INCORPORARSE DE FORMA PERMANENTE A LA OBRA DEBERAN IR ACOMPAÑADOS, COMO MÍNIMO,
PARA SU RECEPCIÓN DE ALBARAN Y CERTIFICADO DE GARANTIA (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE).

HA ENTRADO EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE EN LA FECHA DEL DOCUMENTO
ENTRA EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO EN EL PROXIMO MES
NO HA ENTRADO EN VIGOR, AUN, LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO

NOTA (X)' Productos omateriales para los que una etapaclaramente identificable enelproceso de producciónsupone una mejora enla clasificación de reacción al fuego ( por ejemplo la adicción de retardadotedse ignición o la limiatcióndematerial orgáinco) Con reaccióna fuego A1', A2', B' o e•.
NOTA (X)" : Sistema dealimentacion Tipo1: con rangodepresión de 0,05 a 1Mpa (0,5 a 1O bar). Sistema de alimentación Tipo 2: con rango depresiónde0,01 a1 Mpa (O,1 a 1O bar), alimentaicónde ACS y AF por gravedad desde depositasabiertos, o bajo presión,hastalosaparatos sanitarios.
IMPORTANTE - NOTA (" *) : La existencia de una GUIA DITE no implica la obligación de los fabricantesde los productosincluidos en la misma a llevar el marcado CE, excepto en los casos en que algúreglamento nacional establezca la obligación
de tener el DITE y el marcado CE, a partir de la fecha que se establezca en ese reglamento,_según RESOLUC IÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE LA DIRECCIÓNGENERAL DE INDUSTRIA publicada en el BOE del 27 de diciembre de 2011 Y. según
decisión de la Comisión Europea concerniente a los t;1roductos dentro de la Directiva Euro¡¡ea de ¡¡reductos de Construcción (89/106/EEC). Se enlaza con el documento en cuestión.
El procedimiento de comprobación para productos con obligatoriedad de incorporar el marcado CE se puede encontrar en el documento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio "Productos de construcción. Marcado CE¿ Cómo se
comprueba?" el cual estáa disposición de los colegiados en el Portal del colegiado, apartado Control de Calidad - Documentos y Enlaces para el Control de Calidad.
COLUMNA 1- MARCADO CE:
ETIQUETADO Y/O MARCADO CON SIGLAS CE. La forma de comprobacion del etiquetado se encuentra en el documento reseñado
COLUMNA 2 - DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
Documento firmado por el fabricante en el que se deben incluir las caracteristicas técnicas que acreditan el marcado CE según la norma UNE EN de aplicación reseñada en la columna Especifiación Técnica.
COLUMNA 3 - CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD
Documento firmado por un organismo notificado en el que se deben incluir /as caracteristicas técnicas que acrediten el marcado CE según la norma UNE EN de aplicación reseñada en la columna Especifiación Técnica.
COLUMNA 4 - DITE
Certificado O/TE indicando el Documento de Idoneidad Técnica Europeo que incorpora el marcado CE y las caracterlsticas del producto, equipo o sistema. En el etiquetado se deberá incluir el número de certificado O/TE
COLUMNAS:
(1) SELLO O MARCA DE CONFORMIDAD A NORMA
(2) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE ALUMBRADO
(3) CERTIFICADO DE HOMOLOGACION O MARCA AENOR "N". {3)* CERTIFICADO DE CONFORMIDAD A ORDEN, REAL DECRETO O NORMA de aplicación .
(4) ETIQUETADO SEGUN NORMA O ESPEC/FICACION
(5) ETIQUETADO SEGUN NORMA DE APLICACION, REFERENCIANDO LA MISMA EN EL ETIQUETADO O MARCADO.
(6) ETIQUETADO SEGUN NORMA (PLACA) Y CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TANQUE QUE INCLUYA COMO MINIMO LA INFORMACION DE LA PLACA DE ETIQUETADO.
(7) INFORMES DE ENSAYOS SEGUN NORMA O ESPECIFICACION
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DOCUMENTACION REGLAMENTARIA PARA LA RECEPCION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
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PRODUCTO

ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA

M
A
R
C
A
D
O

D
E
C
L
A
R
A
C
C I
E Ó
N

C
E
R
T
I
F
I
C
A
D
O

D
I
T
E

CERTIF
ICADO
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8) (9) SI NO
(10) (11)
(12) (13)
(14) (15)

CONFORMIDAD

COMENTARIOS

C
E
(8) AUTORIZACION DE USO DE VIGUETAS DE FORJADO+ CERTIFICADO DE DISTINTIVO OFICIAL RECONOCIDO Ó JUSTIFICACIÓN DEL FABRICANTE (firmada por persona fisica) DEL CONTROL DE FABRICACIÓN (contendrá
mlnimo: resultados del control del hormigón del último mes y resultados a flexión y cortante de los últimos 6 meses)
AUTORIZACION DE USO. (RO 1247/2008 -EHE 08: En el caso de elementos resistentes para pisos y cubiertas que incluyan elementos prefabricados de hormigón que deban ostentar obligatoriamente el marcado CE, no será exigible
la autorización de uso a que hace referencia el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.)
(9)CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA SUCCIONEN FABRICAS CON CATEGORIA DE EJECUCION A (si no viene especificada en la declaración de conformidad)
(10) Poliuretano Proyectado Marcado, etiquetado e Información Técnica
Los componentes de los sistemas de poliuretano se suministrarán en envases provistos de marcas o etiquetas con los datos que indica la norma, entre otros la inscripción: "Sistema de po/iuretano según la Norma UNE 92120 Parte 1,
apto para la fabricación de espuma rígida de poliuretano in si/u por proyección para aislamiento térmico en construcción".
Los fabricantes de los sistemas de poliuretano proporcionarán a todos sus clientes Información Técnica de los sistemas de poliuretano que suministran haciendo constar las características a cumplí (conductividad térmica, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, densidad, calor especifico)

(11)Copia de la inscripción de la Central en el Registro Industrial según titulo 4° de la ley 21/1992. Controles y ensayos reglamentarios según EHE 08
{12) Homologación por el Ministerio de Industria y Certificado de conformidad de producción
(13) Para los cementos no obligados a Marcado CE CERTIFICADO DE GARANTIA FIRMADO POR PERSONA FISICA si RC 08. Además los cementos para fabricar hormigón en obra: CERTIFICADO DE GARANTIA DEL
FABRICANTE si EHE
(14)

Tipo de elementoestructural y declaración delacapacidadportante delelemento con indicación de lascondiciones de apoyo (olos valores de las propiedades deresistencia, rigidez y densidad de los materialeqsue lo conforma
n);

.
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CAPITULO/ UNIDAD DE OBRA/
DOCUMENTOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

l 51

NO

CONFORMIDAD
COMENTARIOS

SANEAMIENTO
Control de ejecucion según:

CTE –DBHS5
CTE - DBHR

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Conbol da ejecucion según;

EHE-08
CTE -DB SE -C-CAP. 4
CTE-DB SE -C-CAP. 5
CTE -DB SE -C-CAP.6
CTE-DB SE -C-CAP. 7
CTE-DB SE -C-CAP.8
CTE-DB SE -C-CAP. 9

r

1

Documentación previa y posterior a ejec1.Jción

EHE-08

ESTRUCTURAS DE ACERO
Con1rol de ejecucion según•

Certilicaóo de soldador acreditado

CTE -DB SE -A - CAP. 1o.3
CTE -DB SE -A - CAP. 1o.8
CTE -DB SE -A· CAP. 11 12
ó s/ EAE (Instrucción Acero Estruct.)
UNE EN 287-1/ 1993

FABRICAS ESTRUCTURALES
Con1rol de ejecocion según:

CTE-DB HR

CTE-DBSE-F-CAP8
FABRICAS Y PARTICIONES
IContro1 ae eJecucion segun:

CTE-DB HR

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y FACHADAS
Control de ejecucion segUn:

CTE -DB HE 1 cap 4
CTE -DB HE 1 Cap 5
CTE - DB HR
CTE -DB HS 1 cap 4
CTE -DB HS 1 cap 5

CUBIERTA§ jVlnculoj
Control de ejecucioo según:

vlC
• JK HS 1
CTE -DB HE 1 C8Q 4
CTE -DB HE 1 caQ 5
CTE - DB HR

AISLAMIENTOS

1

Productos de aislamiento ténnico para coosbucci6n. Espuma
rigídade poíiuretano producida in tu Especfficaciooes para el
producto instalado. (')

UNE 92120-2

INSTALACIONES DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
Control de ejecucion según:

CTE -DB HS4 Cap 5
CTE -DB HS4 Cap 6
CTE-DB HR
RITE {Reglamento de Instalaciones Termicas)

Certificado de instalador habililado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha (CONTROL DE OBRA ACABADA)
INSTALACIONES ELECTRJCAS
Con1rol de ejeoucion según:

C T E -DB HE3
CTE- DBHR
REBT (Reglamentoelectrotecnico de baja tension)

Cartificado de instaladorhabliitado
Certificado final delinstalador, 11 pruebas finales y puesta en
man:ha (CONT
ROL DE OBRA ACABADA)
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
IConlrol de Ol8C\/ClOl1 segun:

CTE- DBSI
CTE- DBHR

Certificado de instalador habilitado
Certificado finaldelinstalado,,U pruebas finales y puesta en
man:ha (CONTROL DE OBRA ACABADA)
NOTAS :
(") P o liuret a no Proyectado Daclaraci6n da/ instala dor con SELLO /NCE, Marca N, etc (voluntario). (CONTROL DE OBRA ACABADA) Al finalizar la instalaci ón de la espuma, al instalador
declarará a su cliente que la aplicación de la espuma se ha realizado de acuerdo con los requerimientos de esta norma y ut11izan do un sistema de poliuretano que cumple can la Parte 1 de
esta norma. En la dec/araci6n constarán, también, los datos que indica la norma.

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Promotor: Ajuntament de Puig-reig

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

projecte Executiu de:

‘Rehabilitació de la Torre Nova de la
colònia Pons per a ús polivalent.
del municipi de Puig-reig
Comarca del Berguedà (Barcelona)
Ajuntament de Puig-reig, promotor
Antoni Mujal Colilles, arq. Num. 44451-0
Àngel Asensio Figols, arq. tec. Num. 9021
Gener 2020

X.

FITXES JUSTIFICATIVES

Antoni Mujal Colilles , arquitecte
Àngel Asensio Figols, Arquitecte tècnic
Puig-reig – Berguedà – Barcelona
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la Part I del CTE)

✔

Façanes
Mitgeres descobertes

D E F I N I C I Ó D E L G R A U D ’ I M P E R ME A B I L I T A T D E L E S F A Ç A N E S
Zona Pluviomètrica Taula 5 I

II

III

Zona eòlica

✔

IV

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)

d 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Classe d’entorn Taula 6

Grau d’impermeabilitat

V

Tot Catalunya és zona eòlica C

✔
3
✔

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FAÇANA CARA
VISTA

Amb
cambra
d’aire

Ventilada

Grau d 5

B3+C1

No
ventilada

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

C1+H1+J2+N2

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

B2+C1+J1+N1

Grau d 4

B2+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 2

B1+C1+J1+N1

Grau d 3

B1+C1+H1+J2+N2

Grau d 5

B3+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

B3+C1

aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 2

R1+C1

Grau d 3

R1+B1+C1

Grau d 5

R3+C1

Ventilada aïllament no
hidròfil a l’exterior
del full principal

Grau d 5

B3+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire

Grau d 4

R2+C1

Grau d 5

R3+C1

Grau d 4

R1+B2+C1

Grau d 5

R2+B1+C1

Grau d 5

R3+C1

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
CONTINU

Amb
cambra
d’aire

Ventilada
No
ventilada

Sense cambra d’aire

FAÇANA AMB
REVESTIMENT
DISCONTINU

Amb
cambra
d’aire

No
ventilada
Sense cambra d’aire

C1+H1+J2+N2

✔
B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.

Agost 2007

COAC · Oficina Consultora Tècnica

✔
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

Façana amb revestiment continu sense cambra d’aire
aïllament situat a l’interior del full principal
R1

R1+B1+C1

Grau d’impermeabilització d 3

Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració
✔

- Revestiment continu:
Gruix entre 10-15 mm o acabat amb una capa plàstica prima
Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat
Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència
d’una acumulació de vapor entre ell i el full principal
Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració
C1

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:
- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic
2
La succió del maó ha de ser d 0,45 g/(cm · min)
- Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix.
- Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim
3
El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció d 0,32 g/cm . En el
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de
2
serd 5 g/(cm · min) per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de
2
ser d 7 g/(cm · min)
- Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.

B1

Barrera contra la penetració d’aigua de resistència mitja a la filtració
- Aïllament no hidròfil

/

✔

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

CTE

HS

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

v.3

abril 2008PRG

Ref. del projecte: 03RH80-TORRE NOVA

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de
l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

VENTILACIÓ
DELS RECINTES

Interior dels habitatges

Ventilació
general
(apartat 3.1.1)

✔

Àmbit:

Conjunt de l’habitatge

Sistemes:

- Híbrid, o bé

Cabals
mínims:

Admissió d’aire - Dormitoris o 5 l/s persona
de l’espai
- Sala d’estar o 3 l/s persona
exterior (1)

- Mecànic

Es garantiran els
cabals mínims de
ventilació
mitjançant la
implantació dels
sistemes de
ventilació adequats

(taula 2.1)

menjador
Extracció de
l’aire viciat (2)

- Banys

o 15 l/s local

- Cuina

o 2 l/s m i
o 8 l/s local si hi ha
2

aparells de combustió

Ventilació
addicional
(apartat 3.1.1)

Àmbit:

Cuina

Cabal
mínim:

Extracció mecànica per a bafs
i contaminants de la cocció (2)

o 50 l/s

(taula 2.1)

Ventilació
complementària
(apartat 3.1.1)

Magatzem de residus en
(4)
edificis d’habitatges

Cabal mínim:

Àmbit:

Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables.

(apartat 4.4)

Superfície practicablet 1/20 Superfície útil del local

10 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.2)

(1)

✔

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Trasters en edificis
d’habitatges

Cabal mínim:

0,7 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.3)

✔

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Aparcaments

Cabal mínim:
(taula 2.1)

Locals d’altres tipus
EVACUACIÓ DELS De les instal·lacions
PRODUCTES DE
tèrmiques
LA COMBUSTIÓ
(1)

120 l/s plaça

Sistema de ventilació:
(apartat 3.1.4)

(1) (2)

- Natural, o bé
- Mecànic

- Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3.

(5)

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la
(6)
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques

✔
✔

Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D t H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D t 3 m.
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà:

(2)

(4)

A t 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 d F d 3 m.

b)

A t F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable.

(3)

a)

Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt
on puguin haver persones de forma habitual.

Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el D
 d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta de l’edifici.
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació.

(5)

Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997).

(6)

Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

CTE

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

HS

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

 L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida
útil de la instal·lació.
 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens
patògens.

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

 Se’n disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran
discontinuïtats entre:

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i
equips de la instal·lació

Buidat de la xarxa:

 Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

✔

✔

✔

q  0,04l/s  urinaris amb cisterna
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS)
q  0,03l/s  “pileta de rentamans
q  0,065l/s  rentamans, bidet
q  0,10l/s  dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig,
aixeta aïllada
q  0,15l/s  banyera < 1,40m rentadora domèstica
q  0,20l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)
q  0,40l/s  rentadora industrial (8kg)

Pressió:

 Pressió mínima: Aixetes, en general o P  100kPa
Escalfadors i fluxors o P  150kPa
 Pressió màxima: Qualsevol punt de consum o P  500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

 Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals

 Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

Accessibilitat de la
instal·lació

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

Identificació

 Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

✔

Comptatge

 Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
cada unitat de consum individualitzable.

✔

Xarxa de retorn d’ACS

 La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del
punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

✔

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors
en disposaran.

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

✔

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

C TE D B SU A : SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

Edificis o establiments d’ús privat:
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Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

✔

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari
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Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

PARÀMETRES
GENERALS

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Amplada:  0,90 m
- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Paviment: és no lliscant

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)
- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

DB SUA / D135/95

✔

- Amplada:  0,90 m
- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

✔

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.
✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)
PORTES
garantiran

- Amplada:
 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

Referència de projecte
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- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

✔

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

✔

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

✔

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

✔

- No s’admeten graons

✔

✔

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

RAMPES

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

- transversal:

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

- Pendents

S’admet d 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada
- transversal:

DB SUA / D135/95

✔

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

d 2%

- Trams:

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

- Trams:

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

✔

- Trams:

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

✔

- Replans:

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte
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- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

✔

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

ASCENSOR

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions
cabina

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

DB SUA / D135/95

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Dimensions
cabina:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

✔

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m
- Portes

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

✔

- Passamans:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

✔

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.
- Senyalització:

Referència de projecte

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

Rehabilitació de la Torre Nova de la Colònia Pons

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals
- amplada: t 0,80 m.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

✔
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior
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- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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HE ESTALVI D’ENERGIA.
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ
Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”
Àmbit d’aplicació

Edificis de nova construcció

INSTAL·LACIONS
D’IL·LUMINACIÓ
INTERIOR de:

Rehabilitació d’edificis existents

 Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la
superfície il·luminada

Reformes de:
- locals comercials
- edificis d’ús administratiu

 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació

S’exclouen:

 Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte

✔

 Construccions provisionals amb un període d’utilització previst d 2anys
 Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials
 Edificis independents amb una superfície total < 50m2
 Interior dels habitatges
 Enllumenats d’emergència
2

VEEI (W/m )
EXIGÈNCIA

Valor
d’Eficiència
Energètica de la
instal·lació

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)
VEEI d

ZONES del GRUP 1: zones de no representació
- administratiu en general
- andanes d’estacions de transport

3,5

- sales de diagnòstic
- pavellons d’exposicions o fires
- aules i laboratoris

4,0

- habitacions d’hospital

✔

- zones comunes

4,5

- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
5,0

- aparcaments
- espais esportius
- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior

4,5

ZONES del GRUP 2: zones de representació
- administratiu en general
- estacions de transport
- supermercats, hipermercats i grans magatzems

6,0

- biblioteques, museus i galeries d’art
- zones comunes en edificis residencials

7,5

- centres comercials (s’exclou les botigues)

8,0

- hosteleria i restauració
- religiós en general
- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de
reunions i sales de conferències

10

- botigues i petit comerç
- zones comunes

SISTEMES DE
CONTROL i
REGULACIÓ
de les
instal·lacions
d’il·luminació de
les zones dels
grups
1i2

- habitacions d’hotels, hostals, etc.

12

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior

10

f Per a cada zona

 Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada
manual, a manca d’un altre sistema de control.
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada
des del quadre elèctric)

✔

f Per a zones d’ús esporàdic

 El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per:
- sistema de control de presència, o bé
- sistema de temporització

✔

f Per a zones amb aprofitament de
la llum natural

 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre

✔

 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una
distància < 3m de la finestra:
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat,
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b)

✔

No és d’aplicació a
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

juliol 2007 (v.1)
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DADES DE L’EDIFICI O LOCAL
Ús previst (1)
Administratiu

Comercial

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
Nova construcció

Pública
concurrència

Docent

✔

Residencial
habitatge

Residencial
públic

✔

Altres intervencions en edifici o local existent

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

Rehabilitació (2)

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
Nova instal·lació

Reforma de la
instal·lació

✔

- Canvi del tipus d’energia
- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

- Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció
d’ACS o la modificació dels existents.
- Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred.
- El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Objecte
Climatització (5)

Calefacció (6)

✔

Refrigeració(7)

Ventilació (8)

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Calor

Producció d’aigua calenta sanitària,
(ACS) (9)

✔

Centralitzada

Calor

kW

Fred

kW

Tipus d’instal·lació
Individual

✔

Nombre
d’individuals

Calor
Fred

9,00

Fred

kW
kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

✔

Caldera
mixta

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

Bomba
de calor

Planta
refredadora

Captadors
solars

Altres
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
Calor (11)

9,00 kW Fred (11)

kW

Solar (12)

P equip recolzament

0,00 kW

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)

0,00 kW

Fonts d’energia previstes
Electricitat

Combustible gasós

✔

Combustible líquid

Energia solar

Altres

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
Objecte
ACS

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal·lació
Demanda energètica
anual estimada (13)

0 kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

0

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

0,00 kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

2
0,00 m

Potència tèrmica equivalent
P = 0,7 kW/m2 x S captadors (12)

0,00 kW

Acumulació
Individual

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

D O C U M E N T A C I Ó No cal
documentació
TÈCNICA
per donar compliment
al RITE
i a la Instrucció 4/2008
(14)

MEMÒRIA
TÈCNICA
PROJECTE
(15)

litres

Nombre de dipòsits

Ut.

a) P calor i/o fred < 5 kW
b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
elèctrics- amb P individual o suma de P d 70 kW
c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

✔ - 5 kW d P calor i/o fred d 70 kW
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.

- P calor i/o fred > 70 kW: - Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de
l’edifici, o bé

- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

✔

RITE

RITE
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Projecte

G ene ra l

En l’àmbit del CTE:

“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips.

CTE HE 2

✔

juny 2008

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene,
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.
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En l’àmbit del RITE:

RITE

✔

CTE
HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006

✔

Ecoeficiència
Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

S e gu ret at

Ref. projecte:

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

(*) En l’àmbit del CTE, cal
disposar d’un sistema de
ventilació que garanteixi
l’exigència bàsica HS 3
“Qualitat de l’aire interior”:

E fic iè nc ia
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

- Ventilació de l’interior dels habitatges o
- Ventilació en la resta d’edificis o s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

✔

✔

CTE DB HS 3

✔

RITE IT 1.1.4.2
RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

✔

✔

RITE IT 1.2

✔

Rendiment
energètic

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu règim de rendiment màxim.”

RITE IT 1.2.4.1

Distribució
de calor i fred

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.”

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5

✔

Utilització
d’energies
renovables

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles,
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”

RITE IT 1.1.4.6

✔

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:

✔

✔

✔

CTE DB HE 4

- Si la demanda d’ACS és t 50 l/dia a 60ºC

D. 21/2006

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

Ecoeficiència

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

03RH80-TORRE NOVA

✔

✔

RITE IT 1.3

✔

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

RITE

NOTES
(1)

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):
-

Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats
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recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2)

(4)

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.
A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .
L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5)

Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6)

Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7)

Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per

(3)

garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.
(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és t 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.
(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = 6 P generadors

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:
Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:
Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)
Calderes mixtes de calefacció i ACS:
Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:
El rati de refrigeració es troba entre
100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
El rati de fred és igual al cas anterior.
calefacció (bomba de calor):
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):

Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.
En el projecte s’inclourà la següent informació:
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.
c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.

Ref. projecte:
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FITXA D’APLICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02
norma de construcció sismoresistent

EDIFICIS
nova construcció

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI
Municipi: MOIÀ

Situació: TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS
Número de plantes sobre rasant: 2
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
Classificació de l’edifici en funció
de la seva importància:
(Article 1.2.2)

Acceleració bàsica ab: (1) (2)
Acceleració de càlcul ac:
(Només en edificis d’importància
normal o especial i amb ab t 0,04g)

Moderada

Normal

Edificis amb probabilitat
menyspreable de què la seva
destrucció per un terratrèmol
pugui ocasionar víctimes,
interrompre un servei primari o
produir danys econòmics
significatius a tercers.

Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
ocasionar víctimes, interrompre
un servei per a la col·lectivitat, o
produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc
a efectes catastròfics.

En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02

Octubre 2004 · v. 1.1
Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
interrompre un servei
imprescindible o donar lloc a
efectes catastròfics. En aquest
grup s’inclouen les construccions
que així es considerin en el
planejament urbanístic i
documents públics anàlegs, així
com en reglamentacions més
específiques

ab / g < 0,04

Coeficient del tipus de sòl C:
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en
ponderar els coeficients Ci de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
Coeficient de risc U

Coeficient d’amplificació del terreny S

Edificis d’importància
normal U = 1,0
Edificis d’importància
especial U = 1,3

Si U · ab d0,1 g o S = C / 1,25



NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT NCSE-02

Especial

ab / g = 0,04

(3)



U  1,0


Tipus d’estructura: (1) (4) (5)

✔

Si 0,1 g < U· ab < 0,4 g o S =

C=

¦ Ci ·ei = 1,60
30

C
C
a
+ 3,33 · (U· b – 0,1) · (1 –
)
g
1,25
1,25

Si 0,4 g dU . ab o S = 1,0

S = 0,00



(4)

ac / g = S · U · ab / g = 0,000

ESTRUCTURA DE PARETS DE CÀRREGA DE PEDRA I SOSTRE DE VOLTA CERÀMICA I COBERTA DE BIGUES DE FUSTA

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA
Edificis d’importància moderada

No cal aplicar l'NCSE-02

ab < 0,04g

No cal aplicar l'NCSE-02

0,04 g dab < 0,08g(2)

Cal aplicar l'NCSE-02

✔

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que:
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac t 0,08g
abҏ t0,08g

(1)

Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions
Per tant,

NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02

ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul.

Data

GENER 2020

L’arquitecte/a

✔

ANTONI MUJAL COLILLES

Notes:
1)

Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g dab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si abҏ t0,12g en tindran, com a
màxim, 2. (art. 1.2.3)

2)

Quan ab t0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.

3)

Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny:
Terreny I (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2.

4)

Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g dac d 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac !0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1)

5)

En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3).
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Departament d’Interior
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Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

ÀMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports,
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm Ǿ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general

Plantes soterrani
R120
(R180 si h > 28m)

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

h ≤ 28

h > 28m

R90

R120

R180

En escales protegides

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)

Vestíbul d’independència

 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

CO
BE
RTE
S

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
DGPEIS/Servei de Prevenció

 EI-120
• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:
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especial alt
Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Horitzontal (m)
>2,5
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
Vertical (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
• L’establiment respecte la resta de l’edifici.
• La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.)
• Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m²
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
• S ≤ 2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus,
espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.
•
Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120
•
Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a
traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici.
•
Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols
2
•
Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m per materials de revestiment i de mobiliari fix.
•
No existeixi en aquest espai cap zona habitable
• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.
• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

Sectors d’incendi

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

Requeriments a garantir en funció de:
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
− situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Plantes soterrani
EI 120
(EI 180 si h > 28)

(1)

(2)

Portes de pas entre sectors

Caixa escènica

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

DGPEIS/Servei de Prevenció

no s’admet


Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes.


Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors
2

Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m )

Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari)

Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial
Ventilació o control de fums
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes:
o
Finestres o forats en façana
α ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

LOCALS DE RISC ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació
RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

BFL-s1

Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

MATERIALS DE REVESTIMENT

2.5. Reacció al foc dels materials
En recintes protegits

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

En recorreguts normals

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Elements decoratius i mobiliari

COMPONENTS ELÈCTRICS

• Butaques i seients fixes tapissats:
− Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006
• Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc:
− Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)
2

1 persona / 0,25 m
1 persona / seient

2

1 persona / 0,5 m
1 persona / 1 m

2
2

OCUPACIÓ

1 persona / 1,2 m
Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

2

1 persona / 1,5 m

1 persona / 2 m

2

1 persona / 3 m

2
2

1 persona / 4 m
2
1 persona / 5 m

DGPEIS/Servei de Prevenció


















zones per a espectadors dempeus
zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte
zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir
zones de públic en discoteques
zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc.
salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc.
zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.)
zones de públic de gimnasos sense aparells.
zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc.
sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals,
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls,
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales
d’espectacles i de reunió.
zones de bany de piscines públiques.
vestuaris de piscines públiques.
lavabos de planta
zones d’estança pública en piscines descobertes.
zones de públic amb aparells de gimnasos.
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zones d’us administratiu.

zones de públic en terminals de transport.

zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc.
1 persona / 40 m²

arxius i magatzems

Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2

S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).

A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.

Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.

Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.
1 persona / 10 m

Zones d’ocupació nul·la

ESPAI EXTERIOR SEGUR

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

2

3.1. Elements d’evacuació

PORTES
PASSOS

Dimensionat

Característiques

Passos entre fileres de seients
(Localitats)

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A ≥ P / 200
Amplada ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte
d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes
Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.):
• Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A ≥ 30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per
cada seient addicional.
• En files amb sortida pels dos extrems, pas de A ≥ 30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A ≥ 50 cm.
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
• Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82).
• Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250
més o fracció (art. 28 del REP/82).
• Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m (art. 28 del REP/82).
Localitats de graderia per més de 3000 espectadors dempeus:
• Pendent < 50%
• Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem.
• Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.
Barreres ≥ 1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de
SU 5)
Passadissos i rampes no protegits:
Passadissos protegits:

Capacitat: A ≥ P / 200

P ≤ 3 S + 200 A

Amplada ≥ 1 m (0.80 m en passeres 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones
d’escena i altres de P ≤ 10 persones
de públic) (0.80 m si P ≤ 10 persones,
habituals)
usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
≤ 10%
≤ 8%
≤ 6%








No protegides

Protegides

Per h ≤ 10 m

Per h ≤ 20 m

A ≥ P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent

DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

Especialment protegides
S’admet en tot cas
E ≤ 3 S + 160 As

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones

Per h ≤ 2.80 m
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m

S’admet en tot cas

A ≥ P / (160 – 10 h)

E ≤ 3 S + 160 As
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Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència

No es demana

Tramades




Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

No es demana

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
Espai lliure ≥ 0,5 m

Altura salvada ≤ 3.20 m.
≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm
H ≥ 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A ≥ P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A ≥ P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació
sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.

Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.
Excepcions per establiments integrats en centres comercials

de S ≤ 500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència

de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre.
 4m fins a sortida de planta
 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació ≤ 100 persones
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m
Més d’una sortida
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.


COMPATIBILITAT
Per establiments integrats en edifici
d’altre ús

Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

Locals de risc especial
Desembarcament d’escales a planta
baixa

DGPEIS/Servei de Prevenció

- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE
subministrament d’il·luminació 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Enllumenat d’emergència

- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Enllumenat de abalisament

- En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació.

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc>1000 m
Per ocupació > 500 persones.
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia.

(4)

4.2. Mitjans d’extinció

Hidrants exteriors

En general:
2
2
- 1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
- 1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
2
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m
2
En recintes esportius per Sc > 5.000 m

(5)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
Extintors

Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(6)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció

- Per Sc > 500 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW
- En caixa escènica
- En centres de transformació de RISC ALT

Cortina d’aigua

Protegint el teló de boca de la caixa escènica

Control de fums d’incendi

- Per ocupació > 1000 persones
- En caixa escènica
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones

Ascensor d’emergència

(7)

DGPEIS/Servei de Prevenció

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
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Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur
(3) El sistema inclou detectors automàtics
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

En particular:
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc.
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC BAIX

RISC MIG

------

100<V ≤200 m
3

RISC ALT
3

V>200 m

3

3

3

100<V ≤200 m

200<V ≤400 m

V>400 m

5<S ≤15 m²

15<S ≤30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P ≤30 kW

30<P ≤50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S ≤100 m²

100<S ≤200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P ≤200 kW

200<P ≤600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P ≤400 kW

P>400 kW

-------

S ≤3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P ≤2520 kVA
P ≤630 kVA

2520<P ≤4000 kVA
630<P ≤1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

DGPEIS/Servei de Prevenció
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS
COLÒNIA PONS 4

Municipi :

PUIG-REIG

Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
6,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6,80

3

t

4,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
si
si

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residusPes/m
LER

2

Volum aparent/m

Pes
2

(tones/m )
Ordre MAM/304/2002

3

2

Volum aparent

2

(m3)

(m /m )

(tones)

obra de fàbrica

170102

0,542

8,25

0,512

formigó

170101

0,084

0,00

0,062

0,00

petris

170107

0,052

18,12

0,082

12,72

metalls

170407

0,004

0,00

0,0009

0,00

fustes

170201

0,023

1,53

0,0663

1,96

vidre

170202

0,0006

0,08

0,004

0,00

plàstics

170203

0,004

0,00

0,004

0,00

guixos

170802

0,027

0,88

0,004

0,00

betums

170302

0,009

0,00

0,0012

0,00

fibrociment

170605

0,01

0,00

0,018

0,00

………

-

0,00

-

0,00

.................

0,00

0,00

0,00

0,00

..................

0,00

0,00

0,00

totals d'enderroc

0,7556

5,50

0,00
3
20,18 m

0,7544

28,852 t

Residus de construcció
2
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Berguedà

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

0,05

(tones)
19,324

0,015
0,032
0,002
0,003927
0,001

8,243
8,204
1,769
0,884
0,225

0,038
0,0285
0,00608
0,00304
0,00038

totals de construcció

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,045

17,97

0,018
0,0244
0,0018
0,00972
0,0013

9,16
5,86
2,66
0,00
0,29

0,960

0,08

6,42

0,272
0,356
0,187
0,146

0,067
0,008
0,004
0,001

1,01
2,33
2,67
0,41
3
24,39 m

20,284 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

1,53 t

3
1,96 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

1,53 t

1,96 m

3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
4,8
0
0
0

Total

4,8

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
4,80
0,00
0,00
4,80

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
8,20
40
16,49
2
0,15
1
1,80
1
0,08
0,50
0,19
0,50
0,19
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
si
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça
residus de construcció
Gestio de Runes de Muntanya
La Mussolera
S.L.
(BV-4654) 08699 Cercs
industrial
Containers del Berguedà Pol. Ind. Valldan C/ Serra Farriols 137

codi del gestor
E73600
E753.01

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m (+20%)

Classificació

3

12,00 €/m

Transport
3

5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

0,00
0,00
runa neta

Construcció

3

m (+35%)

4,00 €/m

Formigó

7,91

Maons i ceràmics

19,79

-

Petris barrejats

20,76

-

Metalls

0,55

-

Fusta

4,01

48,10

Vidres

0,00

-

94,95

39,56

3
70,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

31,65

-

98,94

-

296,81

103,80

-

311,39

2,73

-

8,20

20,04

16,03

-

100,00

-

0,06

Plàstics

3,14

-

15,72

-

47,16

Paper i cartró

3,61

-

18,04

-

54,13

Guixos i no especials

0,39

-

1,97

-

5,92

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

143,05

0,00

400,81

47,68

723,67

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

1.315,22 €

3
44,57 m

1.315,00 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

1

AMB TAPES

3

Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T

0,00 T

Total excavació (tones)

47,61 T

Total construcció i enderroc (tones)

42,85 T

10,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de PUIG-REIG
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *
Residus de construcció *
Residus d'enderroc*

0 T

11 euros/T

0,00 euros

42,85 T

11 euros/T

471,35 euros

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

43 Tones
471,35 euros
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1.1 Antecedents

1.

DADES PRÈVIES

En resposta a la sol·licitud de l’Ajuntament de Puig-Reig, Geostudi
Consultors, SLPU ha procedit a la realització d’un estudi geotècnic a la
Torre Nova de Cal Pons, al municipi de Puig-Reig.
El present estudi s’ha realitzat seguint les recomanacions del Código
Técnico de la Edificación (CTE), amb les variacions que s’han cregut
convenients per les característiques de l’obra i el criteri dels tècnics de
Geostudi. En altres camps s’apliquen les normatives vigents
corresponents com són la normativa sismoresistent NCSE-02 i EHE per a
tipus de formigons.
Els treballs s’han dut a terme durant durant el mes de juliol de 2020 amb
les fases de recopilació d’informació, treballs de camp, assajos de
laboratori i redacció de l’informe tècnic.

1.2 Objectius del present estudi
Els objectius del present estudi són:
1)

Determinació de la naturalesa dels materials presents al subsòl del
solar estudiat.

2)

Definició dels diferents nivells geotècnics que apareixen en
profunditat.

3)

Determinació de les característiques físiques i mecàniques del
diferents nivells definits (resistència, deformabilitat, agressivitat,
expansibilitat, excavabilitat, etc)

4)

Determinació de l’existència del nivell freàtic.

5)

Recomanació de les possibles solucions de fonamentació en funció
de l’estructura a sustentar i les característiques del terreny

1.3 Dades bàsiques del projecte
La Torre Nova de Cal Pons és un edifici aïllat de planta baixa
(semisoterrada), dues plantes pis i planta sotacoberta. Està situada en
un promontori situat entre el riu Llobregat i la Riera de la Sala. La torre es
troba en estat de rehabilitació i s’hi han detectat algunes patologies
que s’evidencien en esquerdes a les seves façanes est i sud.

Taula 1.
Característiques de
l’edificació

Tipus d’edificació

Núm. de Plantes

Superfície en
planta

TIPUS
D’EDIFICI

TIPUS DE
TERRENY

Unifamiliar aïllada

PB+2PP+PSC

397,80 m2

C-1

T-1
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1.4 Descripció del solar estudiat
Fot. 1.
Vista general parcial del solar
estudiat

El solar estudiat es troba situat a Puig-Reig. Aquesta zona es caracteritza,
geomorfologicament per morfologies suaus, amb turons i fons de vall
excavats pels cursos fluvials actuals.
Més concretament la Torre Nova es troba a la Colònia de Cal Pons
emplaçada al sud del nucli urbà de Puig-Reig. El marge sud-oest de la
colònia és una zona elevada entre el riu Llobregat i la riera de la Sala
que hi aflueix pocs metres aigües avall. En aquest punt és on es troba la
Torre Nova.
Als marges del promontori apareixen nombrosos afloraments del sòcol
rocós del la zona.

1.5 Litologia i Geologia general
La zona en estudi, concretament Puig-Reig, es troba situada
geològicament al Nord de la Conca de l’Ebre. Aquesta conca està
constituïda principalment per sediments del Terciari inferior i Quaternari.
Aquests materials són fàcies continentals de l’eocè superior (Priabonià
superior) i l’oligocè inferior, que són recobertes per materials al·luvials
quaternaris.

Fig1.
Mapa geològic general de
Catalunya amb la situació
de Puig-Reig

Geomorfològicament es localitza al Nord de la Depressió Central
Catalana, molt a prop del límit de les unitats prepirinenques. Aquesta
depressió correspon a una fosa tectònica formada en els últims estadis
de l’orogènia alpina. Amb la correlació de les dades geològiques i les
observacions in-situ dels materials, podem diferenciar la presència d’uns
nivells de margues i limolites de tonalitat vermellosa, alternant amb
gresos i eventualment amb alguns conglomerats en morfologia de
paleocanal.
Les litologies que apareixen en la zona de Puig-Reig es poden agrupar
en materials d’edat del Quaternari i del Paleocè corresponents a:
Quaternaris: Sediments que conformen el reompliment de canal del Riu
Llobregat. Sediments que conformen terrasses fluvials de gran extensió
cartogràfica.
Paleocens: Predominantment tenim materials argilosos i margosos amb
alternances de canals de sorres i conglomerats. Són materials que
corresponen a fàcies intermitges a distals de la Conca de l’Ebre.re.
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2.1 Treballs de camp realitzats

2.

INFORME DE
RECONEIXEMENT
DEL TERRENY

A partir de les observacions realitzades del terreny, i a fi de complir els
objectius plantejats en el present estudi, es van realitzar el 6 de juliol de
2020 una sèrie de treballs de camp la descripció dels quals es detalla en
l’annex 4.2 del present estudi.
Aquests treballs varen iniciar-se amb una inspecció visual del solar
estudiat i dels seus entorns, i la presa de dades necessària en quant a
distribució dels materials, tipus, etc. A partir d’aquí es plantejaren una
sèrie de reconeixements deixant oberta la possibilitat de modificar-ne el
nombre, disposició, i profunditat segons les necessitats d’informació
requerides pel tècnic supervisor de les mateixes, que ha estat en tot cas
un geòleg col·legiat.
A continuació es tabulen el tipus i nombre de reconeixements
practicats. :

Taula 2.
Tipus de reconeixement

Ref. del sondeig

Metres lineals totals

Sondeig a rotació amb extracció de
testimoni continu

1454S1

6,30

Sondeig a rotació amb extracció de
testimoni continu

1454S2

5,00

Sondeig a rotació amb extracció de
testimoni continu

1454S3

6,00

Sondeig a rotació amb extracció de
testimoni continu

1454S4

4,20

Amidaments

En els diferents nivells travessats s’ha procedit a l’extracció de mostres i
la realització d’assajos de penetració tipus SPT. Aquest assajos es
realitzen per tal de determinar les litologies sondejades, així com les
característiques mecàniques, i els paràmetres característics dels
materials del subsòl. De la mateixa manera realitzar-ne, en el cas de ser
necessari, els assajos de laboratori corresponents.
A continuació es presenta una taula on es tabulen els assajos in situ
practicats:

Taula 3.
Mostreig

Sondeig

Assaig

Cota d’inici

colpejos

NSPT

S1

1454S1180

-1,80

12+15+21+50

36

S1

1454S1300

-3,00

50

R

Fotografia
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S3

1454S3070

-3,55

4+4+7+16

11

Els reconeixements practicats es van situar en punts propers a la futura
fonamentació en aquelles zones accessibles amb la maquinària de
sondeig. Les cotes a les que es refereix el present informe estan
referenciades a una cota 0,00 situada al nivell de l’entrada principal de
l’edifici on s’ha realitzat el punt de reconeixement 1454S1.
L’emplaçament dels sondejos realitzats així com les cotes de referència
es figuren en l’annex 4.3.

Fot. 2.
Detall de les limolites del
nivell B

2.2 Caracterització geotècnica dels materials
Amb els assajos practicats, les observacions realitzades al solar i les
informacions bibliogràfiques i antecedents a la zona, s’han definit en el
subsòl diferents nivells en funció de les seves característiques
geotècniques. Es procedeix a continuació a la descripció d’aquests
Nivells Geotècnics, amb les dades de laboratori, quan se’n disposa:

NIVELL H. Replens i terres vegetals

Fot. 3.
Gresos de grà fi i limolites
cimentades del nivell B

Nivell superficial en el que s’hi han inclòs tots aquells materials que
apareixen de forma superficial i on no hi és recomanable la
fonamentació.
En formen part principalment terres vegetals actuals i nivells de
reompliments de materials retreballats antròpicament. Les terres
vegetals són llims i arenes amb graves disperses de color marró tirant a
fosc. Pel que fa als nivells de reompliment són, principalment, graves
grolleres i blocs amb matriu arenosa i petites restes de ceràmica o arrels.
S’hi han inclòs també els nivells d’alteració superficial dels materials
infrajacents.
Tenen una potència d’entre 0,50 i 1,20 m i no se n’esperen variacions
importants a la finca.

NIVELL A. Graves
Fot. 4.
Gresos de gra groller
pertanyents al nivell B.

Nivell al·luvial groller composat per graves
entre 5 i 10 cm amb matriu arenosa grollera.

arrodonides de diàmetres

Presenten una cohesió pràcticament nul·la i una cimentació incipient
amb petites pàtines cabonatades entre els blocs. S’interpreten com a
materials al·luvials grollers que formen part del sistema de terrasses
quateràries del riu Llobregrat. S’han pogut observar directament a la
zona posterior de l’edifici de les cavalleries.
Han aparegut nomes a la zona de façana (sondeig 1454S1) amb una
potència de fins a 1,40 m, ja que a la resta de la finca s’han excavat per
a l’implantació de la planta baixa semisoterrada.
Torre Nova de Cal Pons
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NIVELL B. Sòcol rocós

Sòcol rocós de la zona composat per una alternança estratificada de
gresos ben cimentats i lutites i limolites molt compactes atribuïts a
l’oligocè. Els nivells de gresos són els més importants en el subsòl estudiat
on apareixen de forma massiva i amb potències de diversos metres.
Aquests s’intercal·len amb nivells de gresos més fins i limolites també
cimentades.
S’han detecta algunes zones fracturades sobre tot a la part superficial
del sondeig 1454S1. En altres punts es detecten canvis en la litologia
amb cert reompliment argilós en els contactes.
S’han sondejat una potència màxima de 4,80 m en el sondeig 1454S3.

2.3 Hidrologia i nivell freàtic
No s’ha detectat la presència del nivell freàtic en cap dels sondejos
realitzats al solar. El contacte entre nivells amb contrast de permeabilitat
importants com ara el nivell A i el nivell B són zones preferents de
circulació d’aigua en períodes de precipitació. D’aquesta manera
s’esperen humitats a la planta semisoterrada en el seu marge nord, on
aquesta intercepta el contacte entre aquests dos nivells.
La fracturació que presenta el nivell A en algunes zones pot fer que
aquest tingui també certa permeabilitat secundària.
En la taula següent es mostra la cota d’estabilització del nivell freàtic en
les dates mesurades per GEOSTUDI:

Taula 4.
Nivell freàtic

DATA

1454S1

1454S2

1454S3

1454S4

6-7-2020

no detectat

no detectat

no detectat

no detectat

Es tabulen a continuació els valors orientatius per a la permeabilitat del
terreny segons el CTE (DSE-C-122):

Taula 5.
Permeabilitat

Nivell

H

A

B

Permeabilitat
m/s

1*10-2

1*10-4

1*10-7 - 1*10-9

2.4 Estabilitat de talussos i vessants
A la zona on es troba el solar estudiat no s’aprecien evidències de que
s’hagin produït fenòmens de moviments en massa a nivell global que
puguin afectar les futures construccions.
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Pel que fa als pous d’excavació s’han de considerar inestables els
materials del nivell H que es desestabilitzaran per a petites
sobrecàrregues o vibracions.

Fot. 5.
Afloraments del sòcol rocós a l
a zona amb talls subverticals i
intersecció de famílies de
fractures.

Els materials de nivell A tindran certa estabilitat gràcies a la seva
cimentació incipient. El mateix procés d’excavació farà inestables els
blocs exposats. De la mateixa manera les sobrecàrregues, les vibracions
o la saturació faran inestables aquestes excavacions.
Finalment els materials del nivell B seran estables per a les excavacions
que s’hi poguessin realitzar.
En un marc més general, la finca estudiada es troba situada al cim d’un
petit promontori limitat per talussos rocosos d’angles elevats. Amb les
observacions que s'han pogut realitzar no s’esperen lliscaments
rotacionals importants que poguessin afectar l’edificació. S’han
observat a la zona petites caigudes de blocs derivades de l’aïllament
de blocs per erosió diferencial i a partir de les famílies de les fractures
que existeixen al massís. No s’espera que aquestes caigudes afectin
l’edificació existent.
En qualsevol cas les discussions en quest sentit requeririen un estudi
especialitzat que s’escapen dels objectius de l’estudi actual.

2.5 Agressivitat
S’estudia per una banda l’agressivitat dels materials del subsòl que
puguin afectar la futura fonamentació, i per altra l’agressivitat de
l’aigua del nivell freàtic en cas d’existir. Per a la seva classificació ens
remetem a la classificació de l’agressivitat química recollida en la
Institución del Hormigón Estructural EHE.
Per als nivells A i B, s’ha detectat un grau d’agressivitat nul pel que fa al
contingut de sulfats solubles (UNE 103201/96).
En quant a l’aigua, no s’ha realitzat analítica ja que no es preveu que
interfereixi amb l’estructura prevista.

Taula 6.
Agressivitat

Nivell

H

A

B

C

Aigua

Grau d’agressivitat

-

<276 mg
de SO42per Kg de
sòl sec

636 mg
de SO42per Kg de
sòl sec

-

-

Tipus d’exposició

-

-

-

-

-

Poden consultar-se les actes de les analítiques realitzades al laboratori
en els annexes.

2.6 Expansibilitat
En general, l’existència en un sòl de materials argilosos fan que aquests
puguin absorbir aigua en les seves estructures i patir, macroscòpicament
canvis de volum. Quan aquests canvis es produeixen a la zona
Torre Nova de Cal Pons
-PUIG-REIGexp [1454

6/45

GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.
C Ter 16, 08670
Navàs (bcn)
t 639 47 33 10

geostudi

d’influència d’una fonamentació poden arribar a produir danys a
l’estructura sostinguda.
A la taula següent es mostren els criteris que poden que donen idea del
grau d’expansibilitat a partir dels resultats d’assaig de laboratori:

Taula 7.
Critèris d’expansibilitat

Grau
d’expansibilitat

% fins

Ll

Ip

I Lambe

Pressió
d’inflament
(KPa)

Baixa

< 30

< 35

< 18

< 80

< 25

Baixa - mitja

30 - 60

35 - 50

18 - 25

80 - 150

25 - 125

Mitja - alta

60 - 95

50 - 65

25 - 35

150 - 230

125 - 300

Molt alta

> 95

> 65

> 35

> 230

> 300

A la vista dels resultats dels assajos de laboratori realitzats i de les
característiques dels materials sondejats, no s’esperen fenòmens
d’inflament que puguin afectar la futura edificació.

Taula 8.
Expansibilitat

Nivell

H

A

B

Expansibilitat

Nul·la

Nul·la

Nul·la

2.7 Risc Sísmic
La perillositat sísmica d’una zona es defineix mitjançant un mapa de
perillositat sísmica publicat en el capítol 2 del B.O.E. nº 244 del divendres
11 d’octubre 2002. Aquest mapa mostra, expressat en relació al valor de
la gravetat (g), l’acceleració sísmica bàsica (ab) i el coeficient de
contribució (K) que tenen en compte la influència dels diferents tipus de
sismes esperats en la perillositat sísmica de cada punt.

a

Fórmula 1.
Acceleració sísmica

c=

S 𝗑⍴ 𝗑

a

b

On:

a

c= Acceleració sísmica de càlcul

a

b = Acceleració sísmica bàsica

S = Coeficient d’amplificació del terreny

⍴ = Coeficient adimensional de risc

En el solar estudiat, i com a resultat de les característiques litològiques i
sísmiques de la zona, obtenim els paràmetres tabulats a continuació per
a una fonamentació en el nivell geotècnic B.
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Taula 9.
Sísmica

Acceleració sísmica
bàsica

Acceleració sísmica
de càlcul

Coeficient de risc

ac/g

Coef. d’amplificació
del Terreny

ab/g

Coeficient del
tipus de sòl
C

0,04

0,032

1,00

0,8

1.0

S

ρ

2.8 Ripabilitat
Es presenten a continuació les característiques en quant a la facilitat
d’excavació dels materials del subsòl. Es discuteix a partir dels nivells
geotècnics definits en l’apartat 2.2:

Taula 10.
Ripabilitat

Nivell geotècnic

Ripabilitat

H

Bona. Maquinària convencional de moviment de terres.

A

Bona. Maquinària convencional de moviment de terres.

B

Dificultosa. Requereix martell pneumàtic sobre tot en els
nivells de gresos.

3.1 Formulació utilitzada

3.

SOLUCIONS DE
FONAMENTACIÓ

La pressió admissible en una fonamentació ve limitada per dos factors
que, al no guardar relació entre ells, cal que siguin considerats per
separat:
-

Seguretat en front a l’enfonsament per ruptura o punxonament del
terreny, que depèn de la resistència d’aquest a la ruptura per esforç
de cisalla.

-

Seguretat davant l’assentament del terreny que pot perjudicar
l’estructura sustentada i que depèn de la compressibilitat del
terreny, de la profunditat de la zona afectada per la càrrega (bulb
de pressions) i de la tolerància de l’estructura als assentaments
diferencials.

3.1.1. fonamentació directa
Càrregues admissibles en sòls
En general, per a sòls granulars, el factor limitant en quant a l’aplicació
de la càrrega, és l’assentament. Per la dificultat en l’obtenció directa de
paràmetres del sòl que permetrien un càlcul analític (lligat a la
impossibilitat d’obtenció de mostres inalterades en aquest tipus de sòl)
s’utilitzaran en el càlcul mètodes semiempírics derivats dels assajos in situ.
Torre Nova de Cal Pons
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Fórmula 2.
Fonamentació directa en
materials detrítics

qa =

qa =

(N × S)
8

( N × S ) & ( B + 0.3) #
×$
!"
12
B
%

per a B menor o igual a 1,25 m

2

per a B major a 1,25 m

On:

N= Nombre de cops de l’assaig SPT
S= Assentament màxim en polzades
B= Ample de la sabata en peus

En aquest sentit per a sols granulars, les càrregues admissibles venen
donades per les fórmules anteriors.
En sòls cohesius, pel fet de permetre l’extracció de mostres inalterades,
és possible definir amb suficient precisió les característiques resistents del
terreny. Això ens permet realitzar un càlcul analític de la càrrega
d’enfonsament.
En aquest sentit la formula més utilitzada és la de Brinch-Hansen que
s’exposa a continuació, i en la que la pressió vertical d’enfonsament és
considera la suma de tres termes: la sobrecàrrega existent al nivell de
fonamentació q, la cohesió del terreny c, i del seu propi pes. A la
fórmula s’apliquen una sèrie de factors de correcció que consideren
aspectes com la resistència al tall local sobre el pla de recolzament, la
inclinació de la càrrega, la forma de la del fonament, la proximitat a un
talús i la inclinació del pla de recolzament.

pvh = q·Nq·dq·iq·sq·tq·rq + c·Nc·dc·ic·sc·tc·rc + ½·y·B·N y ·d y ·i y ·s y ·t y ·r y
On:
pvh = Pressió vertical d’enfonsament
q = Sobrecàrrega al nivell del plà de fonamentació
c = Cohesió de càlcul
y = Pes específic del terreny
B = Amplada equivalent de la fonamentació
Nq, Nc, Ny = Factors de capacitat de càrrega
d, i, s, t, r = Factors de correcció (resistència al tall, inclinació
de la càrrega, forma del fonament, proximitat d’un tal·lús i
inclinació del plà de recolzament.

Càrregues admissibles en roca
En general, per a estructures de dimensions “normals”, les càrregues que
arriben al terreny són insignificants, si les comparem a la resistència de la
roca, i això fa que es pugui considerar per a aquestes un comportament
fràgil. En aquests tipus de materials, els trencaments solen produir-se a
Torre Nova de Cal Pons
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través de defectes i discontinuïtats essent aquestes els elements limitants
a l’hora de determinar les càrregues admissibles en roca.
D’aquesta manera la Guia de Cimentaciones en obras de carretera
proposa la següent expressió:

Fórmula 4.

Pv adm= P0 𝗑 Ɑ1 𝗑 Ɑ2 𝗑 Ɑ3 𝗑 √qu/Po

Fonamentació directa en roca

On:
Pv adm = Pressió admissible
P0 = Pressió de referència. (1MPa)
qu = Resistència a la compressió simple de la roca sana
Ɑ1 , Ɑ2 , Ɑ3 = Paràmetres adimensionals que depenen del
tipus de roca, del seu grau d’alteració i de l’espaïament de
les litoclases.

Assentaments
S’utilitzarà la formulació desenvolupada per Scheleicher (1927), que,
suposant un semiespai de Boussinesq, va determinar el valor de
l’assentament en una cantonada de l’àrea carregada en funció de les
dimensions de rectangle carregat, la càrrega uniformement repartida
per unitat de superfície i els paràmetres elàstics del terreny segons la
següent expressió:

Fórmula 5.

So = K .(q.B.(1-v2)/E)

Assentaments

On:
So = Assentament previst
K = Factor de forma en funció de les dimensions de la
sabata a i b
q = Càrrega uniforme aplicada al terreny per unitrat d’àrea
B = Amplada equivalent de la fonamentació
v = Coeficient de Poisson
E = Mòdul d’elasticitat del terreny

3.2 Recomanacions de fonamentació
Atenent als resultats obtinguts en el present estudi, i responent a les
característiques de l’edificació projectada, es proposen a continuació
les següents solucions de fonamentació:

FONAMENTACIÓ EN EL NIVELL GEOTÈCNIC H
Es desaconsella totalment una fonamentació recolzada en els materials
del nivell H que presenten compacitats fluixes i heterogeneïtats
Torre Nova de Cal Pons
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importants. Qualsevol recolzament en aquest nivell podria produir
assentaments importants.

FONAMENTACIÓ EN EL NIVELL GEOTÈCNIC A
Els materials del nivell A apareixen només a la zona nord on s’ha realitzat
el sondeig 1454S1. A la resta de la finca a aquestes materials han estat
retirats per a l’emplaçament de l’actual habitatge. D’aquesta manera
no es pot garantir una fonamentació de tots els elements de la
fonamentació en aquest nivell geotècnic.

FONAMENTACIÓ EN EL NIVELL GEOTÈCNIC B
La fonamentació s’haurà de recolzar en els materials del nivell B. Les
cotes d’excavació fan pensar en que tot els elements de la
fonamentació estan recolzats en aquest nivell geotècnic. Es considera
suficientment conservadora una càrrega admissible de 600,0 Kpa (s’ha
considerat una sabata de B=0,5 m empotrada en el nivell B). Aquests
valors inclouen un factor de seguretat Fs=3 i es considera que han de
produir assentaments pràcticament nuls.
Al sud de l’edifici (sondeig 1454S3) apareixen, a la zona superficial del
nivell B, limolites cimentades. Es consideren càrregues de trencament
per a aquestes materials inferiors que les exposades anteriorment. En
aquest punt els moments produïts per els elements en voladís poden
augmentar significativament les càrregues que arriben al terreny
superant la càrrega de trencament de les limolites essent la causa de les
patologies. Ja s’han pres mesures en aquest sentit que recolzen el
voladís en un pilar per tal d’evitar les sobrecàrregues per bolcament. En
qualsevol cas, es recomana el seguiment de les patologies existents, i en
cas que es requereixin recalçats de la fonamentació actual, que aquest
s’empotrin en els nivells de gresos, superant les limolites superficials (cota
-4,75).
Es recomanable també la realització de cates per tal de dimensionar
adequadament la fonamentació actual en diferents zones de la finca, i
així ajustar els càlculs anteriors.

Taula 11.
Càrregues admissibles
sabates

Nivell geotècnic

Sabates corregudes

B

600.00 Kpa

A la taula següent es resumeixen les cotes d’aparició dels diferents
nivells geotècnics definits:
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Taula 12.
Cotes

H
A
B

S-1

S-2

S-3

S-4

sostre

0,00

-2,85

-2,85

-2,85

base

-0,90

-3,45

-4,05

-3,45

sostre

-0,90

-

-

-

base

-2,30

-

-

-

sostre

-2,30

-3,45

-4,05

-3,45

base

continua

continua

continua

continua

A continuació s’estimen els paràmetres geotècnics de cadascun dels
nivells definits:

Taula 13.

Nspt

Paràmetres geotècnics

𝝏

c

co

(g/cm3)

(Kpa)

(Kpa)

E

𝝓 (º)

(Mpa)

𝛎

H

-

1,4 - 1,7

-

-

-

-

-

A

20 - R

1,9 - 2,2

0

-

40º

25

0,30

B

R

2,66 2,71

200 - 400

-

35º

10000

0,15

GEOSTUDI resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment
en el present informe.
Es recomana en tot cas un seguiment de les excavacions per tècnics de
GEOSTUDI
En el cas d’aparèixer en el terreny un material de característiques
diferents a les exposades en el present estudi, es recomanable que ens
ho comuniqui ràpidament (abans de la realització de les
fonamentacions) per tal de poder prendre les mesures correctores
adequades.

A Navàs 13 de juliol de 2020
Moisès Boixadera Serarols

Geòleg Col. Nº 5665
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4.1. Plànols de situació
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Plànol topogràfic de la zona
de Puig-Reig
(ICC)

Ortofotomapa de la zona de
Puig-Reig
(ICC)

Mapa geològic de la zona de
Puig-Reig
(ICC)
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4.2. Descripció dels assajos realitzats
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Descripció d'alguns dels assajos de camp emprats per a la redacció de l'estudi geotècnic

Realització de calicates
Per a l'estudi del recolzament en terraplens o be per al preojecte de fonamentacions en terrenys ferms o
molt ferms, la realització de calicates està molt incdicat com a mètode d'exploració.
Aquestes prospeccions permeten l'obtenció de mostres tant alterades com inalterades per adiferents tipus
d'assaig en laboratori. Cal que tant les calicates com l'obtenció de mostres estiguin ben documentades
(ubicació, data, fotografies, descripció dels materials, nivell freàtic, extracció de mostres, assajos in-situ,
etc)

Assaig de penetració dinàmica tipus DPSH
L'assaig de penetració dinàmica tipus DPSH, és un assaig de registre continu que consisteix en comptabilitzar
el nombre de cops necessàris per a introduïr en el terreny un tren de varillatge continu. Els cops són donats
per una massa de pes conegut (63.5 Kg) que cau lliurement des d'una alçada constant (76 cm) a un reitme
d'entre 15 i 30 cops per minut. A la base del varillatge s'encaixa una punta estandaritzada de diàmetre
superior per tal d'evitar fregament amb les parets del sondeig.
El nombre N20 és el monbre de cops necessàris perque la puntassa penetri en el terreny 20 cm. L'assaig es
dona per finatlitzat quan s'assoleig el rebuig o sia, un valor de N20 = 100.

Sondeig a rotació amb barrina helicoïdal
Per als sondejos la sonda utilitzada és una TP-30 amb barrina helicoide de 95 mm de diàmetre. Aquest tipus
de sondeig permet l'observació directa dels materials del subsòl a través dels "ripis" que surten per la boca
del sondeig gràcies al seu caràcter helicoide. Ens permetrà assolir amb rapidesa les profunditats desitjades
per a l'execució de assajos insitu i presa de mostres.
En aquest sentit durant la seva execució es realitza la presa de mostres en els diferents nivells travessats, ja
siguin mostres inalterades, SPT, aigua freàtica etc., així com l'emplaçament de la perforació, data de
realització, equip i personal que el realitza, descripció dels materials travessats i totes les observacions que
es creguin rellevants)..

Sondeig amb extracció de testimoni continu
És per norma general la tència que proporciona dades més precises en quant al reconeixament del terreny
en profunditat. Consistèixen en la introcducció en el terreny d'una bateria (senzinlla, doble o triple) dotada
a la punta d'una corona de mineral dur (widia o diamant segons les característiques dels materiatls sondejats)
mitjançant rocació. el sondista controla aspectes com la velocitat d'avanç, la presió de perforació, la
introducció d'aigua o llots, etc.. amb la finalitat de recuperar, dins de la bateria, un testimoni de materials
de subsòl. Aquest testimoni es disposarà en caixes portatestimonis ordenats sequancialment i amb les
indicacions tant de la polaritat com d'aquelles cotes significatives.
D'urant l'execució dels sondejos res reslitzaran els assajos ion-situ i preses de mostres que el geòleg cregui
convenient.

Assaig de penetració dinàmica tipus SPT
El mètode consistèix en assolir la profunditat a la que es vol realitzar la proba, aturar el sondeig , netejar el
fons i fer descendir el tomamaostres SPT mitjançant un tren de varillatge. Un cop recolzada la cullera SPT,
es procedeix a introduir-la en el terreny deixant caure una massa de 63.5 Kg sobre el barillatge desde una
altura de 76 cm. El resultat de l'assaig, l'índex N, és el nombre de cops necessaris per a profunditzar 30 cm
la cullera. El recompte de cops s'efectua per trams de 15 cm, fent penetrar pa punta un total de 45 cm
(encara que es normal arribar a 60 cm). El primer tram no es te en compte. Són el segon (de 15 a 30 cm) i
el tercer (de 30 a 45 cm) els que intervenen en el resultat que s'expresa com la suma entre els cops d'ambdós
trams.
Es dona per finalitzat l'assaig amb l'obtencio de 50 cops en qualsevol dels trams de 15 cm.
Aquest assaig esta especialment indicat per a sòls granulars i els seu resutat, a través de les correlacions
pertinents, permeten estimar la càrrega límit de fonamentacions superficials i profundes així com assentaments,
be directament a pertir de correlacions.

Extraccció de mostres inalterades
Es pot procedir a l'extracció d'una mostra inaletrada per al seu posterior anàlisis de laboratòri, tant en
aflormanents, com en excavacions. La manera més usual de fer-ho en els snostres estudis és mitjançant la
penetració d'un aparell llevamostres de pared groixuda amb el colpeig d'una massa, amb caiguda lliure,
i en l'interior d'un sondeig. La mostra s'emplaça en un tub de PVC situat a l'interior del llevamostres i es
segella per que conservi el seu esta natural fins al laboratòri. Caldrà anotar totes les informacions referents
a l'extacció de la mostra com la data, l'emplaçament la polaritat, i tots aquells aspectes que es considerin
necessàris.
Altres tipus de mostres inalterades poden obtenir-se mitjançant un llevamostres de pared prima tipus Shelby,
de manera que la mostra penetra en l'interior del llevamostres per la pressió exercida sobre el mateix.
S'utilitza principalment en materials cohesius tous.
17/45

geostudi

C/ Ter 16 (Pol ind) . 08670 NAVÀS
T. 93 820 43 30 . M. 639 473 340

Descripció d'alguns dels assajos de laboratori emprats per a la redacció de l'estudi

Granolumetria per tamissat
Es tracta d'un assaig molt utilitzat per a identificar els sòls. El seu resultat és la corba granulomètrica
en la que es representa en abscisses les mides de gra de les partícules (en escala logarítmica)
i en ordenades els tants per cent en pes del sòl que passen per els diferents tamisos de la sèrie
utilitzada en l'assaig, fins a 0.08 mm.
Les utilitats de la corba granulomètrica són: 1. La classificació dels sòls granulars i la determinació
del seu origen geològic. 2. L'obtenció de paràmetres que caracteritzen la mostra com poden
ser entre d'altres el diàmetre eficaç o el coeficient d'uniformitat. L'assaig granulomètric es pot
dur a terme amb qualsevol tipus de mostra, ja sigui alterada o inalterada.

Determinació dels límits d'Atterberg
Tots els límits es defineixen pels valors de la humitat (expressats en %), corresponents a estats
convencionals definits com una frontera entre els diferents tipus de comportament dels sòls
cohesius.
El límit líquid (Wl) es defineix com la humitat que el sòl necessita per passar del camp plàstic al
líquid. S'utilitza, entre d'altres coses per a la identificació i classificació de sòls cohesius, es poden
fer estimacions en problemes de consolidació. El límit plàstic (Wp) es defineix com la humitat
que necessita el sòl per passar d'un estat semisòlid a un estat plàstic. De la resta entre el límit
líquid i el límit plàstic dóna lloc a l'índex de plasticitat (Ip) que s’utilitza igual que el límit líquid en
la classificació de sòls fins i estimacions empíriques del canvi potencial de volum en argiles.

Asssaig de compressió simple

És l'assaig més utilitzat en la caracterització de la resistència a la compressió dels sòls cohesius.
En la seva execució es procedeix a carregar una proveta de sòl amb rapidesa i, en el cas
d'argiles impermeables, equival a un assaig sense drenatge. Com a resultat obtenim una corba
de tensió - deformació axial. Aquesta corba presenta un màxim en ordenades que representa
la màxima tensió que suporta la mostra, és a dir, la "resistència a la compressió simple". L'abcisa
és la deformació axial que s'ha produít en el procés de càrrega fins a la ruptura.
Així doncs, obtenim informació de la càrrega admissible del sòl, de l'angle de trencament, de
l'angle de fregament i de la cohesió. També ens dóna informació del tipus de comportamnent
de la mostra (líquid, sòlid, semisòlid...).
És un assaig que es pot realitzar sobre mostres de sòls cohesius de consistència mitjana, ferma
o molt ferma, inalterades o poc alterades, així com sòls cohesius recompactats.

Pressió d'inflament en edòmetre

L’assaig consisteix en determinar la pressió d'inflament d'un sòl cohesiu en edòmetre, entenent
aquesta com "la pressió vertical necessària per a mantenir sense canvi de volum, una proveta
confinada lateralment quan s'inunda d'aigua". És d'aplicació tant en mostres inalterades com
representatives.
Per a una bona interpretació de l'assaig és necessari conèixer:
1. Humitat inicial i final de la proveta.
2. Densitat seca inicial.
3. Pressió d'inflament de kPa (1N/mm = 10 kPa).
4. Un gràfic en el % d'inflament en ordenades i la pressió en kPa en abscisses.
Al resultat d'aquest assaig li afecten molt les condicions ambientals que es donen en la preparació
de la mostra.
L'edòmetre també s’utilitza per a estudiar la consolidació dels sòls i determinar les característiques
de deformabilitat d'aquests.

Contingut de sulfats solubles d'un sòl

La seva determinació consisteix en obtenir la proporció de sulfats solubles en aigua, passant-los
a dissolució mitjançant agitació amb aigua i precipitant després els sulfats dissolts (procedents
del sòl) amb una dissolució de clorur bàric. El procediment seguit és l'habitual en qualsevol
gravimetria.
El seu resultat s’expressa, normalment en % de sulfats solubles. també es pot expressar en % en
guix aplicant un factor de correcció.
En cas de necessitar conèixer de forma ràpida si el sòl conté sulfats o no, es pot fer un assaig
qualitatiu que valora la presència de sulfats però no es valor exacte de contingut.
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A

S-2
S-1
H 0,00
A -0,90
B -2,30

S-2
H -2,85
A B -3,45

B

B’
S-2
S-4
H -2,85
A B -3,45

Assaig de penetració dinàmica
100.40

Cota d’inici de sondeig

100.40

Cota sostre nivell A

100.40

Cota sostre nivell B

A’

Secció
e 1:200

S-2
S-3
H -2,85
A B -4,05
GEO
TEC
NIA
G
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SPT
N=36
SPT
N=R

S-1
H 0,00
A -0,90
B -2,30

Obra |

A

H

PUIG-REIG

B

Graves grolleres arrodonides amb matriu
arenosa grossa i cimentació incipient.

Nivell A

Torre Nova de Cal Pons

Nivell de reompliments d’origen antròpic
format per graves i arenes i nivells d’argiles
amb arrels.

Expedient |

SECCIONS

SPT
N=11

Sòcol rocós format per nivells potents de
gresos cimentats que es succeeixen amb
nivells de limolites i lutites compactes.

Nivell B

H

A-A’

S-3
H -2,85
A B -4,05
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R

O
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U
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format per graves i arenes i nivells d’argiles
amb arrels.
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Sòcol rocós format per nivells potents de
gresos cimentats que es succeeixen amb
nivells de limolites i lutites compactes.
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0,00

-1,00

0,00
0,90
-0,90
1,40

-2,00

-1,80
-2,30

-3,00

Nivell de reompliments d’origen antròpic format per
graves i arenes i nivells d’argiles amb arrels.
Graves grolleres arrodonides
amb matriu arenosa grossa i
cimentació incipient.

4,00

geostudi

1454S1

PUIG-REIG

Nivell Geotècnic

Descripció

Mostres

Litologia

Torre Nova de Cal Pons

Sòcol rocós format per nivells
potents de gresos cimentats
que es succeeixen amb
nivells de limolites i lutites
compactes.

-3,10

-4,00

Obra |
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Fotos

H
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SPT
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B
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(Zona superior fracturada)
(Zona inferior massiva)
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-6,00
-6,30

-7,00

-8,00

-9,00

-10,00

-11,00

-12,00
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Sondeig a rotació amb extracció de testimoni
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Fotos

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-2,85

0,60

-3,45

-4,00

-5,00

Terra vegetal i nivells alterats

H

Sòcol rocós format per nivells
potents de gresos cimentats
que es succeeixen amb
nivells de limolites i lutites
compactes.

B

4,40

-6,00
Nivell de limolites i gresos fins
cimentats

-7,00

-8,00

-7,85

-9,00

-10,00

-11,00

-12,00

-13,00

Sondeig a rotació amb extracció de testimoni
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0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-2,85
-3,55

-4,00

H

Terra vegetal i nivells alterats
1,20
SPT
N=11

-4,05

Nivell de limolites cimentades

-5,00

-6,00
4,80

B

Sòcol rocós format per nivells
potents de gresos cimentats
que es succeeixen amb
nivells de limolites i lutites
compactes.

-7,00

-8,00

-9,00

-8,85
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0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-2,85

0,60

Terra vegetal i nivells alterats

H

Sòcol rocós format per nivells
potents de gresos cimentats
que es succeeixen amb
nivells de limolites i lutites
compactes.

B

-3,45

-4,00

-5,00

3,60

-6,00

-7,00

-7,05

-8,00

-9,00

-10,00

-11,00

-12,00

-13,00

Sondeig a rotació amb extracció de testimoni
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371

Pàgina 1 de 3

Identificació de l’informe: N14956/1

Segons Norma UNE 66803/89

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.
L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a w w w .gencat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dades del peticionari:

0270 GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.
NIF: B-64716590

C/ Ter , 16 (P.Industrial)

08670 - Navàs

Tf: 639 47 33 40

Identificació de la m ostra donada pel peticionari:

EXP 1454
Cal Pons - Puig-Reig
S-1 d'1,8 a 2,35 m
Altres referències de la m ostra:
07/07/2020
Data de recepció:
Origen: Portada pel peticionari
SPT
Tipus de m ostra:
N14956/1
Referència donada pel tractam ent en el nostre laboratori:
Referència donada pel peticionari:

Envolcall:

Dim ensions / pes: 1 kg

Bos s a de plàs tic

Descripció de la m ostra:

Graves rodades i sorres de còdols predominants calcàries, gresos, margues,… amb
matriu llimosa. Color gris marronós. Poca humitat.

Treballs sol·licitats i realitzats:
X Granulometria per tamiss at segons UNE 103101/95
X Determinació del contingut en s ulfats s olubles s egons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

Resultats dels assaigs:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.
SM
A-1-b (0)

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS:

Cops de clava:

2+15+21+50

(Donat pel peticionari)

La classificació de la mostra es fa considerant els fins com a No Plàstics.
SOBRANT:

En el laboratori res ta mos tra s obrant de tipus representatiu emmagatzem at convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest s obrant s erà destruït a partir de la data:

10/08/2020

H IS T Ò R IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setem bre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.
Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs com plem entaris de resistència i deform ació de roques.
Declaració Responsable núm . L0600006 presentada el 17 de m arç de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novem bre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades am b el program a de càlcul i softw are elaborat integram ent per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

10/07/2020

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371

Pàgina 2 de 3

Identificació de l’informe: N14956/1

Segons Norma UNE 66803/89

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT
Data d'inici de l'assaig:

UNE 103101/95
Data finalització d'assaig: 10/07/2020

09/07/2020

Tamís UNE
Retingut
Designació i obertura tamís parcial
(mm)
(g)
100
0,0
80
0,0
63
0,0
50
0,0
40
0,0
25
0,0
20
67,8
12,5
91,94
10
29,28
6,3
84,72
5
38,69
2
125,47
1,25
14,21
0,4
32,38
0,16
16,37
0,08
5,83

Retingut
tamis total
(g)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67,8
91,94
29,28
84,72
38,69
125,47
72,74
165,76
83,80
29,85

Passa en mostra total
(g)
(%)
976,1
100,0
976,1
100,0
976,1
100,0
976,1
100,0
976,1
100,0
976,1
100,0
908,4
93,1
816,4
83,6
787,2
80,6
702,4
72,0
663,8
68,0
538,3
55,1
465,5
47,7
299,8
30,7
216,0
22,1
186,1
19,1

Humitat higroscòpica
de la fracció inferior a 2 mm
Refer. tara P121
t+S+A
72,65
71,94
t+S
t
16,27
Humitat higroscòpica
1,28
0,9874
Factor de correcció: f

Factor de correcció f 1 =
Factor de correcció f 2 =

g
g
g
%

1,0000
5,1193

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

0,01

0,10

1,00
1

10,00
10

100,00
100

Mida de les partícules en mm

100
90
80

% que passa

70
60
50
40
30
20
10
0
40

25 20 12,5 10

6,3 5

2

1,25

0,40

0,16

0,08

Tamís UNE

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N14956/1

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

CIF: B-62786371

Pàgina 3 de 3

UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'inici d'assaig:
Data finalització d'assaig:

pH de la suspensió:
7,2
Resultat: NEGATIU (No detectat)
55
% de material que passa pel UNE 2:
09/07/2020

10/07/2020

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42-):

<

0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42-):

<

0,03

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
< 0,02
Expressat en SO3- :
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
Expressat en m g SO42- per kg sòl sec:

%
< 0,06

%
< 276

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371

Pàgina 1 de 2

Identificació de l’informe: N14956/2

Segons Norma UNE 66803/89

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.
L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a w w w .gencat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dades del peticionari:

0 270 GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.
N IF: B-64716590

C/ Ter , 16 (P.Industrial)

08670 - Navàs

Tf: 639 47 33 40

EXP 1454
Cal Pons - Puig-Reig
S-1 a 5,5 m

Identificació de la m ostra donada pel peticionari:
Referència donada pel peticionari:
Altres referències de la m ostra:

07/07/2020
Testimoni Continu

Data de recepció:
T ipus de m ostra:

Origen: Portada pel peticionari

N14956/2

Referència donada pel tractam ent en el nostre laboratori:
Envolcall:

Embolcall de plàstic

Dim ensions / pes: 35 cm de longitud i 7 cm de diàmetre

Descripció de la m ostra:

ROCA SEDIM ENTARIA: Gres de gra groller amb micrograva, de color gris clar amb
alguns carbonats blancs. Ben cimentat.

Treballs sol·licitats i realitzats:
X Resistència a la compressió uniaxial d'una proveta de roca segons UNE 22950-1:1990

Resultats dels assaigs:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

OBSERVACIONS:
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

10/08/2020

H IS T Ò R IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setem bre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.
Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs com plem entaris de resistència i deform ació de roques.
Declaració Responsable núm . L0600006 presentada el 17 de m arç de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novem bre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades am b el program a de càlcul i softw are elaborat integram ent per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

10/07/2020

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
33/45

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N14956/2

Segons Norma UNE 66803/89

CIF: B-62786371

Pàgina 2 de 2

ASSAIG DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESIÓ UNIAXIAL
09/07/2020
Tipus de mostra:
Data d'assaig:

Intacta de Testimoni continu

Càrrega en proveta (gradient)

Premsa amb Servocontrol i centralita digital

0,020 MPa/s

UNE 22-950/90, part 1

Tipus mesura:

Dades de la m ostra cilíndrica:

Arxiu informàtic:

Diàmetre:

Pes proveta:

Secció:

7,17 cm
40,38 cm²

Longitud:
Volum:

Humitat:

19,6 cm
791,38 cm3

Nº de provetes assajades:

PR2 / 906
2102,8 g
0,4 %

Densitat humida:

2,66 g/cm3

Densitat seca:

2,65 g/cm3

1

Orientació eix de càrrega respecte anisotropia:

La roca no presenta anisotropia visible

Forma de trencament

RESULTATS
Càrrega de trencament:
Angle de trencament:
Observacions:

218,95 Kg/cm²
Vertical

21,47 MPa

Tipus de comportament:

Molt rígid

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371

Pàgina 1 de 2

Identificació de l’informe: N14956/3

Segons Norma UNE 66803/89

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.
L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a w w w .gencat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dades del peticionari:

0 270 GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.
N IF: B-64716590

C/ Ter , 16 (P.Industrial)

08670 - Navàs

Tf: 639 47 33 40

EXP 1454
Cal Pons - Puig-Reig
S-2 a 3,6 m

Identificació de la m ostra donada pel peticionari:
Referència donada pel peticionari:
Altres referències de la m ostra:

07/07/2020
Testimoni Continu

Data de recepció:
T ipus de m ostra:

Origen: Portada pel peticionari

N14956/3

Referència donada pel tractam ent en el nostre laboratori:
Envolcall:

Embolcall de plàstic

Dim ensions / pes: 38 cm de longitud i 7 cm de diàmetre

Descripció de la m ostra:

ROCA SEDIM ENTARIA: Gres de gra molt fi - fi , lutític, de color gris amb nivells de
tonalitats ataronjades més lutítites Ben cimentat.

Treballs sol·licitats i realitzats:
X Resistència a la compressió uniaxial d'una proveta de roca segons UNE 22950-1:1990
X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

Resultats dels assaigs:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

OBSERVACIONS:
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

10/08/2020

H IS T Ò R IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setem bre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.
Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs com plem entaris de resistència i deform ació de roques.
Declaració Responsable núm . L0600006 presentada el 17 de m arç de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novem bre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades am b el program a de càlcul i softw are elaborat integram ent per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

10/07/2020

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N14956/3

Segons Norma UNE 66803/89

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

Pàgina 2 de 2

UNE 103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
pH de la suspensió:
7,2
Data inici assaig: 09-07-20
Data final assaig:

CIF: B-62786371

Resultat:

PRESÈNCIA

09-07-20

Determinació quantitatiu segons norma UNE 83963/2008
Data inici d' assaig: 09/07/2020

Massa de sòl assajat, en g
% de material que passa pel UNE 2:

Data finalització d'assaig: 10/07/2020

20,74
100,0

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42+):
Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42+ ):

0,06
0,06

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
0,05 %
Expressat en SO3-:
0,14 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
Expressat en m g SO42- per kg sòl sec:
636
ASSAIG DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESIÓ UNIAXIAL
09/07/2020
Data d'assaig:
Tipus de mostra:

Intacta de Testimoni continu

Càrrega en proveta (gradient)

Premsa amb Servocontrol i centralita digital

0,005 MPa/s

UNE 22-950/90, part 1

Tipus mesura:

Dades de la m ostra cilíndrica:

Arxiu informàtic:

Diàmetre:

Pes proveta:

7,15 cm

Secció:

40,15 cm²

Longitud:
Volum:

Humitat:

18,3 cm
734,77 cm3

Nº de provetes assajades:

PR2 / 907
1991,3 g
0,9 %

Densitat humida:

2,71 g/cm3

Densitat seca:

2,69 g/cm3

1

Orientació eix de càrrega respecte anisotropia:

La roca no presenta anisotropia visible

Forma de trencament

RESULTATS
Càrrega de trencament:
Angle de trencament:
Observacions:

200,93 Kg/cm²

19,70 MPa

75º i Vertical Tipus de comportament:

Molt rígid

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.
C Ter 16, 08670
Navàs (bcn)
t 639 47 33 10

geostudi

4.7. Actes dels assajos de camp

Torre Nova de Cal Pons
-PUIG-REIGexp [1454
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geostudi
C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS

Laboratori d’Assaigs per al control de Qualitat de l’Edificació amb declaracions responsables presentades en dates 01/06/2010 i 30/06/2010 a la
GENERALITAT DE CATALUNYA, amb números assignats L0600015 i L0600024, amb l’abast d’actuació exposat en el llistat de portada

GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. · C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS

(Barcelona)

·

B-64716590

T. 639 473 340 boixadera@geostudi.net

INFORME DE RESULTATS
data d’emissió de l’informe

10-7-20

Codi d’Assaig

1454

Dades del client
Client
Adreça

Ajuntament de Puig-Reig

NIF/CIF P0817400E

Pau Casals 1, 2n

Dades de l’obra
Adreça

Torre Nova de CAL PONS

el director del laboratori

Moisès Boixadera Serarols

Relació d’assaigs i normes d’Aplicació
- Presa de mostres inalterades en cales i pous UNE 7371:1975
- Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de pared prima tipus Shelby
ASTM D 1587-00 - XP P 4-202
- Presa de mostres inalterades en sondeig amb mostrejador de pared prima de pistó fix XP P 94-202 1995
- Presa de mostres amb mostrejador de pared groixuda amb estoig interior
XP P 94-202 1995
- Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple
ASTM D 2113-06 XP P 94-202 1995
- Presa de mostres a rotació amb mostrejador de pared doble
XP P 94-202 1995
- Presa de mostres a rotació amb mostrejador de pared triple
XP P 94-202 1995
- Presa de mostres a rotació amb mostrejador de pared triple amb extensió de pared prima
XP P 94-202 1995
- Assaig de penetració i presa de mostres amb penetròmetre de presa de mostres estandar
UNE 103-800-92
- Proba contínua de penetració dinàmica superpesada
UNE 103-801-94
- Presa de mostres d’aigua per anàlisi química
UNE 83951
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geostudi

ASSAIG DE SONDEIG

C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS

Sondeig nº

Codi d’Assaig

S1

1454 S 1

Dades de l’Obra
Client

NIF/CIF

Ajuntament de Puig-Reig

Obra

Torre Nova de CAL PONS

Dades Temporals
Data

Dades Ambientals
6-7-20

Hora Inici

Hora Fi

0,00

base

Sol

Pluja

Vent

Interior

Boira

Altres

TP30

Assaigs
Descripció

-0,90 Graves grolleres i blocs amb matriu arenosa.
Arrels, Replè

-0,90 -2,30 Graves amb matriu arenosa solta al·luvial
-2,30 -3,00 Gresos i Limolites molt alterades

GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. · C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS (Barcelona) · B-64716590
Laboratori d’Assaigs per al control de Qualitat de l’Edificació amb declaracions responsables presentades en dates 01/06/2010 i 30/06/2010 a la GENERALITAT DE CATALUNYA,
amb números assignats L0600015 i L0600024, amb l’abast d’actuació exposat en el llistat de portada

Observacions

Maquinària

Acta de Sondeig

sostre

P0817400E

%
rec
up.

Codi d’Assaig
Profunditat

1454 S 1000
de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

-3,00 -4,90 Gresos ben cimentats, força fracturats amb
angles de 70-80º, les fractures tenen patines
d’argila

Codi d’Assaig

-4,90 -6,30 Gresos ben cimentats poc fracturats

Codi d’Assaig

Profunditat

Profunditat

de

de

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

0,00

a

-6,30

Clau

5w101 Ver. Mat. x

Valor

-

1454 S 1180

Clau

9SPT Ver. Mat. x

a

-2,35

Valor

12+15+21+50R

1454 S 1300

Clau

9SPT Ver. Mat. X

a

Valor

-1,80

-3,00

-3,10

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

50R
Ver. Mat.

Ver. Mat.

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat. -

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Claus
Tipus d’assaig
(1) Prea de mostres inalterades en cales i pous (UNE 7371:1975) · (2) Inalterada
tipus Shelby (ASTM D 1587-00) · (3) Inalterada pistó fix (XP-P 94-202-1995) · (4)
Inalterada pared groixuda amb estoig interior (XP-P 94-202-1995) · (5) Bateria
simple (ASTM D 2113-99) · (6) Bateria doble (ASTM D 2112-99) · (7) Bateria Triple
(XP-P 94-202-1995) · (8)
Bateria triple amb extensió de pared prima (XP-P
94-202-1995) · (9) SPT (UNE 103800:1992) · (10) Sondeig a rotació amb barrina
helicoïdal · (11) DPSH (UNE 103801:1994) · (12) Presa de mostra d'aigua (UNE
83951)
Materials
(w) widia · (d) diamant

Sondeig realitzat per
Moisès Boixadera
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ASSAIG DE SONDEIG

C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS

Sondeig nº

Codi d’Assaig

S2

1454 S 2

Dades de l’Obra
Client

NIF/CIF

Ajuntament de Puig-Reig

Obra

Torre Nova de CAL PONS

Dades Temporals
Data

Dades Ambientals
6-7-20

Hora Inici

Hora Fi

0,00

base

Sol

Pluja

Vent

Interior

Boira

Altres

TP30

Assaigs
Descripció

-0,30 Terra vegetal

-0,30 -0,60 Lutita molt alterada de color ocre

GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. · C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS (Barcelona) · B-64716590
Laboratori d’Assaigs per al control de Qualitat de l’Edificació amb declaracions responsables presentades en dates 01/06/2010 i 30/06/2010 a la GENERALITAT DE CATALUNYA,
amb números assignats L0600015 i L0600024, amb l’abast d’actuació exposat en el llistat de portada

Observacions

Maquinària

Acta de Sondeig

sostre

P0817400E

%
rec
up.

Codi d’Assaig
Profunditat
Codi d’Assaig
Profunditat

-0,60 -1,40 Gresos de gra mig a fi. fractures cada
0,40-0,50cm. reomplertes de patines blanques

Codi d’Assaig

-1,40 -3,50 Gres cimentat de gra mig que passa a groller cap
a la base. Massiu, sense fractures apreciables

Codi d’Assaig

Profunditat

Profunditat
-3,50 -4,60 Limolites ocres cimentades. El contacte amb el
nivell superior hi ha argila
-4,60 -5,00 Gres de gra fi, algo d’argila al contacte

de

de

de

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

1454 S 2000

Clau

a

Valor

0,00

-0,60

1454 S 2060

Clau

a

Valor

-0,60

-5,00

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

5w101 Ver. Mat. x
6d86

Ver. Mat.

x

-

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat. -

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Claus
Tipus d’assaig
(1) Prea de mostres inalterades en cales i pous (UNE 7371:1975) · (2) Inalterada
tipus Shelby (ASTM D 1587-00) · (3) Inalterada pistó fix (XP-P 94-202-1995) · (4)
Inalterada pared groixuda amb estoig interior (XP-P 94-202-1995) · (5) Bateria
simple (ASTM D 2113-99) · (6) Bateria doble (ASTM D 2112-99) · (7) Bateria Triple
(XP-P 94-202-1995) · (8)
Bateria triple amb extensió de pared prima (XP-P
94-202-1995) · (9) SPT (UNE 103800:1992) · (10) Sondeig a rotació amb barrina
helicoïdal · (11) DPSH (UNE 103801:1994) · (12) Presa de mostra d'aigua (UNE
83951)
Materials
(w) widia · (d) diamant

Sondeig realitzat per
Moisès Boixadera
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ASSAIG DE SONDEIG

C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS

Sondeig nº

Codi d’Assaig

S3

1454 S 3

Dades de l’Obra
Client

Ajuntament de Puig-Reig

Obra

NIF/CIF

Torre Nova de CAL PONS

Dades Temporals
Data

Dades Ambientals
6-7-20

Hora Inici

Hora Fi

0,00

base

Observacions

Maquinària

Sol

Pluja

Vent

Interior

Boira

Altres

TP30

Acta de Sondeig

sostre

P0817400E

Assaigs
Descripció

-0,60 Terra vegetal i replens

-0,60 -1,00 Llim arenós amb argila i alguna grava, replè
-1,00 -1,20 Lutita alterada de color ocre

%
rec
up.

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

Clau

a

Valor

0,00

-6,00

1454 S 3070
de

Codi d’Assaig
Profunditat

1454 S 3000

de

-0,60

Clau

5w101 Ver. Mat. x
9SPT Ver. Mat. x

Valor

4+4+7+16

S

Clau

Ver. Mat.

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

a

-1,30

GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. · C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS (Barcelona) · B-64716590
Laboratori d’Assaigs per al control de Qualitat de l’Edificació amb declaracions responsables presentades en dates 01/06/2010 i 30/06/2010 a la GENERALITAT DE CATALUNYA,
amb números assignats L0600015 i L0600024, amb l’abast d’actuació exposat en el llistat de portada

-1,20 -1,90 Lutita i Limolita de color ocre amb decoloracions
-1,90 -5,00 Gres de gra mig molt cimentat, massiu
-5,00 -6,00 Gres de gra fi. Discontinuïtat d’estratificació cada
40cm.

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Ver. Mat.

Ver. Mat.

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat. -

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Claus
Tipus d’assaig
(1) Prea de mostres inalterades en cales i pous (UNE 7371:1975) · (2) Inalterada
tipus Shelby (ASTM D 1587-00) · (3) Inalterada pistó fix (XP-P 94-202-1995) · (4)
Inalterada pared groixuda amb estoig interior (XP-P 94-202-1995) · (5) Bateria
simple (ASTM D 2113-99) · (6) Bateria doble (ASTM D 2112-99) · (7) Bateria Triple
(XP-P 94-202-1995) · (8)
Bateria triple amb extensió de pared prima (XP-P
94-202-1995) · (9) SPT (UNE 103800:1992) · (10) Sondeig a rotació amb barrina
helicoïdal · (11) DPSH (UNE 103801:1994) · (12) Presa de mostra d'aigua (UNE
83951)
Materials
(w) widia · (d) diamant

Sondeig realitzat per
Moisès Boixadera
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geostudi

ASSAIG DE SONDEIG

C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS

Sondeig nº

Codi d’Assaig

S4

1454 S 4

Dades de l’Obra
Client

Ajuntament de Puig-Reig

Obra

NIF/CIF

Torre Nova de CAL PONS

Dades Temporals
Data

Dades Ambientals

Hora Fi

Pluja

Vent

Interior

Boira

Altres

TP30

Acta de Sondeig

0,00

base

Assaigs
Descripció

-0,40 Replens, argiles arenoses amb graves
arrodonides disperses de diàmetre 1cm.

-0,40 -0,60 Argila margosa, Lutita molt alterada

GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. · C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS (Barcelona) · B-64716590
Laboratori d’Assaigs per al control de Qualitat de l’Edificació amb declaracions responsables presentades en dates 01/06/2010 i 30/06/2010 a la GENERALITAT DE CATALUNYA,
amb números assignats L0600015 i L0600024, amb l’abast d’actuació exposat en el llistat de portada

-0,60 -4,00 Gres cimentat de gra mig, massiu i groller
-4,00 -4,05 Estatificació, argiles i llim al contacte
-4,05 -4,20 Gresos cimentats

Observacions

Maquinària

Sol

7-7-20

Hora Inici

sostre

P0817400E

%
rec
up.

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

de

Codi d’Assaig
Profunditat

Clau

a

Valor

0,00

-0,65

1454 S 4065

Codi d’Assaig
Profunditat

1454 S 4000

de

-0,65

a

-4,20

Clau

5w101 Ver. Mat. x
6d86

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

Ver. Mat.

x

-

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

S

Clau

a

Valor

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Ver. Mat. -

Ver. Mat.

Ver. Mat.

Claus
Tipus d’assaig
(1) Prea de mostres inalterades en cales i pous (UNE 7371:1975) · (2) Inalterada
tipus Shelby (ASTM D 1587-00) · (3) Inalterada pistó fix (XP-P 94-202-1995) · (4)
Inalterada pared groixuda amb estoig interior (XP-P 94-202-1995) · (5) Bateria
simple (ASTM D 2113-99) · (6) Bateria doble (ASTM D 2112-99) · (7) Bateria Triple
(XP-P 94-202-1995) · (8)
Bateria triple amb extensió de pared prima (XP-P
94-202-1995) · (9) SPT (UNE 103800:1992) · (10) Sondeig a rotació amb barrina
helicoïdal · (11) DPSH (UNE 103801:1994) · (12) Presa de mostra d'aigua (UNE
83951)
Materials
(w) widia · (d) diamant

Sondeig realitzat per
Moisès Boixadera
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GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U. · C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS (Barcelona) · B-64716590
Laboratori d’Assaigs per al control de Qualitat de l’Edificació amb declaracions responsables presentades en dates 01/06/2010 i 30/06/2010 a la GENERALITAT DE CATALUNYA,
amb números assignats L0600015 i L0600024, amb l’abast d’actuació exposat en el llistat de portada

Doc. 05.7/01/04

geostudi

Client

Obra

La situació dels reconeixements és aproximada

EMPLAÇAMENT DELS RECONEIXEMENTS

C/ Ter 16 · 08670 · NAVÀS

T. 639 473 340 boixadera@geostudi.net

Codi d’Assaig

Ajuntament de Puig-Reig

NIF/CIF
1454

Dades de l’Obra
P0817400E

Torre Nova de CAL PONS

1454S1

1454S2

1454S4

1454S3

sondeig
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GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.
C Ter 16, 08670
Navàs (bcn)
t 639 47 33 10

geostudi

4.8. Recull fotogràfic

Torre Nova de Cal Pons
-PUIG-REIGexp [1454
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GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.
C Ter 16, 08670
Navàs (bcn)
t 639 47 33 10

geostudi

Fot. 6.
Treballs de realització del sondeig 1454S1

Fot. 8.

Treballs a la zona sud amb el pilar de nova
construcció.

Fot. 7.
Emplaçament del sondeig en el punt 1454S2

Fot. 9.
Realització del sondeig 1454S4

Torre Nova de Cal Pons
-PUIG-REIGexp [1454
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REHABILITACIÓ DE LA TORRE NOVA DE LA COLÒNIA PONS PER A ÚS POLIVALENT
Promotor: Ajuntament de Puig-reig

Colònia Pons num. 4
08692 – PUIG-REIG – Berguedà - Barcelona

projecte Executiu de:

‘Rehabilitació de la Torre Nova de la
colònia Pons per a ús polivalent.
del municipi de Puig-reig
Comarca del Berguedà (Barcelona)
Ajuntament de Puig-reig, promotor
Antoni Mujal Colilles, arq. Num. 44451-0
Àngel Asensio Figols, arq. tec. Num. 9021
Gener 2020

XII.

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Antoni Mujal Colilles , arquitecte
Àngel Asensio Figols, Arquitecte tècnic
Puig-reig – Berguedà – Barcelona
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 001 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES
J2VGB20Q

u

Paràmetres resistents most.sòl eq.triaxial

Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402
estudi geotècnic

1

1,00

1,00
1,00

E2233472

m3 Excavació p/recalçat,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,cà

Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

1
1

8,00
3,00

3,00
2,00

1,50
1,50

36,00
9,00
45,00

E2231411

m3 Excavació p/recalçat,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),mitj.manu

Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

1
1

8,00
3,00

2,00
2,00

1,00
1,00

16,00
6,00
22,00

E2241300

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=4m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 4 m de fondària
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

1
1

8,00
3,00

4,00
1,00

2,50
1,50

80,00
4,50
84,50

E33DC126

m2 Encofrat taulons p/recalç.fonam.,form.vist,fond.<=6m

Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, per a deixar el formigó vist, de fondària
<= 6 m
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

1
1

8,00
3,00

3,00
1,00

1,50
1,00

36,00
3,00
39,00

E2R300M0

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

1
1

8,00
3,00

3,00
2,00

2,50
2,50

60,00
15,00
75,00

K2165240

m2 Ober.finestra patrim,tapiada maó ceràmic <=15cm ,fet per restaur

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de
façana llev ant
balconeres
façana de migdia
façana de ponent
façana de tramuntana

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,20
2,50
1,10
2,00
1,10
3,50
1,10
2,00

2,00
1,20
2,00
2,50
2,00
3,50
2,00
2,50

3,00
2,00
2,00
0,10
2,00
1,00
1,00
1,00

18,00
15,00
11,00
1,25
11,00
30,63
5,50
12,50
104,88

K2112699

m3 Enderroc edificac.30-250m3,,h=4-8m,obra fàbrica,s

Enderroc d'edificació, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra
de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
v olum situat a les escales de la
façana de llev ant
14 de juliol de 2020

1

4,00

3,00

2,00

24,00
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT
24,00

K878C160

m2 Neteja parament pedra,raig air.pres.sec

Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec
façana llev ant
Façana de migdia
Façana de ponent

façana de tramuntana
sota balcons tramuntana
escales i pav iment accés tramuntana

3
3
3
3
3
3
1,5
1,5

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

11,00
14,00
14,00
15,00
7,00
16,00
15,00
18,00

4,00
4,00
2,00
1,00
1,00
5,00
2,00
2,00

66,00
84,00
42,00
22,50
10,50
120,00
45,00
54,00
444,00

L21L1430

u

Desmuntatge portes+cab.+boton.+comp.,ascens.elèct.adher.,4pers.(

Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 3
parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
elev ador

1

1,00
1,00

14 de juliol de 2020
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 002 FONAMENTACIÓ
E33B3000

kg Arm.recalçats AP500S barres corrug.

Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

55
55

8,00
3,00

1,50
1,50

2,50
2,50

1.650,00
618,75
2.268,75

E33561G3

m3 Formigó, p/recalçat.<=6m ,HM-20/P/20/I,cubilot

Formigó per a recalçats a una fondària <= 6 m, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

1
1

8,00
3,00

1,50
1,50

2,50
2,50

30,00
11,25
41,25

14 de juliol de 2020
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
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DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 003 FUSTERIA INTERIOR
EANA7176

u

Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=70cm x210cm

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210
cm d'alçària
PORTES BANY

1

3,00

3,00
3,00

EAP17176

u

Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=70cmx210cm

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
PORTES BANY

1

3,00

3,00
3,00

EAQD3286

u

Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=80cm,alç=210cm fusta roure

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de
roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada
PORTES BANY

1

3,00

3,00
3,00

14 de juliol de 2020
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 004 TANCAMENTS
K69AU001

u

Balustre pedra calc.treb.obra, vol=<0,003m3col.m orter calç

Balustre de pedra calcària treballat en obra en formes geomètriques de fins a 0,003 m3, col·locat amb
morter de calç
barana del terrat de la planta 2a.
barana de l'accés de la torre en pb

80
150

80,00
150,00
230,00

K69AU002

m3 Coronam./base balus.pedra calc.,sup.secció =<0,15m2

Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció transversal de superfície aproximada
de fins a 0,15 m2
barana del terrat de la planta 2a.
barana de l'accés de la torre en pb

1
1

16,00
16,00

0,23
0,23

0,50
0,50

1,84
1,84
3,68

K8K4D24K

u

Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'un

Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'una finestra o balconera de 3x2metres,
sustitució de l'ampit de pedra per un de nou de la amteixa geometria, amb pedra natural tipus arenisca del país, així com la rehabilitació de la cornisa i pilars a base de resines i o tècnica NEWSTONE
per tal de reconstruïr les parts malmeses i tractament hidrofug per evitar la seva degradació.
24,00
K87CU205

m2 Consolidació param ent pedra/estuc,ester àcid sílice,brotxa,2.5 k

Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant
ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2
1

240,00

240,00
240,00

FRB11191

m3 Treball de repàs de paredat,pedra calc.,1cara,en sec

Treballs de repàs de paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en sec
escala façana de Llev ant
murs de tanques accéssos laterals

1
2

10,00
6,00

0,50
0,50

5,00
6,00
11,00

EB14B6K2

m

Passam à faig p/envernissar +plat.acer,fixat mecànicam ent

Partida de passamà per a les zones en que l'actual estigui molt malmès i s'hagi de substituïr, de fusta
de faig per a envernissar amb platines d'acer i cargols, fixat mecànicament
Baranes ex teriors. Terrats

Barana de l'escala

1
1
1
1
1
1

4,00
3,50
5,00
7,00
3,00
5,00

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
4,00

8,80
7,70
5,50
15,40
3,30
22,00
62,70

XPAUU001

PA Arranjament del primer tram d'escala interior

Partida alçada de Arranjament del primer tram de l'escala de marbre, afectada per l'elevador, formalitzant la substitució dels esglaons afectats, inclòs la col·locació de la barana.
1,00
E614J71K

m2 Envà recolzat divis.7cm supermaó 450x230x70mm,LD,I UNE-EN 771-1,

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
parets bany

2

5,00

4,00

40,00
40,00

14 de juliol de 2020
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 005 REVESTIMENTS
K811B6D2

m2 Arreb.projectat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter calç GP,CSIII-W0,

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
REPICAT FAÇANES
façana llev ant

Façana de migdia

Façana de ponent
Coberta
façana de tramuntana

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,90
4,18
3,02
2,17
17,00
2,00
3,40
5,00
8,00
8,00
2,17
5,10
5,10
8,10

11,00
14,00
14,00
16,00
13,00
14,00
8,00
13,00
15,00
1,50
16,00
14,00
16,00
14,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

107,80
58,52
84,56
34,72
221,00
28,00
27,20
130,00
120,00
12,00
34,72
71,40
81,60
113,40
1.124,92

K881121A

m2 Estucat estuc morter calç+sorra marbre blanc,s/arreb.,lliscat+es

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes
REPICAT FAÇANES
façana llev ant

Façana de migdia

Façana de ponent
Coberta
façana de tramuntana

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,90
4,18
3,02
2,17
17,00
2,00
3,40
5,00
8,00
8,00
2,17
5,10
5,10
8,10

11,00
14,00
14,00
16,00
13,00
14,00
8,00
13,00
15,00
1,50
16,00
14,00
16,00
14,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

107,80
58,52
84,56
34,72
221,00
28,00
27,20
130,00
120,00
12,00
34,72
71,40
81,60
113,40
1.124,92

K89B5BJ0

m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm ,esmalt sint.,2imprimac

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Baranes ex teriors. Terrats

Barana de l'escala
pilars fosa entrada

1
1
1
1
1
1
1

4,00
3,50
5,00
7,00
3,00
5,00
0,40

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
3,00

2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00

8,80
7,70
5,50
15,40
3,30
16,50
2,40
59,60

K2182C01

m2 Repicat estucat,m .m an.,càrrega manual

Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
REPICAT FAÇANES
façana llev ant

Façana de migdia

14 de juliol de 2020

1
1
1
1
1
1
1

4,90
4,18
3,02
2,17
17,00
2,00
3,40

11,00
14,00
14,00
16,00
13,00
14,00
8,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

107,80
58,52
84,56
34,72
221,00
28,00
27,20
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CODI

DESCRIPCIÓ
Façana de ponent
Coberta
façana de tramuntana

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

5,00

13,00

2,00

130,00

1
1
1
1
1
1

8,00
8,00
2,17
5,10
5,10
8,10

15,00
1,50
16,00
14,00
16,00
14,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

120,00
12,00
34,72
71,40
81,60
113,40

QUANTITAT

1.124,92
E81112B0

m2 Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h>3m,morter cim ent 1:4

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4
parets bany

4

5,00

4,00

80,00
80,00

E82C2Q2K

m2 Enrajolat vert.int.,h>3m ,gres porcell.premsat esmalt.,preu alt,6

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
parets bany

4

5,00

4,00

80,00
80,00

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 006 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
K8B11A05

m2 Hidrof.param.vert.ext.,protector hidròfug

Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug
Hidrofugat de la pedra
façana llev ant
Façana de migdia
Façana de ponent

façana de tramuntana
sota balcons tramuntana
escales i pav iment accés tramuntana

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,5
1,5

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

11,00
14,00
14,00
15,00
7,00
16,00
15,00
18,00

4,00
4,00
2,00
1,00
1,00
5,00
2,00
2,00

25,30
32,20
16,10
8,63
4,03
46,00
45,00
54,00
231,26

E763600L

m2 Mem brana denst.1,4kg/m2,g=1,2mm ,làm.EPDM,col.n/adh.

Membrana de densitat superficial 1,4 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada no adherida
balcó llev ant
terrassa ponent

1
1

17,00
25,00

17,00
25,00
42,00

E7C37401

m2 Aïllam.plaques escum.poliur.,70kg/m3,g=40mm,autoexting.,col.n/ad

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 70 kg/m3, 40 mm de gruix , autoextingible,
col·locades no adherides
balcó llev ant
terrassa ponent

1
1

17,00
25,00

17,00
25,00
42,00

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 007 PAVIMENT
E9DCAN2H

m2 Paviment ext.raj.ceràmica cuita,sense esmaltat antillis.,rectang

Paviment exterior, de tova ceràmica cuita sense esmaltar similar a l'actual en planta sotacoberta
14x14cm *veure memòria projecte, premsat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
balcó llev ant
terrassa ponent

1
1

17,00
25,00

17,00
25,00
42,00

E9U37191

m

Sòcol rajola ceràmica sense esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola

Sòcol de rajola ceràmica cuita sense esmaltar tipus actual en planta sotacoberta 12x12cm premsat
esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
balcó llev ant
terrassa ponent

1
1

35,00
23,00

35,00
23,00
58,00

K9EAU030

m2 Paviment mosaic hidràulic, 3 colors dibuix,20x20cm, truc maceta

Es refaràn les parts possibles del perimetre del passadísd e la planta primera amb les peces de mosaic hidràulic emmagatzemades en la planta sotacoberta, amb peces amb dibuix, de fins a 3 colors,
de 20x20 cm , col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix
pav iment cel obert - lluernair
Barana Lateral lluernari

1
1

6,20
4,00

0,40
0,40

2,00
2,00

4,96
3,20
8,16

E93A14E0

m2 Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.cim ent 1:4

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
terrassa ponent
balcó llev ant

1
1

25,00
17,00

25,00
17,00
42,00

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 008 FUSTERIA EXTERIOR
EC194N13

m2 Vidre simple incolor 5mm., col. llistó vidre

Vidre simple d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Es compta amidaments de vidres danyats i previsió pa de vidres substituïts en obra.
Façaana de llev ant
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
Façana de migdia
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
Façana de ponent
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
façana de tramuntana
finestres doble fulla
finestres d'una fulla

0,6
0,7
0,6

2,00
2,00
1,40

2,00
1,00
9,00

4,00
4,00

9,60
5,60
7,56

0,6
0,7
0,6

2,00
2,00
1,40

2,00
1,00
2,00

10,00
2,00
2,00

24,00
2,80
3,36

0,6
0,7
0,6

2,00
2,00
1,40

2,00
1,00
2,00

8,00
2,00
5,00

19,20
2,80
8,40

0,6
0,7
0,6
0,6

2,00
2,00
1,40
2,00

2,00
1,00
2,00
1,00

5,00
2,00
2,00
6,00

12,00
2,80
3,36
7,20
108,68

KA1AE5E5

u

Rehab. balconera fusta m elis,2bat.,120x300cm,classif.3 5A C4,

Rehabilitació de balconera existent de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana
Finestres i balconeres
façana de llev ant
façana de migdia
façana de ponent
façana de tramuntana

1
1
1
1

4,00
14,00
10,00
7,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
14,00
10,00
7,00
35,00

KA1A2HE5

u

Rehab. finestra fusta m elis,2bat.,120x200cm,classif.3 5A C4,

Rehabilitació de finestra existent de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana
façana de llev ant
façana de ponent
façana de tramuntana

1
1
1

5,00
5,00
6,00

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
6,00
16,00

KA1AD3E5

u

Nova Balconera fusta melis,2bat.,120x300cm ,classif.3 5A C4,

Nova Balconera de fusta de melis per a envernissar seguint les dimensions i diseny de les existents
i que s'han de substituïr per el seu mal estat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x300 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
façana de llev ant
façana de migdia

1
1

4,00
2,00

1,00
1,00

4,00
2,00
6,00

K8AA1BC1

m2 Envernissat finestra/balconera fusta,vernís sint.,1protector+2ac

Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
14 de juliol de 2020
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2,00
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4,00
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Façana de migdia
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
Façana de ponent
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
façana de tramuntana
finestres doble fulla
finestres d'una fulla

0,6
0,7

2,00
2,00

2,00
1,00

10,00
2,00

24,00
2,80

0,6
0,7

2,00
2,00

2,00
1,00

8,00
2,00

19,20
2,80

0,6
0,7

2,00
2,00

2,00
1,00

5,00
2,00

12,00
2,80
78,80

KA1A2FE5

u

Rehabilitació integral de finestres de llibret

Rehabilitació integral i o substitució a nou de finestres de llibret de fusta de melis, amb lamel·les segons model existent, inclòs els ferratges, tot muntat i provat.
porticons llibret planta baix a
porticons glorietes del jardi

7
8

2,00

7,00
16,00
23,00

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 009 CALEFACCIÓ
4E21G063

PA Inst.calef.existent,bitub,superf.,sup<=900m2,radiadors fundicio

Revisió, posada en funcionament i connexió a nova caldera de l''instal·lació existent de calefacció
per a interior d'edifici, sistema bitub, superficial, de 900 m2 de superfície útil, com a màxim, amb radiadors de fundició.
connex ió instal·lació ex istent

1

1,00
1,00

EE228NJA

u

Caldera cond.,118-128kW,planxa Al,p/calef+ACS,6bar,producc.ACS,p

Caldera de condensació de 118 a 128 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 813/2013 , col·locada
nov a caldera gas

1

1,00
1,00

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 010 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ
FD7JH325

m

Clavegueró tub PE 100,DN=280mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
32,00
ED351540

u

Pericó pas form.pref.,50x50x50cm ,g=5cm,+tapa,col.

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
6,00
ED3111B6

u

Caixa sifònica encastada PVC,tapa+embell.ac.D=110mm,5x40m m+1x50m

Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm
6,00

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 011 EVACUACIÓ DE FUMS
EE42R312

M

CONDUCTE LLIS CIRC.AC.GALV.D=100MM,G=0,5MM,MUNT.SUPERF.

CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
INCLÒS LES PECES ESPECIALS
CALDERA

2

1,500

3,000
3,00

EB12JN01

ML TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUM

TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUMS DE
LA CUINA, DE DIAMETRE 125 CM, DE LA CASA RIXAAB O EQUIVALENT, INCLOS
PART PROPORCIONAL DE COLZES, BRIDES I SELLAT DE JUNTES.
BANYS

1

3,000

3,000
3,00

EEM3261F

U

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀS.230V,CABAL<450M3/H,DE FINESTRA

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 450 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I TIPUS MUNTAT A LA FINESTRA
BANYS

2

2,000
2,00

14 de juliol de 2020

Pàgina

14

AMIDAMENTS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 012 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EPD4AA50

u

Caixa reg.pas ICT,plàstic+metàl.,tipus A,360x360x120m m,encastada

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de
tipus A, de 360x360x120 mm, encastada
1,00
EPD11141

u

Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x5

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment
1,00
EH128FD1

u

Llum .decorativa modular,alum ini,120x30cm ,28W,3400lm,IP44,no regu

Llumenera decorativa suspesa d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400
lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
ala tramuntana
ala migdia
sala rebuda
lluernari
sala balconada

2
2
2
2
2

4,00
4,00
2,00
6,00
4,00

8,00
8,00
4,00
12,00
8,00
40,00

EHQL12H0

u

Projector ext.leds <=80000h,rect.,distrib.simèt.intens.,106W,128

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució
de la llum simètrica intensiva, de 106 W de potència, flux lluminós de 12800 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat
projector ex eterior façanes

4

4,00
4,00

1G22G301

PA Instal·lació elèc enll. int.900m2,grau electrif.elev.,10circuits

Instal·lació elèctrica interior de 900 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes de
ram de paleta
instal3lació enllumenat

1

1,00
1,00

1G224201

u

Instal·lació elèc.int.bany,grau electrif.bàsic,5circuits,sen

Instal·lació elèctrica interior d'un bany amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram
de paleta
instal·lació bany

1

1,00
1,00

14 de juliol de 2020
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
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DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 013 LAMPISTERIA
1J414000

u

Instal·lació lam pisteria int+ajudes ram de paleta

Instal·lació de lampisteria interior per a nous banys, i ajudes de ram de paleta.
instal·lació ex istent

1

1,00
1,00

14 de juliol de 2020
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UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA
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CAPITOL 014 APARELLS SANITARIS I AIXETES
EJ14BB13

u

Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu mitjà,col.mural

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
3,00
EJ23612G

u

Aixeta monocoman.tempor.lavab.,m unt.s/taule.,cromat,preu alt,man

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
aigüeres

3

3,00
3,00

EQ7220SR

u

Moble lavabo recolzat,llarg.=50-75cm,suspès,sense calaixos,h=20-

Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus suspès, sense calaixos i de
20 a 40 cm d'alçària, col·locat suspès
aigüeres

3

3,00
3,00

EB1518AM

m

Barra minusvàlid 1.4301 (AISI 304),munt./100cm,h=100cm ,fix.mec

Barra minusvàlids d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), muntada a 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
BARRES

3

3,00
3,00

EQZ1U001

u

Penjador roba acer inoxidable,vertical am b fix.mecàniques

Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques
PENJADORS BANY

3

3,00
3,00

EC1K1501HJ8E

m2 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta,Miralls

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Article: ref.
N806061057 de la serie Miralls Nk de NOKEN
miralls

3

1,00

0,50

1,50
1,50

14 de juliol de 2020
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CAPITOL 015 SERRALLERIA
EH3#

u

Rehabilitació dels fanals de la portalada de llevant
2,00

KB15U010

m

Barana vidre lam.10+10mm,a/perfils AISI-316,fix.mec.

Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral
transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques
Barana longitudinal lluernari
Barana Lateral lluernari
Barana 4 primers graons escala
Barana replà sotacoberta

2
2
1
1

6,20
4,00
1,50
3,00

12,40
8,00
1,50
3,00
24,90

14 de juliol de 2020
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CAPITOL 016 CONTROL DE QUALITAT
J8111101

u

Determ.resist.adhesió,morter sob/suport

Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport,
segons la norma UNE-EN 1015-12
4,00
J0609K0P

u

Extracció+assaig compressió,6 prov.test.form.end.

Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
0,40

14 de juliol de 2020
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CAPITOL 017 GESTIO DE RESIDUS
I2R24200

m3 Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008

Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. En la memòria del projecte queda detallada la fitxa corresponent.
1,00
I2R540R0

m3 Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l
de capacitat
prev isió restes de residus diposit
llev ant

1

4,00

3,00

0,50

6,00

6,00

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 001 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES
J2VGB20Q

u

Paràmetres resistents m ost.sòl eq.triaxial

2.079,20

Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la
norma UNE 103402
DOS MIL SETANTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS
E2233472

m3

Excavació p/recalçat,h<=4m,terreny com pact.(SPT 20-50),retro.,cà

20,38

Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
VINT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E2231411

m3

Excavació p/recalçat,h<=1m,terreny com pact.(SPT 20-50),m itj.manu

149,52

Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
CENT QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS
E2241300

m2

Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=4m

5,20

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 4 m de fondària
CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
E33DC126

m2

Encofrat taulons p/recalç.fonam .,form.vist,fond.<=6m

52,82

Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, per a deixar el formigó vist, de fondària <= 6 m
CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
E2R300M0

m3

Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 12m 3

15,40

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
K2165240

m2

Ober.finestra patrim,tapiada maó ceràm ic <=15cm ,fet per restaur

25,20

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet
per restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de
VINT-I-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
K2112699

m3

Enderroc edificac.30-250m3,,h=4-8m,obra fàbrica,s

54,49

Enderroc d'edificació, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura
d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS
K878C160

m2

Neteja parament pedra,raig air.pres.sec

9,65

Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec
NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
L21L1430

u

Desm untatge portes+cab.+boton.+comp.,ascens.elèct.adher.,4pers.(

2.186,81

Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària,
quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300
kg) i 3 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
DOS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 002 FONAMENTACIÓ
E33B3000

kg

Arm.recalçats AP500S barres corrug.

1,42

Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
E33561G3

m3

Formigó, p/recalçat.<=6m,HM-20/P/20/I,cubilot

85,24

Formigó per a recalçats a una fondària <= 6 m, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 003 FUSTERIA INTERIOR
EANA7176

u

Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=70cmx210cm

106,40

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i
210 cm d'alçària
CENT SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EAP17176

u

Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=70cmx210cm

104,73

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EAQD3286

u

Fulla batent p/porta int.g=40mm ,ampl.=80cm ,alç=210cm fusta roure

207,57

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , de fusta
de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada
DOS-CENTS SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 004 TANCAMENTS
K69AU001

u

Balustre pedra calc.treb.obra, vol=<0,003m 3col.morter calç

28,41

Balustre de pedra calcària treballat en obra en formes geomètriques de fins a 0,003 m3, col·locat
amb morter de calç
VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
K69AU002

m3

Coronam./base balus.pedra calc.,sup.secció =<0,15m 2

2.370,90

Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció transversal de superfície aproximada de fins a 0,15 m2
DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS
K8K4D24K

u

Unitat de rehabilitació de la pedra que conform a l'obertura d'un

809,91

Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'una finestra o balconera de 3x2metres, sustitució de l'ampit de pedra per un de nou de la amteixa geometria, amb pedra natural tipus
arenisca del país, així com la rehabilitació de la cornisa i pilars a base de resines i o tècnica
NEWSTONE per tal de reconstruïr les parts malmeses i tractament hidrofug per evitar la seva
degradació.
VUIT-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
K87CU205

m2

Consolidació parament pedra/estuc,ester àcid sílice,brotxa,2.5 k

75,89

Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2
SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
FRB11191

m3

Treball de repàs de paredat,pedra calc.,1cara,en sec

186,58

Treballs de repàs de paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en
sec
CENT VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS
EB14B6K2

m

Passamà faig p/envernissar +plat.acer,fixat m ecànicament

41,65

Partida de passamà per a les zones en que l'actual estigui molt malmès i s'hagi de substituïr, de
fusta de faig per a envernissar amb platines d'acer i cargols, fixat mecànicament
QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
XPAUU001

PA

Arranjament del prim er tram d'escala interior

996,56

Partida alçada de Arranjament del primer tram de l'escala de marbre, afectada per l'elevador, formalitzant la substitució dels esglaons afectats, inclòs la col·locació de la barana.
NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
E614J71K

m2

Envà recolzat divis.7cm superm aó 450x230x70m m,LD,I UNE-EN 771-1,

12,36

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 005 REVESTIMENTS
K811B6D2

m2

Arreb.projectat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter calç GP,CSIII-W0,

19,94

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
DINOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
K881121A

m2

Estucat estuc morter calç+sorra marbre blanc,s/arreb.,lliscat+es

50,12

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes
CINQUANTA EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
K89B5BJ0

m2

Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2im primac

53,10

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
CINQUANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
K2182C01

m2

Repicat estucat,m.man.,càrrega manual

10,38

Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E81112B0

m2

Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h>3m,morter ciment 1:4

16,50

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment 1:4
SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
E82C2Q2K

m2

Enrajolat vert.int.,h>3m,gres porcell.premsat esmalt.,preu alt,6

29,40

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 006 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
K8B11A05

m2

Hidrof.param.vert.ext.,protector hidròfug

22,19

Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug
VINT-I-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
E763600L

m2

Membrana denst.1,4kg/m2,g=1,2mm,làm.EPDM,col.n/adh.

13,91

Membrana de densitat superficial 1,4 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida
TRETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
E7C37401

m2

Aïllam.plaques escum.poliur.,70kg/m3,g=40mm ,autoexting.,col.n/ad

16,65

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 70 kg/m3, 40 mm de gruix , autoextingible, col·locades no adherides
SETZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 007 PAVIMENT
E9DCAN2H

m2

Pavim ent ext.raj.ceràmica cuita,sense esm altat antillis.,rectang

42,87

Paviment exterior, de tova ceràmica cuita sense esmaltar similar a l'actual en planta sotacoberta
14x14cm *veure memòria projecte, premsat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
E9U37191

m

Sòcol rajola ceràm ica sense esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola

6,80

Sòcol de rajola ceràmica cuita sense esmaltar tipus actual en planta sotacoberta 12x12cm premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
K9EAU030

m2

Pavim ent mosaic hidràulic, 3 colors dibuix,20x20cm, truc maceta

167,95

Es refaràn les parts possibles del perimetre del passadísd e la planta primera amb les peces de
mosaic hidràulic emmagatzemades en la planta sotacoberta, amb peces amb dibuix, de fins a 3
colors, de 20x20 cm , col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
CENT SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
E93A14E0

m2

Recrescuda supo.pavim .,g=4cm ,m ort.ciment 1:4

8,28

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
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DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 008 FUSTERIA EXTERIOR
EC194N13

m2

Vidre simple incolor 5m m., col. llistó vidre

191,05

Vidre simple d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Es compta amidaments de vidres danyats i previsió pa de vidres substituïts en obra.
CENT NORANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS
KA1AE5E5

u

Rehab. balconera fusta melis,2bat.,120x300cm,classif.3 5A C4,

493,97

Rehabilitació de balconera existent de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-SET CÈNTIMS
KA1A2HE5

u

Rehab. finestra fusta melis,2bat.,120x200cm,classif.3 5A C4,

403,64

Rehabilitació de finestra existent de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
QUATRE-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
KA1AD3E5

u

Nova Balconera fusta melis,2bat.,120x300cm,classif.3 5A C4,

585,35

Nova Balconera de fusta de melis per a envernissar seguint les dimensions i diseny de les existents i que s'han de substituïr per el seu mal estat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x300 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
K8AA1BC1

m2

Envernissat finestra/balconera fusta,vernís sint.,1protector+2ac

16,10

Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat
SETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS
KA1A2FE5

u

Rehabilitació integral de finestres de llibret

295,16

Rehabilitació integral i o substitució a nou de finestres de llibret de fusta de melis, amb lamel·les
segons model existent, inclòs els ferratges, tot muntat i provat.
DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SETZE
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 009 CALEFACCIÓ
4E21G063

PA

Inst.calef.existent,bitub,superf.,sup<=900m 2,radiadors fundicio

3.929,21

Revisió, posada en funcionament i connexió a nova caldera de l''instal·lació existent de calefacció per a interior d'edifici, sistema bitub, superficial, de 900 m2 de superfície útil, com a màxim,
amb radiadors de fundició.
TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb
VINT-I-UN CÈNTIMS
EE228NJA

u

Caldera cond.,118-128kW,planxa Al,p/calef+ACS,6bar,producc.ACS,p

7.720,35

Caldera de condensació de 118 a 128 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas
natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013 , col·locada
SET MIL SET-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina

9

QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 010 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ
FD7JH325

m

Clavegueró tub PE 100,DN=280mm ,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244

97,22

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
ED351540

u

Pericó pas form.pref.,50x50x50cm,g=5cm,+tapa,col.

72,03

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
SETANTA-DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS
ED3111B6

u

Caixa sifònica encastada PVC,tapa+embell.ac.D=110mm ,5x40mm+1x50m

18,42

Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm
DIVUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 011 EVACUACIÓ DE FUMS
EE42R312

M

CONDUCTE LLIS CIRC.AC.GALV.D=100MM,G=0,5MM,MUNT.SUPERF.

37,77

CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
INCLÒS LES PECES ESPECIALS
TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
EB12JN01

ML

TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUM

7,61

TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUMS
DE LA CUINA, DE DIAMETRE 125 CM, DE LA CASA RIXAAB O EQUIVALENT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, BRIDES I SELLAT DE JUNTES.
SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EEM3261F

U

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀS.230V,CABAL<450M3/H,DE FINESTRA

61,55

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 450 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I TIPUS MUNTAT A LA FINESTRA
SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 012 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EPD4AA50

u

Caixa reg.pas ICT,plàstic+metàl.,tipus A,360x360x120mm,encastada

48,20

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica,
de tipus A, de 360x360x120 mm, encastada
QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS
EPD11141

u

Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x5

104,90

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment
CENT QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
EH128FD1

u

Llum.decorativa m odular,alumini,120x30cm,28W,3400lm,IP44,no regu

243,08

Llumenera decorativa suspesa d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera,
3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VUIT
CÈNTIMS
EHQL12H0

u

Projector ext.leds <=80000h,rect.,distrib.simèt.intens.,106W,128

602,87

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica intensiva, de 106 W de potència, flux lluminós de 12800 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat
SIS-CENTS DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
1G22G301

PA

Instal·lació elèc enll. int.900m2,grau electrif.elev.,10circuits

2.916,32

Instal·lació elèctrica interior de 900 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes
de ram de paleta
DOS MIL NOU-CENTS SETZE EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS
1G224201

u

Instal·lació elèc.int.bany,grau electrif.bàsic,5circuits,sen

1.762,31

Instal·lació elèctrica interior d'un bany amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de
ram de paleta
MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina

12

QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 013 LAMPISTERIA
1J414000

u

Instal·lació lampisteria int+ajudes ram de paleta

1.002,17

Instal·lació de lampisteria interior per a nous banys, i ajudes de ram de paleta.
MIL DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 014 APARELLS SANITARIS I AIXETES
EJ14BB13

u

Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu mitjà,col.m ural

287,40

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals
i connectat a la xarxa d'evacuació
DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS
EJ23612G

u

Aixeta m onocoman.tempor.lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,man

176,11

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
CENT SETANTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EQ7220SR

u

Moble lavabo recolzat,llarg.=50-75cm ,suspès,sense calaixos,h=20-

201,98

Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus suspès, sense calaixos i
de 20 a 40 cm d'alçària, col·locat suspès
DOS-CENTS UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
EB1518AM

m

Barra minusvàlid 1.4301 (AISI 304),munt./100cm ,h=100cm,fix.mec

211,70

Barra minusvàlids d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), muntada a 100
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
DOS-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
EQZ1U001

u

Penjador roba acer inoxidable,vertical amb fix.mecàniques

12,24

Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques
DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
EC1K1501HJ8E

m2

Mirall de lluna incolora g=5m m,col.adherit tauler fusta,Miralls

151,23

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Article: ref.
N806061057 de la serie Miralls Nk de NOKEN
CENT CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 015 SERRALLERIA
EH3#

u

Rehabilitació dels fanals de la portalada de llevant

KB15U010

m

Barana vidre lam.10+10mm ,a/perfils AISI-316,fix.m ec.

1.112,35

MIL CENT DOTZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
488,28

Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit brillant
mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb
butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques
QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 016 CONTROL DE QUALITAT
J8111101

u

Determ.resist.adhesió,m orter sob/suport

172,00

Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12
CENT SETANTA-DOS EUROS
J0609K0P

u

Extracció+assaig com pressió,6 prov.test.form.end.

810,99

Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
VUIT-CENTS DEU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 017 GESTIO DE RESIDUS
I2R24200

m3

Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008

1.142,18

Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. En la memòria del projecte queda detallada la fitxa corresponent.
MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
I2R540R0

m3

Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l

163,87

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat
CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº

CODI

UD DESCRIPCIÓ

PREU EN LLETRA

IMPORT

0001

1G224201

u

1.762,31
Instal·lació elèctrica interior d'un bany amb grau d'electrificació bàsic i 5
MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN
circuits, sense ajudes de ram de paleta
CÈNTIMS

0002

1G22G301

PA

2.916,32
Instal·lació elèctrica interior de 900 m2 amb grau d'electrificació elevat i
DOS MIL NOU-CENTS SETZE EUROS amb TRENTA-DOS
10 circuits, sense ajudes de ram de paleta
CÈNTIMS

0003

1J414000

u

Instal·lació de lampisteria interior per a nous banys, i ajudes de ram de
paleta.

1.002,17

MIL DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
0004

4E21G063

PA

3.929,21
Revisió, posada en funcionament i connexió a nova caldera de l''instal·lació existent de calefacció per a interior d'edifici, sistema bitub, superficial, de 900 m2 de superfície útil, com a màxim, amb radiadors de
fundició.
TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-UN
CÈNTIMS

0005

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,08

DISSET EUROS amb VUIT CÈNTIMS
0006

B0310400

t

16,62

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm
SETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0007

B0313000

t

108,98

Sorra de marbre blanc
CENT VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0008

B0432100

m3

26,86

Pedra calcària per a maçoneria
VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0009

B0521100

kg

0,12

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
ZERO EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0010

B0531710

kg

0,47

Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs
ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0011

B05A2103

kg

0,34

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma
UNE-EN 13888, de color
ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0012

B05A2203

kg

0,90

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma
UNE-EN 13888, de color
ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0013

B064300C

m3

61,04

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
SEIXANTA-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0014

B0711010

kg

0,29

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0015

B0711020

kg

0,63

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004
ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0016

B0711026

kg

0,84

Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004
ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0017

B0911000

kg

4,03

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

0018

B0A61600

u

0,15

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
ZERO EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0019

B0A62F90

u

0,99

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0020

CODI

UD DESCRIPCIÓ

B0A75400

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
0,24

Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior
ZERO EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0021

B0A75600

u

0,28

Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior
ZERO EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0022

B0A75700

u

0,29

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior
ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0023

B0A75X00

u

0,27

Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior
ZERO EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0024

B0D61110

m3

69,86

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària,
per a 3 usos

SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
0025

B0F8K370

u

0,30

Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1
ZERO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0026

B0FH6182

m2

14,52

Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)
CATORZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0027

B0FHE182

m2

20,41

Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN
14411)
VINT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0028

B76219E0

m2

7,69

Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,4
kg/m2 i gruix 1,2 mm
SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0029

B7C2P100

m2

1,38

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0030

B7C37400

m2

14,54

Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 70
kg/m3, de 40 mm de gruix, autoextingible i amb cantell recte

CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
0031

B7J50010

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

15,18

monocomponent
QUINZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
0032

B7J50090

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà mo-

11,96

nocomponent
ONZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0033

B7J5009A

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de

11,96

polimerització ràpida monocomponent
ONZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
0034

B7JZ00B0

m

7,20

Cinta de cautxú cru per a junts de membranes
SET EUROS amb VINT CÈNTIMS

0035

B8112G70

t

45,60

Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons
UNE-EN 998-1, en sacs
QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0036

B89ZB000

kg

12,97

Esmalt sintètic
DOTZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0037

B8AZB000

kg

6,07

Vernís sintètic
SIS EUROS amb SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0038

CODI

UD DESCRIPCIÓ

B8B15000

kg

PREU EN LLETRA

IMPORT
7,51

Protector hidròfug
SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0039

B8K4D240

m

41,40

Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària polida, amb trencaaigües a un cantell
QUARANTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0040

B8ZA3000

kg

6,90

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)
SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0041

B8ZAA000

kg

12,11

Imprimació antioxidant
DOTZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0042

B8ZAF000

kg

8,29

Imprimació fosfatant
VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0043

B9CZ2000

kg

0,92

Beurada de color
ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0044

B9U37190

m

3,75

Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària
TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0045

BA1A27E5

m2

170,08

Finestra de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a
1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
CENT SETANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0046

BA1A29E5

m2

165,26

Finestra de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99
m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
0047

BA1AD3E5

m2

141,11

Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99
m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
CENT QUARANTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0048

BA1AE5E5

m2

158,11

Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a
2,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS
0049

BANA7176

u

21,28

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0050

BAQD3286

u

81,17

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de
40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària
VUITANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0051

CODI

UD DESCRIPCIÓ

BAZ27100

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
5,36

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a
fulla batent, de fusta de roure per a envernissar
CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0052

BAZGC160

u

31,03

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior
TRENTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

0053

BB146V00

m

34,80

Passamà de fusta de faig per a envernissar amb platines d'acer i cargols
TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0054

BB1518A0

m

195,18

Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304),
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

CENT NORANTA-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
0055

BC194N10

m2

176,55

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6
mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600
CENT SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

0056

BC1K1500HJ8E

m2

125,86

Mirall de cantell polit horitzontal, de dimensions 1000x500 mm, ref.
N806061057 de la serie Miralls Nk de NOKEN

CENT VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
0057

BD3111B6

u

7,84

Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm
SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0058

BD351540

u

49,19

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de
diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat
QUARANTA-NOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0059

BD7JH300

m

20,04

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2
VINT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0060

BE228N5M

u

1.005,10

Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules,
vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013
MIL CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS

0061

BE228NJA

u

7.875,31

Caldera de condensació de 118 a 128 kW de potència calorífica, de
planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de
pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013
SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS

0062

BE363580

u

33,66

Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0063

BE364580

u

44,88

Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0064

CODI

UD DESCRIPCIÓ

BE3655B0

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
67,32

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0065

BE3665B0

u

80,78

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
VUITANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0066

BE3685B0

u

107,71

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
CENT SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0067

BEU11113

u

6,09

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre
SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

0068

BEV21112

u

66,50

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A , preu mitjà, per a muntar superficialment
SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0069

BEW31400

u

0,71

Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar
ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0070

BEZ52000

u

0,38

Tap cec, preu alt, per a radiador
ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0071

BEZ55000

u

0,43

Tap amb reducció, preu alt, per a radiador
ZERO EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0072

BEZ5B000

u

1,01

Purgador per a radiadors, automàtic
UN EUROS amb UN CÈNTIMS

0073

BEZ5H100

u

6,28

Aixeta per a radiadors, termostabilitzable, preu alt
SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0074

BEZ5L000

u

2,40

Detentor de sortida, preu alt
DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0075

BF524300

m

2,26

Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0076

BF525300

m

2,64

Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0077

BF527300

m

3,03

Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS

0078

BF528300

m

3,30

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0079

BF534300

m

2,44

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057
DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0080

BF538300

m

3,57

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057
TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0081

BFW524B0

u

0,93

Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat
ZERO EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0082

CODI

UD DESCRIPCIÓ

BFW525B0

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
1,08

Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat
UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0083

BFW527B0

u

1,24

Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat
UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0084

BFW528B0

u

1,39

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat
UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0085

BFY5A400

u

0,15

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de
12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
ZERO EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0086

BFY5A500

u

0,16

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de
14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
ZERO EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0087

BFY5A700

u

0,17

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de
16 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
ZERO EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0088

BFY5A800

u

0,19

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de
18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
ZERO EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0089

BG134701

u

16,40

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar
SETZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0090

BG134901

u

18,91

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar
DIVUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0091

BG151D11

u

4,94

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a encastar
QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0092

BG161411

u

1,65

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-40 i per a encastar
UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0093

BG161611

u

2,96

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau
de protecció IP-40 i per a encastar
DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0094

BG222510

m

0,14

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0095

BG222710

m

0,19

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
ZERO EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0096

BG222810

m

0,25

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
ZERO EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0097

CODI

UD DESCRIPCIÓ

BG222910

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
0,38

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0098

BG222A10

m

0,51

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0099

BG321120

m

0,17

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC
ZERO EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0100

BG322120

m

0,17

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC
ZERO EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0101

BG322130

m

0,28

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC
ZERO EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0102

BG322140

m

0,43

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC
ZERO EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0103

BG322150

m

0,64

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0104

BG322160

m

1,09

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC
UN EUROS amb NOU CÈNTIMS

0105

BG41149C

u

28,31

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0106

BG41149J

u

75,97

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
0107

BG415A99

u

12,00

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
DOTZE EUROS

0108

BG415A9B

u

12,20

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
DOTZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0109

BG415A9C

u

12,53

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0110

CODI

UD DESCRIPCIÓ

BG415A9D

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
12,79

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
DOTZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0111

BG42129D

u

25,35

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0112

BG42129H

u

25,75

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0113

BG482125

u

114,12

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN
CENT CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0114

BG482155

u

144,69

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS
0115

BG611020

u

1,09

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt
UN EUROS amb NOU CÈNTIMS

0116

BG613020

u

2,45

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt
DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0117

BG621193

u

3,85

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, per a encastar
TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0118

BG621G93

u

4,08

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar
QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0119

BG621J93

u

7,89

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar
SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0120

BG631153

u

4,65

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0121

BG631EA3

u

7,96

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu alt, per a encastar
SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0122

BG641177

u

6,77

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla
i làmpada pilot, preu alt, per a encastar
SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0123

BG671113

u

2,42

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt
DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina

8

QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0124

CODI

UD DESCRIPCIÓ

BG671133

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
6,00

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt
SIS EUROS

0125

BGA12520

u

14,57

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt
CATORZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0126

BGW41000

u

0,42

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
ZERO EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0127

BGW42000

u

0,38

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0128

BGW48000

u

0,42

Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
ZERO EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0129

BGWA1000

u

0,34

Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment
ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0130

BH128FD1

u

152,50

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment
CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

0131

BHQL12H0

u

579,81

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica intensiva, de 106 W
de potència, flux lluminós de 12800 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66

CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
0132

BJ14BB13

u

234,24

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
color blanc i preu mitjà
DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0133

BJ1ZS000

kg

5,80

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques
CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0134

BJ2Z4127

u

46,30

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"
QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0135

BN314420

u

11,60

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt
ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0136

BPD11140

u

90,56

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa
d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de
500x500x150 mm, per a muntar superficialment o per a encastar
NORANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0137

BPD4AA50

u

44,86

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de tipus A, de 360x360x120 mm, per a encastar
QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

0138

BQ7220SR

u

184,54

Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus
suspès, sense calaixos i de 20 a 40 cm d'alçària
CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0139

CODI

UD DESCRIPCIÓ

BV219K0P

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
810,99

Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

VUIT-CENTS DEU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
0140

BVA2B20Q

u

606,71

Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant
equip triaxial, segons la norma UNE 103402
SIS-CENTS SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0141

BVA81101

u

172,00

Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i
lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12
CENT SETANTA-DOS EUROS

0142

C1101200

h

15,65

Compressor amb dos martells pneumàtics
QUINZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0143

C1311430

h

75,00

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
SETANTA-CINC EUROS

0144

C13124A0

h

86,02

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t
VUITANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS

0145

C1313330

h

50,90

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
CINQUANTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0146

C1503500

h

47,81

Camió grua de 5 t

QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
0147

C1RA2C00

m3

15,40

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials
QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0148

C1RABJ00

m3

163,71

Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials
CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

0149

C200G000

h

1,70

Màquina de fer regates
UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0150

C200S000

h

6,65

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0151

C200X000

h

4,50

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats
QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0152

CZ121410

h

15,52

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió
QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0153

CZ174000

h

2,78

Equip de raig d'aire a pressió
DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0154

D0701641

m3

74,60

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0155

D0701821

m3

82,32

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0156

D0705A21

m3

Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

132,60

CENT TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0157

CODI

UD DESCRIPCIÓ

D070A4D1

m3

PREU EN LLETRA

IMPORT
105,46

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
CENT CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0158

D0B2A100

kg

0,89

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S,
de límit elàstic >= 500 N/mm2
ZERO EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0159

D0G5U010

m3

2.263,31

Elements de pedra calcària escuadrada i treballada a obra en formes geomètriques

DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS
0160

D8811200

m3

383,39

Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc

TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS
0161

E2231411

m3

149,52

Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

CENT QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS
0162

E2233472

m3

20,38

Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
VINT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0163

E2241300

m2

5,20

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 4 m de fondària
CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS

0164

E2R300M0

m3

15,40

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat
QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0165

E33561G3

m3

85,24

Formigó per a recalçats a una fondària <= 6 m, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
0166

E33B3000

kg

1,42

Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0167

E33DC126

m2

52,82

Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, per a deixar
el formigó vist, de fondària <= 6 m

CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
0168

E614J71K

m2

12,36

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10
DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0169

E763600L

m2

13,91

Membrana de densitat superficial 1,4 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida
TRETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0170

E7C37401

m2

16,65

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 70 kg/m3, 40
mm de gruix , autoextingible, col·locades no adherides
SETZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0171

E81112B0

m2

16,50

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4
SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0172

CODI

UD DESCRIPCIÓ

E82C2Q2K

m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
29,40

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0173

E93A14E0

m2

8,28

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4
VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0174

E9DCAN2H

m2

42,87

Paviment exterior, de tova ceràmica cuita sense esmaltar similar a l'actual en planta sotacoberta 14x14cm *veure memòria projecte, premsat
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0175

E9U37191

m

6,80

Sòcol de rajola ceràmica cuita sense esmaltar tipus actual en planta sotacoberta 12x12cm premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0176

EANA7176

u

106,40

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
CENT SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0177

EAP17176

u

104,73

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb
fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
0178

EAQD3286

u

207,57

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i
estructura interior de fusta, col·locada

DOS-CENTS SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
0179

EB12JN01

ML

7,61

TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUMS DE LA CUINA, DE DIAMETRE 125 CM, DE
LA CASA RIXAAB O EQUIVALENT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, BRIDES I SELLAT DE JUNTES.
SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0180

EB14B6K2

m

41,65

Partida de passamà per a les zones en que l'actual estigui molt malmès
i s'hagi de substituïr, de fusta de faig per a envernissar amb platines d'acer i cargols, fixat mecànicament

QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
0181

EB1518AM

m

211,70

Barra minusvàlids d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), muntada a 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella
DOS-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0182

EC194N13

m2

191,05

Vidre simple d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini. Es compta amidaments de vidres danyats i previsió pa de vidres substituïts en obra.
CENT NORANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS

0183

EC1K1501HJ8E

m2

151,23

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta. Article: ref. N806061057 de la serie Miralls Nk de NOKEN

CENT CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
0184

ED3111B6

u

18,42

Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm
DIVUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0185

CODI

UD DESCRIPCIÓ

ED351540

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
72,03

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa
de formigó prefabricat, col·locat
SETANTA-DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS

0186

EE228NJA

u

7.720,35

Caldera de condensació de 118 a 128 kW de potència calorífica, de
planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de
pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013 , col·locada

SET MIL SET-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
0187

EE42R312

M

37,77

CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE_EN 1506), DE GRUIX
0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES
ESPECIALS
TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0188

EEM3261F

U

61,55

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 450 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ
BAIXA I TIPUS MUNTAT A LA FINESTRA

SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
0189

EF5343B2

m

8,48

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0190

EF5343B7

m

9,33

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat
NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0191

EF5383B2

m

11,02

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
ONZE EUROS amb DOS CÈNTIMS

0192

EF5383B7

m

12,30

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat
DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0193

EG134701

u

20,73

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada
VINT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0194

EG134901

u

23,24

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada
VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0195

EG151D11

u

18,90

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada
DIVUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0196

EG161411

u

15,61

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada
QUINZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0197

EG161611

u

19,12

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada
DINOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0198

EG222711

m

1,04

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0199

CODI

UD DESCRIPCIÓ

EG222811

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
1,10

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

0200

EG222911

m

1,23

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0201

EG222A11

m

1,36

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0202

EG322124

m

0,89

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub
ZERO EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0203

EG322134

m

1,00

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub
UN EUROS

0204

EG322144

m

1,15

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0205

EG322154

m

2,55

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0206

EG322164

m

3,00

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub
TRES EUROS

0207

EG41149C

u

38,27

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
TRENTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0208

EG41149J

u

88,51

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0209

EG415A99

u

21,96

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0210

EG415A9B

u

22,16

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
VINT-I-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0211

EG415A9C

u

22,49

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0212

CODI

UD DESCRIPCIÓ

EG415A9D

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
22,75

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0213

EG42129D

u

39,13

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
TRENTA-NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0214

EG42129H

u

39,53

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
0215

EG482125

u

124,08

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0216

EG482155

u

157,23

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
CENT CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

0217

EG611021

u

2,04

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0218

EG613021

u

3,40

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0219

EG621193

u

10,64

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat
DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0220

EG621G93

u

10,87

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
DEU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0221

EG621J93

u

14,68

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
CATORZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0222

EG631153

u

11,44

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
ONZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0223

EG631EA3

u

14,75

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu alt, encastada
CATORZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0224

EG641177

u

13,56

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla
i làmpada pilot, preu alt, encastat
TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0225

EG671113

u

3,55

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat
TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0226

EG671133

u

7,13

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat
SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0227

CODI

UD DESCRIPCIÓ

EGA12522

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
22,80

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat
superficialment
VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0228

EH128FD1

u

243,08

Llumenera decorativa suspesa d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de
potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no
regulable, muntada superficialment
DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VUIT
CÈNTIMS

0229

EHQL12H0

u

602,87

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica intensiva, de 106 W
de potència, flux lluminós de 12800 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66, col·locat

SIS-CENTS DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
0230

EJ14BB13

u

287,40

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació

DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS
0231

EJ23612G

u

176,11

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets
CENT SETANTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0232

EJ2Z4127

u

54,33

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

0233

EN314427

u

19,49

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0234

EPD11141

u

104,90

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa
d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de
500x500x150 mm, muntada superficialment
CENT QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0235

EPD4AA50

u

48,20

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de tipus A, de 360x360x120 mm, encastada
QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

0236

EQ7220SR

u

201,98

Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus
suspès, sense calaixos i de 20 a 40 cm d'alçària, col·locat suspès

DOS-CENTS UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
0237

EQZ1U001

u

12,24

Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions
mecàniques
DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0238

EY011321

m

3,75

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1
TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0239

FD7JH325

m

97,22

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de
280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa
NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0240

CODI

UD DESCRIPCIÓ

FRB11191

m3

PREU EN LLETRA

IMPORT
186,58

Treballs de repàs de paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una
cara vista assentada en sec
CENT VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

0241

I2R24200

m3

1.142,18

Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008, Regulador de
la producció i gestió de residus de construcció i demolició. En la memòria del projecte queda detallada la fitxa corresponent.

MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
0242

I2R540R0

m3

163,87

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat
CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

0243

J0609K0P

u

810,99

Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

VUIT-CENTS DEU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
0244

J2VGB20Q

u

2.079,20

Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant
equip triaxial, segons la norma UNE 103402

DOS MIL SETANTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS
0245

J8111101

u

172,00

Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i
lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12
CENT SETANTA-DOS EUROS

0246

K2112699

m3

54,49

Enderroc d'edificació, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

0247

K2165240

m2

25,20

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de
15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat mitjà, amb
mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de
VINT-I-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS

0248

K2182C01

m2

10,38

Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0249

K69AU001

u

28,41

Balustre de pedra calcària treballat en obra en formes geomètriques de
fins a 0,003 m3, col·locat amb morter de calç
VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0250

K69AU002

m3

2.370,90

Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció transversal de superfície aproximada de fins a 0,15 m2

DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS
0251

K811B6D2

m2

19,94

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
DINOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0252

K878C160

m2

9,65

Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec
NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0253

K87CU205

m2

75,89

Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc,
amb aplicació de consolidant ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa,
amb una dotació de 2,5 kg/m2

SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0254

CODI

UD DESCRIPCIÓ

K881121A

m2

PREU EN LLETRA

IMPORT
50,12

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a
dues capes
CINQUANTA EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

0255

K89B5BJ0

m2

53,10

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
CINQUANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

0256

K89FGBPB

m

4,21

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat de 2" de diàmetre, com a màxim
QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0257

K8AA1BC1

m2

16,10

Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb
la superfície mat
SETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

0258

K8B11A05

m2

22,19

Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug
VINT-I-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0259

K8K4D24K

u

809,91

Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'una finestra
o balconera de 3x2metres, sustitució de l'ampit de pedra per un de nou
de la amteixa geometria, amb pedra natural tipus arenisca del país, així
com la rehabilitació de la cornisa i pilars a base de resines i o tècnica
NEWSTONE per tal de reconstruïr les parts malmeses i tractament hidrofug per evitar la seva degradació.

VUIT-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0260

K9EAU030

m2

167,95

Es refaràn les parts possibles del perimetre del passadísd e la planta primera amb les peces de mosaic hidràulic emmagatzemades en la planta
sotacoberta, amb peces amb dibuix, de fins a 3 colors, de 20x20 cm ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
CENT SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

0261

KA1A2FE5

u

295,16

Rehabilitació integral i o substitució a nou de finestres de llibret de fusta
de melis, amb lamel·les segons model existent, inclòs els ferratges, tot
muntat i provat.
DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SETZE
CÈNTIMS

0262

KA1A2HE5

u

Rehabilitació de finestra existent de fusta de melis per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

403,64

QUATRE-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
0263

KA1AD3E5

u

Nova Balconera de fusta de melis per a envernissar seguint les dimensions i diseny de les existents i que s'han de substituïr per el seu mal
estat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 120x300 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

585,35

CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0264

CODI

UD DESCRIPCIÓ

KA1AE5E5

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
493,97

Rehabilitació de balconera existent de fusta de melis per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-SET CÈNTIMS

0265

KB15U010

m

488,28

Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i
cantells vistos polit brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral transparent
col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques

QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS
0266

KE228N5M

u

1.243,91

Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules,
vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013 , amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada
MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-UN CÈNTIMS

0267

KE363581

u

50,01

Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
CINQUANTA EUROS amb UN CÈNTIMS

0268

KE364581

u

61,23

Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0269

KE3655B1

u

83,67

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
0270

KE3665B1

u

106,08

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
CENT SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0271

KE3685B1

u

133,01

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
CENT TRENTA-TRES EUROS amb UN CÈNTIMS

0272

KEU11113

u

11,87

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
ONZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0273

KEV21112

u

71,74

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat superficialment

SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0274

KEZ51220

u

26,29

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al
radiador
VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
Nº
0275

CODI

UD DESCRIPCIÓ

KF5243B2

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
8,60

Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0276

KF5253B2

m

9,00

Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
NOU EUROS

0277

KF5273B2

m

9,45

Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0278

KF5283B2

m

10,75

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
DEU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0279

KG222511

m

0,99

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
ZERO EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0280

KG321124

m

0,89

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub
ZERO EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0281

KN314427

u

19,49

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
DINOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0282

L21L1430

u

Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos,
amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 3 parades,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.186,81

DOS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
0283

XPAUU001

PA

Partida alçada de Arranjament del primer tram de l'escala de marbre,
afectada per l'elevador, formalitzant la substitució dels esglaons afectats,
inclòs la col·locació de la barana.

996,56

NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI
A010V010
A010V100
A0121000
A0122000
A0123000
A0124000
A0126000
A0127000
A012A000
A012B000
A012D000
A012E000
A012F000
A012G000
A012H000
A012J000
A012M000
A012N000
A0133000
A0134000
A0137000
A013A000
A013B000
A013D000
A013F000
A013G000
A013H000
A013J000
A013M000
A0140000
A0150000

QUANTITAT UD
15,732
94,392
232,360
881,580
46,800
34,031
467,820
59,680
78,305
1.606,386
296,445
66,708
24,700
31,750
78,390
6,750
69,220
1,320
46,800
38,569
13,040
24,105
506,214
83,765
24,100
31,333
66,497
1,770
77,220
1.505,702
53,066

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
H
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
H
h
h
h
h
h

DESCRIPCIÓ

PREU

IMPORT

Conserv ador-restaurador director interv enció
Restaurador assistent
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a picapedrer
Oficial 1a col.locador
Oficial 1a fuster
Oficial 1a estucador
Oficial 1a pintor
Oficial 1a v idrier
Oficial 1a many à
OFICIAL 1A CALEFACTOR
Oficial 1a electricista
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant col.locador
Ajudant fuster
Ajudant estucador
Ajudant pintor
Ajudant many à
AJUDANT CALEFACTOR
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista

33,50
22,00
24,50
24,50
21,00
24,50
24,50
24,00
24,50
24,50
24,50
23,81
24,89
15,45
25,32
21,70
25,32
24,50
18,65
21,75
21,75
20,46
21,75
21,75
21,83
13,96
21,72
18,62
21,75
20,46
21,15

527,02
2.076,62
5.692,82
21.598,71
982,80
833,77
11.461,59
1.432,32
1.918,47
39.356,45
7.262,90
1.588,32
614,78
490,54
1.984,83
146,48
1.752,65
32,34
872,82
838,87
283,62
493,19
11.010,15
1.821,88
526,10
437,41
1.444,31
32,96
1.679,54
30.806,66
1.122,34

Grup A01 .............................

151.123,27

1,63

23,51

B0111000

14,424 m3

Aigua

B0312020

37,302 t

Sorra pedra granit.p/morters

B0512401
B0532310

6,024 t
9.863,190 kg

B0A14200
B0A31000

45,375 kg
4,395 kg

B0B2A000

2.382,188 kg

B0D21030
B0D31000
B0DZA000

283,647 m
0,039 m3
1,950 l

B8ZAS020

B9EAU030

600,000 l

8,323 m2

BB15U010

24,900 m

BE42R310

3,600 M
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Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Calç aèria CL 90

Filferro recuit,D=1,3mm
Clau acer

Acer b/corrugada B 500 S

Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Desencofrant

Consolidant ester àcid sílice p/ped.nat.+estucs

Mosaic hidràulic 3 colors dibuix , 20x 20cm

Barana de v idre

CONDUCTE LLIS CIRC.AC.GALV.D=100MM,G=0.5MM

Grup B01 .............................

23,51

18,40

686,35

Grup B03 .............................

686,35

87,98
0,09

529,99
887,69

Grup B05 .............................

1.417,68

1,22
1,11

55,36
4,88

Grup B0A.............................

60,24

0,62

1.476,96

Grup B0B.............................

1.476,96

0,42
203,19
2,15

119,13
7,92
4,19

Grup B0D.............................

131,25

28,47

17.082,00

Grup B8Z .............................

17.082,00

147,75

1.229,75

Grup B9E.............................

1.229,75

466,51

11.616,10

Grup BB1.............................

11.616,10

3,13

11,27

Grup BE4.............................

11,27

Pàgina

1

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD

DESCRIPCIÓ

PREU

IMPORT

26,26

52,52

Grup BEM ............................

52,52

4,16

12,48

BEM3261F

2,000 U

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀS.230V,CABAL<450M3/H,TIP.FINEST.

BEW43000

3,000 U

SUPORT ESTÀNDARD P/CONDUCTE CIRC.D=100MM

BJ23612G

2,250 u

Aix eta monocoman.tempor.,lav ab. p/munt.superf.sob.taul.o ap.s. c

BQZ1U001

C1705600

EH3#

2,985 u

20,104 h

2,000 u

Grup BEW............................

12,48

213,73

480,89

Grup BJ2 .............................

480,89

11,08

33,07

Grup BQZ ............................

33,07

1,62

32,57

Grup C17 .............................

32,57

1.112,35

2.224,70

Grup EH3.............................

2.224,70

Penjador de roba d'acer inox idable

Formigonera 165l

Rehabilitació dels fanals de la portalada de llev ant

Resum

14 de juliol de 2020

Ma d`obra.......................................................................
Materials.........................................................................
Maquinaria......................................................................
Altres .............................................................................

75.871,39
77.360,95
31,72
151.835,67

TOTAL ...........................................................................

187.694,61
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2

QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 001 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES
J2VGB20Q

u

BVA2B20Q

3,427 u

Paràm etres resistents most.sòl eq.triaxial
Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triax ial, segons la norma UNE
103402
Paràmetres resistents most.sòl eq.triax ial
606,71
2.079,20
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.079,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SETANTA-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS
E2233472

A0140000
C1313330
A%AUX001

m3 Excavació p/recalçat,h<=4m ,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,cà
Ex cav ació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió
0,293 h
Manobre
20,46
5,99
0,281 h
Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t
50,90
14,30
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
6,00
0,09
TOTAL PARTIDA ....................................................

20,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E2231411

A0140000
A%AUX001

m3 Excavació p/recalçat,h<=1m ,terreny compact.(SPT 20-50),mitj.manu
Ex cav ació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
7,200 h
Manobre
20,46
147,31
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
147,30
2,21
TOTAL PARTIDA ....................................................

149,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
E2241300
A0140000
A%AUX001

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=4m
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 4 m de fondària
0,250 h
Manobre
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

20,46
5,10

5,12
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
E33DC126
A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D61110
B0DZA000
A%AUX001

1,200
1,200
0,105
7,273
0,001
0,015
0,050
1,500

m2 Encofrat taulons p/recalç.fonam.,form .vist,fond.<=6m
Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, per a deix ar el formigó v ist, de fondària <= 6 m
h
Oficial 1a encofrador
21,00
h
Ajudant encofrador
18,65
kg Clau acer
1,11
m Tauló fusta pi p/10 usos
0,42
m3 Llata fusta pi
203,19
m3 Puntal rodó fusta D=7-9cm,h=2-2,5m,3usos
69,86
l
Desencofrant
2,15
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
47,60

25,20
22,38
0,12
3,05
0,20
1,05
0,11
0,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

52,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
E2R300M0
C1RA2C00

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 12m3
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
1,000 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o
15,40

15,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
K2165240

A010V010
A010V100
A%AUX001

m2 Ober.finestra patrim,tapiada maó ceràmic <=15cm ,fet per restaur
Obertura de finestra tapiada amb v alor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màx im, fet per restaurador,
grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de
0,150 h
Conserv ador-restaurador director interv enció
33,50
5,03
0,900 h
Restaurador assistent
22,00
19,80
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
24,80
0,37
TOTAL PARTIDA ....................................................

25,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

K2112699

A0121000
A0150000
C1101200
C1311430
C13124A0
C200S000
A%AUX001

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Enderroc edificac.30-250m3,,h=4-8m,obra fàbrica,s
Enderroc d'edificació, de 30 a 250 m3 de v olum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
1,000
1,000
0,040
0,045
0,045
0,040
1,500

h
h
h
h
h
h
%

Oficial 1a
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t
Pala ex cav adora giratoria s/caden. 12-20t
Equip tall ox iacetilènic
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

24,50
21,15
15,65
75,00
86,02
6,65
45,70

24,50
21,15
0,63
3,38
3,87
0,27
0,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
K878C160
A0121000
A0140000
CZ121410
CZ174000
A%AUX001

0,150
0,150
0,150
0,170
1,500

m2 Neteja parament pedra,raig air.pres.sec
Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec
h
Oficial 1a
h
Manobre
h
Compressor portàt.,7-10m3/min,pres=8bar
h
Eq.raig d'aire press.
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

24,50
20,46
15,52
2,78
6,80

3,68
3,07
2,33
0,47
0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
L21L1430

A0121000
A012F000
A013F000
A0140000
A%AUX001

u

23,500
23,500
23,500
23,500
1,500

h
h
h
h
%

Desmuntatge portes+cab.+boton.+comp.,ascens.elèct.adher.,4pers.(
Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 3 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Oficial 1a
24,50
575,75
Oficial 1a many à
24,89
584,92
Ajudant many à
21,83
513,01
Manobre
20,46
480,81
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
2.154,50
32,32
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.186,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 002 FONAMENTACIÓ
E33B3000
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX001

kg
0,010
0,012
0,010
1,000
1,500

h
h
kg
kg
%

Arm.recalçats AP500S barres corrug.
Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Oficial 1a ferrallista
24,50
Ajudant ferrallista
21,75
Filferro recuit,D=1,3mm
1,22
Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S
0,89
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
0,50

0,25
0,26
0,01
0,89
0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
E33561G3

A0122000
A0140000
B064300C
A%AUX001

0,240
0,960
1,000
1,500

m3 Formigó, p/recalçat.<=6m,HM-20/P/20/I,cubilot
Formigó per a recalçats a una fondària <= 6 m, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
h
Oficial 1a paleta
24,50
5,88
h
Manobre
20,46
19,64
m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
61,04
61,04
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
23,80
0,36
Suma la partida........................................................
Arrodoniment...........................................................

86,92
-1,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 003 FUSTERIA INTERIOR
EANA7176

u

BANA7176

5,000 u

Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=70cmx210cm
Bastiment de base d'env à per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Bast.env à porta fus. p/llum bast.=70cmx 210cm
21,28
106,40
TOTAL PARTIDA ....................................................

106,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EAP17176

A012A000
B0A31000
BAZ27100
A%AUX001

u

3,000
0,100
5,600
1,500

h
kg
m
%

Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=70cm x210cm
Folrat de bastiment de base d'env à per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a env ernissar per a una
llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Oficial 1a fuster
24,50
73,50
Clau acer
1,11
0,11
Galze folrat bast.,p/bast.base env à,p/full.bat.,fusta roure p/en
5,36
30,02
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
73,50
1,10
TOTAL PARTIDA ....................................................

104,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EAQD3286

A012A000
A013A000
BAQD3286
BAZGC160
A%AUX001

u

3,000
1,000
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Fulla batent p/porta int.g=40m m,ampl.=80cm,alç=210cm fusta roure
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix , 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de roure , per a
env ernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada
Oficial 1a fuster
24,50
73,50
Ajudant fuster
20,46
20,46
Fulla bat.porta int.fusta roure 40mm,c.llises+int.fusta,80cmx 210
81,17
81,17
Ferramenta p/porta int.1bat.preu sup.
31,03
31,03
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
94,00
1,41
TOTAL PARTIDA ....................................................

207,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 004 TANCAMENTS
K69AU001

A0121000
A0126000
A0140000
D0705A21
D0G5U010
A%AUX00250

u

Balustre pedra calc.treb.obra, vol=<0,003m3col.morter calç
Balustre de pedra calcària treballat en obra en formes geomètriques de fins a 0,003 m3, col·locat amb morter de
calç
0,300 h
Oficial 1a
24,50
7,35
0,300 h
Oficial 1a picapedrer
24,50
7,35
0,300 h
Manobre
20,46
6,14
0,002 m3 Morter de calç,sorra ,380kg/m3 calç aèria hidratada CL 90-S,1:4,
132,60
0,27
0,003 m3 Element pedra calc.,esc.treb.form.geomét.
2.263,31
6,79
2,500 % Medis aux iliares
20,80
0,52
Suma la partida........................................................
Arrodoniment...........................................................

28,42
-0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
K69AU002

A0121000
A0126000
A0140000
D0705A21
D0G5U010
A%AUX00250

1,500
1,500
1,500
0,006
1,000
2,500

m3 Coronam ./base balus.pedra calc.,sup.secció =<0,15m2
Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció transv ersal de superfície aprox imada de fins a 0,15
m2
h
Oficial 1a
24,50
36,75
h
Oficial 1a picapedrer
24,50
36,75
h
Manobre
20,46
30,69
m3 Morter de calç,sorra ,380kg/m3 calç aèria hidratada CL 90-S,1:4,
132,60
0,80
m3 Element pedra calc.,esc.treb.form.geomét.
2.263,31
2.263,31
% Medis aux iliares
104,20
2,61
Suma la partida........................................................
Arrodoniment...........................................................

2.370,91
-0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.370,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
K8K4D24K

A0122000
A0140000
B8K4D240
D070A4D1
A%AUX001

u

Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'un
Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'una finestra o balconera de 3x 2metres, sustitució de
l'ampit de pedra per un de nou de la amteix a geometria, amb pedra natural tipus arenisca del país, aix í com la rehabilitació de la cornisa i pilars a base de resines i o tècnica NEWSTONE per tal de reconstruïr les parts malmeses
i tractament hidrofug per ev itar la sev a degradació.
9,000 h
Oficial 1a paleta
24,50
220,50
6,000 h
Manobre
20,46
122,76
8,600 m Escopi.peça ped.nat. calcària nacio.,ampl.=29cm,polida,a/trencaa
41,40
356,04
1,000 m3 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped
105,46
105,46
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
343,30
5,15
TOTAL PARTIDA ....................................................

809,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
K87CU205

A0121000
A0140000
B8ZAS020
A%AUX00300

0,120
0,080
2,500
3,000

m2 Consolidació parament pedra/estuc,ester àcid sílice,brotxa,2.5 k
Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant ester d'àcid
de sílice, aplicat amb brotx a, amb una dotació de 2,5 kg/m2
h
Oficial 1a
24,50
2,94
h
Manobre
20,46
1,64
l
Consolidant ester àcid sílice p/ped.nat.+estucs
28,47
71,18
% Medis aux iliares
4,60
0,14
Suma la partida........................................................
Arrodoniment...........................................................

75,90
-0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

75,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

FRB11191
A0122000
A0140000
B0432100
A%AUX001

3,500
3,500
1,000
1,500

PREU

m3 Treball de repàs de paredat,pedra calc.,1cara,en sec
Treballs de repàs de paredat de gruix v ariable de pedra calcària, d'una cara v ista assentada en sec
h
Oficial 1a paleta
24,50
h
Manobre
20,46
m3 Pedra calc.p/maçon.
26,86
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
157,40

SUBTOTAL

IMPORT

85,75
71,61
26,86
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

186,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
EB14B6K2

A012A000
A013A000
BB146V00
A%AUX001

m

0,150
0,150
1,000
1,500

h
h
m
%

Passamà faig p/envernissar +plat.acer,fixat mecànicament
Partida de passamà per a les zones en que l'actual estigui molt malmès i s'hagi de substituïr, de fusta de faig per a
env ernissar amb platines d'acer i cargols, fix at mecànicament
Oficial 1a fuster
24,50
3,68
Ajudant fuster
20,46
3,07
Passamà faig p/env ernissar +plat.acer
34,80
34,80
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
6,80
0,10
TOTAL PARTIDA ....................................................

41,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
XPAUU001

PA

Arranjam ent del primer tram d'escala interior
Partida alçada de Arranjament del primer tram de l'escala de marbre, afectada per l'elev ador, formalitzant la substitució dels esglaons afectats, inclòs la col·locació de la barana.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

996,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
E614J71K

A0122000
A0140000
B0F8K370
D070A4D1
A%AUX001

0,260
0,140
8,200
0,005
1,500

m2 Envà recolzat divis.7cm supermaó 450x230x70mm,LD,I UNE-EN 771-1,
Env à recolzat div isori de 7 cm de gruix , supermaó de 450x 230x 70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a rev estir, col·locat amb morter mix t 1:2:10
h
Oficial 1a paleta
24,50
6,37
h
Manobre
20,46
2,86
u
Supermaó 450x 230x 70mm,p/rev estir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1
0,30
2,46
m3 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped
105,46
0,53
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
9,20
0,14
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 005 REVESTIMENTS
K811B6D2

A0122000
A0140000
B0111000
B8112G70
C200X000
A%AUX001

0,500
0,200
0,005
0,021
0,530
1,500

m2 Arreb.projectat reglejat,vert.ext.,h>3m ,m orter calç GP,CSIII-W0,
Arrebossat projectat reglejat, sobre parament v ertical ex terior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a
ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
h
Oficial 1a paleta
24,50
12,25
h
Manobre
20,46
4,09
m3 Aigua
1,63
0,01
t
Morter calç GP,CSIII-W0,sacs
45,60
0,96
h
Barreja-bombejadora,p/morters+guix os project.
4,50
2,39
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
16,30
0,24
TOTAL PARTIDA ....................................................

19,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
K881121A

A012B000
A013B000
D8811200
A%AUX001

1,400
0,450
0,014
1,500

m2 Estucat estuc morter calç+sorra marbre blanc,s/arreb.,lliscat+es
Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat,
acabat lliscat i esgrafiat a dues capes
h
Oficial 1a estucador
24,50
34,30
h
Ajudant estucador
21,75
9,79
m3 Estuc morter calç+sorra marbre blanc
383,39
5,37
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
44,10
0,66
TOTAL PARTIDA ....................................................

50,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
K89B5BJ0

A012D000
A013D000
B89ZB000
B8ZAA000
A%AUX001

1,000
1,000
0,270
0,220
1,500

m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac
Pintat de barana i reix a d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
x idant i 2 d'acabat
h
Oficial 1a pintor
h
Ajudant pintor
kg Esmalt sint.
kg Imprimació antiox idant
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

capes d'imprimació antio24,50
21,75
12,97
12,11
46,30

24,50
21,75
3,50
2,66
0,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

53,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
K2182C01
A0140000
A%AUX001

m2 Repicat estucat,m.man.,càrrega manual
Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0,500 h
Manobre
20,46
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
10,20

10,23
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E81112B0
A0122000
A0140000
D0701821
A%AUX001

0,380
0,280
0,015
1,500

m2 Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h>3m ,m orter ciment 1:4
Arrebossat esquerdejat sobre parament v ertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4
h
Oficial 1a paleta
24,50
h
Manobre
20,46
m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim
82,32
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
15,00

9,31
5,73
1,23
0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
E82C2Q2K

A0127000
A0140000
B05A2203
B0711020
B0FH6182
A%AUX001

0,300
0,200
0,470
4,760
1,000
1,500

m2 Enrajolat vert.int.,h>3m,gres porcell.premsat esmalt.,preu alt,6
Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
h
Oficial 1a col.locador
24,00
7,20
h
Manobre
20,46
4,09
kg Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
0,90
0,42
kg Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)
0,63
3,00
m2 Rajola gres porcell.premsat esmalt.,rectang/quadr. 6-15 peces/m2
14,52
14,52
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
11,30
0,17
TOTAL PARTIDA ....................................................

29,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina

7

QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

24,50
21,75
7,51
20,00

18,38
1,63
1,88
0,30

IMPORT

CAPITOL 006 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
K8B11A05
A012D000
A013D000
B8B15000
A%AUX001

0,750
0,075
0,250
1,500

m2 Hidrof.param.vert.ext.,protector hidròfug
Hidrofugat de parament v ertical ex terior amb protector hidròfug
h
Oficial 1a pintor
h
Ajudant pintor
kg Protector hidròfug
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
E763600L

A0127000
A0137000
B0911000
B76219E0
B7JZ00B0
A%AUX001

0,125
0,065
0,075
1,000
0,200
1,500

m2 Membrana denst.1,4kg/m 2,g=1,2mm,làm .EPDM,col.n/adh.
Membrana de densitat superficial 1,4 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no
adherida
h
Oficial 1a col.locador
24,00
3,00
h
Ajudant col.locador
21,75
1,41
kg Adh.apl.2cares,cautx ú
4,03
0,30
m2 Làm.EPDM 1,4kg/m2,g=1,2mm
7,69
7,69
m Cinta cautx ú cru, p/junt membr.
7,20
1,44
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
4,40
0,07
TOTAL PARTIDA ....................................................

13,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
E7C37401

A0122000
A0140000
B7C37400
A%AUX001

0,060
0,030
1,000
1,500

m2 Aïllam .plaques escum .poliur.,70kg/m 3,g=40m m,autoexting.,col.n/ad
Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 70 kg/m3, 40 mm de gruix , autoex tingible, col·locades
no adherides
h
Oficial 1a paleta
24,50
1,47
h
Manobre
20,46
0,61
m2 Placa PUR aïllam.,dens.=70kg/m3,g=40mm,autoex ting.,cantell recte
14,54
14,54
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
2,10
0,03
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 007 PAVIMENT
E9DCAN2H

A0127000
A0137000
A0140000
B05A2203
B0711026
B0FHE182
A%AUX001

0,450
0,200
0,030
0,950
6,670
1,000
1,500

m2 Paviment ext.raj.ceràmica cuita,sense esmaltat antillis.,rectang
Pav iment ex terior, de tov a ceràmica cuita sense esmaltar similar a l'actual en planta sotacoberta 14x 14cm *v eure
memòria projecte, premsat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a
15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
h
Oficial 1a col.locador
24,00
10,80
h
Ajudant col.locador
21,75
4,35
h
Manobre
20,46
0,61
kg Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
0,90
0,86
kg Adhesiu cimentós C2 E S1 (UNE-EN 12004)
0,84
5,60
m2 Rajola gres porcell.premsat esmaltat antillis.,rectang/quadr. 620,41
20,41
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
15,80
0,24
TOTAL PARTIDA ....................................................

42,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
E9U37191

A0127000
A0137000
B05A2103
B0711010
B9U37190
A%AUX001

m

0,100
0,020
0,067
0,500
1,000
1,500

h
h
kg
kg
m
%

Sòcol rajola ceràmica sense esm alt.,h=8cm ,col.adhes.rajola
Sòcol de rajola ceràmica cuita sense esmaltar tipus actual en planta sotacoberta 12x 12cm premsat esmaltat, de 8
cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
Oficial 1a col.locador
24,00
2,40
Ajudant col.locador
21,75
0,44
Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color
0,34
0,02
Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)
0,29
0,15
Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm
3,75
3,75
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
2,80
0,04
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
K9EAU030

A0127000
A0140000
B0310400
B9CZ2000
B9EAU030
D0701641
A%AUX001

0,500
0,050
0,035
1,800
1,020
0,020
1,500

m2 Paviment m osaic hidràulic, 3 colors dibuix,20x20cm, truc maceta
Es refaràn les parts possibles del perimetre del passadísd e la planta primera amb les peces de mosaic hidràulic
emmagatzemades en la planta sotacoberta, amb peces amb dibuix , de fins a 3 colors, de 20x 20 cm , col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
h
Oficial 1a col.locador
24,00
12,00
h
Manobre
20,46
1,02
t
Sorra 0-5 mm
16,62
0,58
kg Beurada color
0,92
1,66
m2 Mosaic hidràulic 3 colors dibuix , 20x 20cm
147,75
150,71
m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.
74,60
1,49
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
13,30
0,20
Suma la partida........................................................
Arrodoniment...........................................................

167,66
0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

167,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
E93A14E0
A0122000
A0140000
B7C2P100
D0701821
A%AUX001

0,100
0,120
0,010
0,040
1,500

m2 Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.ciment 1:4
Recrescuda del suport de pav iments, de 4 cm de gruix , amb morter de ciment 1:4
h
Oficial 1a paleta
h
Manobre
m2 Planx a EPS elastif.,g=10mm
m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

24,50
20,46
1,38
82,32
4,90

2,45
2,46
0,01
3,29
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 008 FUSTERIA EXTERIOR
EC194N13

A012E000
BC194N10
A%AUX001

m2 Vidre simple incolor 5mm., col. llistó vidre
Vidre simple d'una lluna incolora de 6 mm de gruix , classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
v idre sobre fusta, acer o alumini. Es compta amidaments de v idres dany ats i prev isió pa de v idres substituïts en
obra.
0,600 h
Oficial 1a v idrier
23,81
14,29
1,000 m2 Vidre aïlla., incolora 6/6/10 color tremp.
176,55
176,55
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
14,30
0,21
TOTAL PARTIDA ....................................................

191,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS
KA1AE5E5

A012A000
A013A000
B7J50010
B7J50090
BA1AE5E5
A%AUX001

u

Rehab. balconera fusta melis,2bat.,120x300cm ,classif.3 5A C4,
Rehabilitació de balconera ex istent de fusta de melis per a env ernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox imat de 120x 220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
0,700 h
Oficial 1a fuster
24,50
17,15
0,150 h
Ajudant fuster
20,46
3,07
0,140 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
15,18
2,13
0,410 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.
11,96
4,90
2,950 m2 Balconera fusta melis,2bat.,2-2,99m2,classif.3 5A C4,bast.s/pers
158,11
466,42
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
20,20
0,30
TOTAL PARTIDA ....................................................

493,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
KA1A2HE5

A012A000
A013A000
B7J50010
B7J50090
BA1A29E5
A%AUX001

u

Rehab. finestra fusta melis,2bat.,120x200cm,classif.3 5A C4,
Rehabilitació de finestra ex istent de fusta de melis per a env ernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aprox imat de 120x 150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
0,600 h
Oficial 1a fuster
24,50
14,70
0,150 h
Ajudant fuster
20,46
3,07
0,110 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
15,18
1,67
0,320 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.
11,96
3,83
2,300 m2 Finestra fusta melis,2bat.,1,5-1,99m2,classif.3 5A C4,bast.s/per
165,26
380,10
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
17,80
0,27
TOTAL PARTIDA ....................................................

403,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
KA1AD3E5

A012A000
A013A000
B7J50010
B7J50090
BA1AD3E5
A%AUX001

u

Nova Balconera fusta melis,2bat.,120x300cm,classif.3 5A C4,
Nov a Balconera de fusta de melis per a env ernissar seguint les dimensions i diseny de les ex istents i que s'han
de substituïr per el seu mal estat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aprox imat de 120x 300 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons
UNE-EN 12210.
0,500 h
Oficial 1a fuster
24,50
12,25
0,100 h
Ajudant fuster
20,46
2,05
0,130 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
15,18
1,97
0,370 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.
11,96
4,43
4,000 m2 Balconera fusta melis,1bat.,1,5-1,99m2,classif.3 5A C4,bast.s/pe
141,11
564,44
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
14,30
0,21
TOTAL PARTIDA ....................................................

585,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

K8AA1BC1

A012D000
A013D000
B8AZB000
B8ZA3000
A%AUX001

0,500
0,050
0,250
0,150
1,500

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Envernissat finestra/balconera fusta,vernís sint.,1protector+2ac
Env ernissat de finestres i balconeres de fusta, al v ernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat
h
Oficial 1a pintor
24,50
12,25
h
Ajudant pintor
21,75
1,09
kg Vernís sint.
6,07
1,52
kg Protector p/fusta (TP8)
6,90
1,04
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
13,30
0,20
TOTAL PARTIDA ....................................................

16,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS
KA1A2FE5

A012A000
A013A000
B7J50010
B7J50090
BA1A27E5
A%AUX001

u

Rehabilitació integral de finestres de llibret
Rehabilitació integral i o substitució a nou de finestres de llibret de fusta de melis, amb lamel·les segons model
ex istent, inclòs els ferratges, tot muntat i prov at.
0,600 h
Oficial 1a fuster
24,50
14,70
0,150 h
Ajudant fuster
20,46
3,07
0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
15,18
1,52
0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.
11,96
3,47
1,600 m2 Finestra fusta melis,2bat.,1,05-1,49m2,classif.3 5A C4,bast.s/pe
170,08
272,13
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
17,80
0,27
TOTAL PARTIDA ....................................................

295,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 009 CALEFACCIÓ
4E21G063

K89FGBPB
KE228N5M

PA

192,000 m
1,000 u

KE363581
KE364581
KE3655B1
KE3665B1
KE3685B1
KEU11113
KEV21112
KEZ51220
KF5243B2

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
12,000
50,000

u
u
u
u
u
u
u
u
m

KF5253B2

18,000 m

KF5273B2

25,000 m

KF5283B2

6,000 m

KG222511
KG321124
KN314427

6,000 m
12,000 m
2,000 u

Inst.calef.existent,bitub,superf.,sup<=900m2,radiadors fundicio
Rev isió, posada en funcionament i connex ió a nov a caldera de l''instal·lació ex istent de calefacció per a interior
d'edifici, sistema bitub, superficial, de 900 m2 de superfície útil, com a màx im, amb radiadors de fundició.
Pintat tub Cu,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2"
4,21
808,32
Caldera cond.,23-28kW,planx a
1.243,91
1.243,91
acer,p/calef+ACS,3bar,producc.ACS,p
Radiador alumini 3x 1 columna,h<550mm,encastat
50,01
50,01
Radiador alumini 4x 1 columna,h<550mm,encastat
61,23
61,23
Radiador alumini 5x 1 columna,h<650mm,encastat
83,67
167,34
Radiador alumini 6x 1 columna,h<650mm,encastat
106,08
106,08
Radiador alumini 8x 1 columna,h<650mm,encastat
133,01
133,01
Purgador automàt.aire,llautó,v ert.+v àlv ula obt.,D=3/8"
11,87
23,74
Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,doble contacte,230V,10A,preu m
71,74
71,74
Conjunt v alv .,p/radiador,sist.bitub.,det.,v àlv .,taps,purg.aire a
26,29
315,48
Tub Cu R250 (semidur),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
8,60
430,00
capil.,di
Tub Cu R250 (semidur),DN=14mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
9,00
162,00
capil.,di
Tub Cu R250 (semidur),DN=16mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
9,45
236,25
capil.,di
Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
10,75
64,50
capil.,di
Tub flex ible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,encastat
0,99
5,94
Cable H07V-K, 1x 1,5mm2,col.tub
0,89
10,68
Vàlv ula bola manual rosca,2peces,pas
19,49
38,98
tot.,bronze,DN=1/2",PN=16ba
TOTAL PARTIDA ....................................................

3.929,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
EE228NJA

u

A012G000
A013G000
BE228NJA

8,000 H
8,000 H
0,950 u

A%AUX001

1,500 %

Caldera cond.,118-128kW,planxa Al,p/calef+ACS,6bar,producc.ACS,p
Caldera de condensació de 118 a 128 kW de potència calorífica, de planx a d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb v àlv ules, v as d'ex pansió i conjunt d'accessoris, de peu, disseny ada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013 , col·locada
OFICIAL 1A CALEFACTOR
15,45
123,60
AJUDANT CALEFACTOR
13,96
111,68
Caldera condensació,118-128kW,planx a
7.875,31
7.481,54
Al,p/calef+ACS,6bar,producc
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
235,30
3,53
TOTAL PARTIDA ....................................................

7.720,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL SET-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 010 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ
FD7JH325

A012M000
A013M000
BD7JH300
A%AUX001

m

1,500
1,750
1,000
1,500

h
h
m
%

Clavegueró tub PE 100,DN=280m m,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244
Clav eguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa
Oficial 1a muntador
25,32
37,98
Ajudant muntador
21,75
38,06
Tub PE 100,DN=280mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244-2
20,04
20,04
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
76,00
1,14
TOTAL PARTIDA ....................................................

97,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
ED351540

u

A012N000
A0140000
BD351540

0,220 h
0,330 h
1,000 u

C1503500
A%AUX001

0,220 h
1,500 %

Pericó pas form.pref.,50x50x50cm,g=5cm,+tapa,col.
Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x 50x 50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix , per a ev acuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
Oficial 1a d'obra pública
24,50
5,39
Manobre
20,46
6,75
Peri.pref.form.san.50x 50x 50cm,g=5cm,finestres
49,19
49,19
premarc.d=29cm,4ca
Camió grua 5t
47,81
10,52
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
12,10
0,18
TOTAL PARTIDA ....................................................

72,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS
ED3111B6

A0122000
A0140000
BD3111B6
A%AUX001

u

0,300
0,150
1,000
1,500

h
h
u
%

Caixa sifònica encastada PVC,tapa+embell.ac.D=110m m,5x40mm+1x50m
Caix a sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inox idable, de D=110 mm, amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm
Oficial 1a paleta
24,50
7,35
Manobre
20,46
3,07
Caix .sifònica PVC,tapa+embell.ac.,D=110mm,5x 40mm+1x 50mm
7,84
7,84
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
10,40
0,16
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina

13

QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 011 EVACUACIÓ DE FUMS
EE42R312

BEW43000
BE42R310
A013G000
A012G000
A%AUX00150

M

1,000
1,200
1,000
1,000
1,500

U
M
H
H
%

CONDUCTE LLIS CIRC.AC.GALV.D=100MM,G=0,5MM,MUNT.SUPERF.
CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE_EN
1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES ESPECIALS
SUPORT ESTÀNDARD P/CONDUCTE CIRC.D=100MM
4,16
4,16
CONDUCTE LLIS CIRC.AC.GALV.D=100MM,G=0.5MM
3,13
3,76
AJUDANT CALEFACTOR
13,96
13,96
OFICIAL 1A CALEFACTOR
15,45
15,45
Medis aux iliares
29,40
0,44
TOTAL PARTIDA ....................................................

37,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
EB12JN01

ML TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUM
TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUMS DE LA CUINA, DE DIAMETRE 125 CM, DE LA CASA RIXAAB O EQUIVALENT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, BRIDES I
SELLAT DE JUNTES.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EEM3261F

U

BEM3261F

1,000 U

A013G000
A012G000

1,200 H
1,200 H

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀS.230V,CABAL<450M3/H,DE FINESTRA
VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 450 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE,
DE PRESSIÓ BAIXA I TIPUS MUNTAT A LA FINESTRA
VENTILADOR-EXTRACTOR
26,26
26,26
MONOFÀS.230V,CABAL<450M3/H,TIP.FINEST.
AJUDANT CALEFACTOR
13,96
16,75
OFICIAL 1A CALEFACTOR
15,45
18,54
TOTAL PARTIDA ....................................................

61,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 012 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EPD4AA50

u

A012M000
A013M000
BPD4AA50

0,070 h
0,070 h
1,000 u

A%AUX001

1,500 %

Caixa reg.pas ICT,plàstic+m etàl.,tipus A,360x360x120mm ,encastada
Caix a de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de tipus A, de
360x 360x 120 mm, encastada
Oficial 1a muntador
25,32
1,77
Ajudant muntador
21,75
1,52
Caix a reg.pas ICT,plàstic+metàl.,tipus
44,86
44,86
A,360x 360x 120mm,p/encasta
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
3,30
0,05
TOTAL PARTIDA ....................................................

48,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS
EPD11141

A012M000
A013M000
BPD11140
A%AUX001

u

0,300
0,300
1,000
1,500

h
h
u
%

Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x5
Caix a de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planx a d'acer lacat amb aïllament interior i amb
porta de planx a d'acer lacat, de 500x 500x 150 mm, muntada superficialment
Oficial 1a muntador
25,32
7,60
Ajudant muntador
21,75
6,53
Caix a reg.enllaç ICT,cos planx .ac.lac.+porta planx .ac.lac.,500x 5
90,56
90,56
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
14,10
0,21
TOTAL PARTIDA ....................................................

104,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
EH128FD1

u

A012H000
A013H000
BH128FD1

0,300 h
0,300 h
1,500 u

A%AUX001

1,500 %

Llum.decorativa modular,alumini,120x30cm,28W,3400lm ,IP44,no regu
Llumenera decorativ a suspesa d'alumini, de 120x 30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
Oficial 1a electricista
25,32
7,60
Ajudant electricista
21,72
6,52
Llumenera decorativ a
152,50
228,75
modular,alumini,120x 30cm,28W,3400lm,IP44,no
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
14,10
0,21
TOTAL PARTIDA ....................................................

243,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EHQL12H0

A012H000
A013H000
BHQL12H0
A%AUX001

u

0,483
0,483
1,000
1,500

h
h
u
%

Projector ext.leds <=80000h,rect.,distrib.simèt.intens.,106W,128
Projector per a ex terior amb leds amb una v ida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica intensiv a, de 106 W de potència, flux lluminós de 12800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de v idre trempat i grau de protecció IP66, col·locat
Oficial 1a electricista
25,32
12,23
Ajudant electricista
21,72
10,49
Projector ex t.leds <=80000h,rect.,distrib.simèt.intens.,106W,128
579,81
579,81
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
22,70
0,34
TOTAL PARTIDA ....................................................

602,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

14 de juliol de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

1G22G301
EG134901
EG151D11
EG161611
EG222711
EG222811
EG222911
EG222A11
EG322124
EG322134
EG322144
EG322154
EG322164
EG41149J
EG415A99
EG415A9B
EG415A9C
EG415A9D
EG42129H
EG482155
EG611021
EG613021
EG621193
EG621G93
EG621J93
EG631153
EG631EA3
EG641177
EG671113
EG671133
EGA12522

PA
1,000
6,000
12,000
130,000
50,000
56,000
6,000
300,000
175,000
33,000
175,000
14,000
1,000
2,000
3,000
1,000
4,000
2,000
1,000
30,000
2,000
19,000
2,000
3,000
20,000
3,000
1,000
30,000
2,000
1,000

u
u
u
m
m
m
m
m
m
m
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Instal·lació elèc enll. int.900m2,grau electrif.elev.,10circuits
Instal·lació elèctrica interior de 900 m2 amb grau d'electrificació elev at i 10 circuits, sense ajudes de ram de paleta
Caix a comand./prot.,mat.autoex ting.+porta,14 mòduls,encastada
23,24
23,24
Caix a deriv .plàstic,200x 200mm,prot.IP-40,encastada
18,90
113,40
Caix a deriv .plàstic,130x 200mm,prot.IP-40,encastada
19,12
229,44
Tub flex ible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
1,04
135,20
Tub flex ible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
1,10
55,00
Tub flex ible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat
1,23
68,88
Tub flex ible corrugat PVC,DN=40mm,1J,320N,2000V,encastat
1,36
8,16
Cable H07V-R, 1x 1,5mm2,col.tub
0,89
267,00
Cable H07V-R, 1x 2,5mm2,col.tub
1,00
175,00
Cable H07V-R, 1x 4mm2,col.tub
1,15
37,95
Cable H07V-R, 1x 6mm2,col.tub
2,55
446,25
Cable H07V-R, 1x 10mm2,col.tub
3,00
42,00
Interruptor auto.magnet.I=50A,ICP-M,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,mun
88,51
88,51
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
21,96
43,92
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
22,16
66,48
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
22,49
22,49
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
22,75
91,00
Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix .inst.,2m
39,53
79,06
Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 50Abipol.(1P+N),PIA corba
157,23
157,23
Caix a mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada
2,04
61,20
Caix a mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada
3,40
6,80
Interruptor,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
10,64
202,16
Comm.,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
10,87
21,74
Comm.creuam.,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encasta
14,68
44,04
Presa corrent,tipus univ .(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta
11,44
228,80
Presa correnttipus univ .espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,p
14,75
44,25
Pols. tipus univ .,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encastat
13,56
13,56
Marc p/mec.univ ersal,1elem.,preu alt,col.
3,55
106,50
Marc p/mec.univ ersal,3elem.,preu alt,col.
7,13
14,26
Av isador adossable 230V,musical,preu alt,munt.superf.
22,80
22,80
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.916,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS SETZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

1G224201
EG134701
EG151D11
EG161411
EG161611
EG222711
EG222811
EG322124
EG322134
EG322144
EG322154
EG41149C
EG415A99
EG415A9B
EG415A9C
EG415A9D
EG42129D
EG482125
EG611021
EG613021
EG621193
EG621G93
EG621J93
EG631153
EG631EA3
EG641177
EG671113
EG671133
EGA12522

u
1,000
2,000
1,000
7,000
165,000
25,000
302,000
50,000
40,000
24,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
32,000
1,000
9,000
2,000
1,000
20,000
2,000
1,000
32,000
1,000
1,000

u
u
u
u
m
m
m
m
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Instal·lació elèc.int.bany,grau electrif.bàsic,5circuits,sen
Instal·lació elèctrica interior d'un bany amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram de paleta
Caix a comand./prot.,mat.autoex ting.+porta,10 mòduls,encastada
20,73
20,73
Caix a deriv .plàstic,200x 200mm,prot.IP-40,encastada
18,90
37,80
Caix a deriv .plàstic,100x 160mm,prot.IP-40,encastada
15,61
15,61
Caix a deriv .plàstic,130x 200mm,prot.IP-40,encastada
19,12
133,84
Tub flex ible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
1,04
171,60
Tub flex ible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
1,10
27,50
Cable H07V-R, 1x 1,5mm2,col.tub
0,89
268,78
Cable H07V-R, 1x 2,5mm2,col.tub
1,00
50,00
Cable H07V-R, 1x 4mm2,col.tub
1,15
46,00
Cable H07V-R, 1x 6mm2,col.tub
2,55
61,20
Interruptor auto.magnet.I=20A,ICP-M,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,mun
38,27
38,27
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
21,96
21,96
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
22,16
44,32
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
22,49
22,49
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
22,75
22,75
Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix .inst.,2m
39,13
39,13
Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Abipol.(1P+N),PIA corba
124,08
124,08
Caix a mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada
2,04
65,28
Caix a mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada
3,40
3,40
Interruptor,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
10,64
95,76
Comm.,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
10,87
21,74
Comm.creuam.,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encasta
14,68
14,68
Presa corrent,tipus univ .(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta
11,44
228,80
Presa correnttipus univ .espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,p
14,75
29,50
Pols. tipus univ .,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encastat
13,56
13,56
Marc p/mec.univ ersal,1elem.,preu alt,col.
3,55
113,60
Marc p/mec.univ ersal,3elem.,preu alt,col.
7,13
7,13
Av isador adossable 230V,musical,preu alt,munt.superf.
22,80
22,80
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.762,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

8,48
9,33
11,02
12,30
54,33
19,49

84,80
158,61
66,12
270,60
217,32
58,47

3,75

146,25

IMPORT

CAPITOL 013 LAMPISTERIA
1J414000

u

EF5343B2
EF5343B7
EF5383B2
EF5383B7
EJ2Z4127
EN314427

10,000
17,000
6,000
22,000
4,000
3,000

m
m
m
m
u
u

EY011321

39,000 m

Instal·lació lampisteria int+ajudes ram de paleta
Instal·lació de lampisteria interior per a nous bany s, i ajudes de ram de paleta.
Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col
Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,enc
Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col
Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,enc
Aix eta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada
Vàlv ula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=1/2",PN=16ba
Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.002,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 014 APARELLS SANITARIS I AIXETES
EJ14BB13

A0122000
A012J000
A013J000
A0140000
BJ14BB13
BJ1ZS000
D0701641
A%AUX001

u

Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu mitjà,col.mural
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fix acions murals i connectat a la x arx a d'ev acuació
0,500 h
Oficial 1a paleta
24,50
12,25
1,250 h
Oficial 1a lampista
21,70
27,13
0,340 h
Ajudant lampista
18,62
6,33
0,250 h
Manobre
20,46
5,12
1,000 u
Inodor mural,porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu mitjà
234,24
234,24
0,245 kg Pasta segell.enll.
5,80
1,42
0,002 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.
74,60
0,15
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
50,80
0,76
TOTAL PARTIDA ....................................................

287,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EJ23612G

u

A012J000
A013J000
BJ23612G

0,600 h
0,150 h
0,750 u

Aixeta monocom an.tempor.lavab.,munt.s/taule.,crom at,preu alt,m an
Aix eta monocomandament temporitzada per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
Oficial 1a lampista
21,70
13,02
Ajudant lampista
18,62
2,79
Aix eta monocoman.tempor.,lav ab. p/munt.superf.sob.taul.o ap.s. c
213,73
160,30
TOTAL PARTIDA ....................................................

176,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EQ7220SR

u

A0127000
A0137000
BQ7220SR

0,500 h
0,250 h
1,000 u

Moble lavabo recolzat,llarg.=50-75cm,suspès,sense calaixos,h=20Moble per a lav abo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus suspès, sense calaix os i de 20 a 40 cm
d'alçària, col·locat suspès
Oficial 1a col.locador
24,00
12,00
Ajudant col.locador
21,75
5,44
Moble lav abo recolzat,llarg.=50-75cm,suspès,sense calaix os,h=20184,54
184,54
TOTAL PARTIDA ....................................................

201,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
EB1518AM

m

A012F000
A013F000
B0A62F90
BB1518A0

0,400
0,200
2,000
1,000

h
h
u
m

A%AUX001

1,500 %

Barra minusvàlid 1.4301 (AISI 304),munt./100cm,h=100cm,fix.mec
Barra minusv àlids d'acer inox idable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), muntada a 100 cm d'alçària, fix ada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, v olandera i femella
Oficial 1a many à
24,89
9,96
Ajudant many à
21,83
4,37
Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.
0,99
1,98
Barana ac.inox .1.4301 (AISI
195,18
195,18
304),passamà,munt./100cm,brènd./10cm
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
14,30
0,21
TOTAL PARTIDA ....................................................

211,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
EQZ1U001

u

A0127000
BQZ1U001
A%AUX001

0,050 h
0,995 u
1,500 %

Penjador roba acer inoxidable,vertical amb fix.mecàniques
Penjador de roba d'acer inox idable col·locat v erticalment amb fix acions mecàniques
Oficial 1a col.locador
Penjador de roba d'acer inox idable
Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

24,00
11,08
1,20

1,20
11,02
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
EC1K1501HJ8E

A012E000
B7J5009A
BC1K1500HJ8E
A%AUX001

1,000
0,100
1,000
1,500

m2 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta,Miralls
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta. Article: ref. N806061057 de la serie
Miralls Nk de NOKEN
h
Oficial 1a v idrier
23,81
23,81
dm3 Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.
11,96
1,20
m2 Mirall cantell polit horitzontal,1000x 500mm, Miralls Nk de NOKE
125,86
125,86
% Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
23,80
0,36
TOTAL PARTIDA ....................................................

151,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 015 SERRALLERIA
EH3#

u

Rehabilitació dels fanals de la portalada de llevant
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.112,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT DOTZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
KB15U010

A0121000
A0140000
BB15U010
D0701821
A%AUX00250

m

Barana vidre lam .10+10m m,a/perfils AISI-316,fix.mec.
Barana d'acer inox idable tipus AISI-316 amb acabats de cares v istes i cantells v istos polit brillant mirall, format per
perfil continu d'acer inox idable, amb v idre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb fix acions mecàniques
0,600 h
Oficial 1a
24,50
14,70
0,300 h
Manobre
20,46
6,14
1,000 m Barana de v idre
466,51
466,51
0,005 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim
82,32
0,41
2,500 % Medis aux iliares
20,80
0,52
TOTAL PARTIDA ....................................................

488,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 016 CONTROL DE QUALITAT
J8111101

u

BVA81101

1,000 u

Determ.resist.adhesió,morter sob/suport
Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12
Determ.resist.adhesió,morter sob/suport
172,00
172,00
TOTAL PARTIDA ....................................................

172,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS
J0609K0P

u

BV219K0P

1,000 u

Extracció+assaig compressió,6 prov.test.form .end.
Ex tracció i assaig a compressió de 6 prov etes testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12504-1
Ex tracció+assaig compressió,6 prov .test.form.end.
810,99
810,99
TOTAL PARTIDA ....................................................

810,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS DEU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

14 de juliol de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 017 GESTIO DE RESIDUS
I2R24200

A0140000
A%AUX001

m3 Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008
Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. En la memòria del projecte queda detallada la fitx a corresponent.
55,000 h
Manobre
20,46
1.125,30
1,500 % Despeses aux iliars sobre la mà d'obra
1.125,30
16,88
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.142,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
I2R540R0
C1RABJ00

m3 Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat
1,001 m3 Subministr.bidó plàstic,200l +recollida res.especials
163,71
163,87
TOTAL PARTIDA ....................................................

163,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

2.079,20

2.079,20

45,00

20,38

917,10

22,00

149,52

3.289,44

84,50

5,20

439,40

39,00

52,82

2.059,98

75,00

15,40

1.155,00

104,88

25,20

2.642,98

CAPITOL 001 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES
J2VGB20Q

u

Paràmetres resistents most.sòl eq.triaxial

Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402
estudi geotècnic

E2233472

1

1,00

1,00

m3 Excavació p/recalçat,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,cà

Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

E2231411

1
1

8,00
3,00

3,00
2,00

1,50
1,50

36,00
9,00

m3 Excavació p/recalçat,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),mitj.manu

Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

E2241300

1
1

8,00
3,00

2,00
2,00

1,00
1,00

16,00
6,00

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=4m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 4 m de fondària
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

E33DC126

1
1

8,00
3,00

4,00
1,00

2,50
1,50

80,00
4,50

m2 Encofrat taulons p/recalç.fonam.,form.vist,fond.<=6m

Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, per a deixar el formigó vist, de fondària
<= 6 m
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

E2R300M0

1
1

8,00
3,00

3,00
1,00

1,50
1,00

36,00
3,00

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

K2165240

1
1

8,00
3,00

3,00
2,00

2,50
2,50

60,00
15,00

m2 Ober.finestra patrim,tapiada maó ceràmic <=15cm ,fet per restaur

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de
façana llev ant
balconeres
façana de migdia
façana de ponent
façana de tramuntana

K2112699

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,20
2,50
1,10
2,00
1,10
3,50
1,10
2,00

2,00
1,20
2,00
2,50
2,00
3,50
2,00
2,50

3,00
2,00
2,00
0,10
2,00
1,00
1,00
1,00

18,00
15,00
11,00
1,25
11,00
30,63
5,50
12,50

m3 Enderroc edificac.30-250m3,,h=4-8m,obra fàbrica,s

Enderroc d'edificació, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra
de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
v olum situat a les escales de la
façana de llev ant
14 de juliol de 2020
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Pàgina

1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

K878C160

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

24,00

54,49

1.307,76

444,00

9,65

4.284,60

1,00

2.186,81

2.186,81

m2 Neteja parament pedra,raig air.pres.sec

Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec
façana llev ant
Façana de migdia
Façana de ponent

façana de tramuntana
sota balcons tramuntana
escales i pav iment accés tramuntana

L21L1430

u

3
3
3
3
3
3
1,5
1,5

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

11,00
14,00
14,00
15,00
7,00
16,00
15,00
18,00

4,00
4,00
2,00
1,00
1,00
5,00
2,00
2,00

66,00
84,00
42,00
22,50
10,50
120,00
45,00
54,00

Desmuntatge portes+cab.+boton.+comp.,ascens.elèct.adher.,4pers.(

Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 3
parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
elev ador

1

1,00

TOTAL CAPITOL 001 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES ............................................................................

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.268,75

1,42

3.221,63

41,25

85,24

3.516,15

CAPITOL 002 FONAMENTACIÓ
E33B3000

kg Arm.recalçats AP500S barres corrug.

Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

E33561G3

55
55

8,00
3,00

1,50
1,50

2,50
2,50

1.650,00
618,75

m3 Formigó, p/recalçat.<=6m ,HM-20/P/20/I,cubilot

Formigó per a recalçats a una fondària <= 6 m, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Recalça façana Tarmuntana escala
Recalç pilar galeria

1
1

8,00
3,00

1,50
1,50

2,50
2,50

30,00
11,25

TOTAL CAPITOL 002 FONAMENTACIÓ................................................................................................................

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

106,40

319,20

3,00

104,73

314,19

3,00

207,57

622,71

CAPITOL 003 FUSTERIA INTERIOR
EANA7176

u

Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=70cm x210cm

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210
cm d'alçària
PORTES BANY

EAP17176

u

1

3,00

3,00

Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=70cmx210cm

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
PORTES BANY

EAQD3286

u

1

3,00

3,00

Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=80cm,alç=210cm fusta roure

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de
roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada
PORTES BANY

1

3,00

3,00

TOTAL CAPITOL 003 FUSTERIA INTERIOR........................................................................................................

14 de juliol de 2020
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

230,00

28,41

6.534,30

3,68

2.370,90

8.724,91

24,00

809,91

19.437,84

240,00

75,89

18.213,60

11,00

186,58

2.052,38

62,70

41,65

2.611,46

1,00

996,56

996,56

40,00

12,36

494,40

CAPITOL 004 TANCAMENTS
K69AU001

u

Balustre pedra calc.treb.obra, vol=<0,003m3col.m orter calç

Balustre de pedra calcària treballat en obra en formes geomètriques de fins a 0,003 m3, col·locat amb
morter de calç
barana del terrat de la planta 2a.
barana de l'accés de la torre en pb

K69AU002

80
150

80,00
150,00

m3 Coronam./base balus.pedra calc.,sup.secció =<0,15m2

Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció transversal de superfície aproximada
de fins a 0,15 m2
barana del terrat de la planta 2a.
barana de l'accés de la torre en pb

K8K4D24K

u

1
1

16,00
16,00

0,23
0,23

0,50
0,50

1,84
1,84

Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'un

Unitat de rehabilitació de la pedra que conforma l'obertura d'una finestra o balconera de 3x2metres,
sustitució de l'ampit de pedra per un de nou de la amteixa geometria, amb pedra natural tipus arenisca del país, així com la rehabilitació de la cornisa i pilars a base de resines i o tècnica NEWSTONE
per tal de reconstruïr les parts malmeses i tractament hidrofug per evitar la seva degradació.

K87CU205

m2 Consolidació param ent pedra/estuc,ester àcid sílice,brotxa,2.5 k

Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant
ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2
1

FRB11191

240,00

240,00

m3 Treball de repàs de paredat,pedra calc.,1cara,en sec

Treballs de repàs de paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en sec
escala façana de Llev ant
murs de tanques accéssos laterals

EB14B6K2

m

1
2

10,00
6,00

0,50
0,50

5,00
6,00

Passam à faig p/envernissar +plat.acer,fixat mecànicam ent

Partida de passamà per a les zones en que l'actual estigui molt malmès i s'hagi de substituïr, de fusta
de faig per a envernissar amb platines d'acer i cargols, fixat mecànicament
Baranes ex teriors. Terrats

Barana de l'escala

XPAUU001

1
1
1
1
1
1

4,00
3,50
5,00
7,00
3,00
5,00

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
4,00

8,80
7,70
5,50
15,40
3,30
22,00

PA Arranjament del primer tram d'escala interior

Partida alçada de Arranjament del primer tram de l'escala de marbre, afectada per l'elevador, formalitzant la substitució dels esglaons afectats, inclòs la col·locació de la barana.

E614J71K

m2 Envà recolzat divis.7cm supermaó 450x230x70mm,LD,I UNE-EN 771-1,

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
parets bany

2

5,00

4,00

40,00

TOTAL CAPITOL 004 TANCAMENTS ....................................................................................................................
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.124,92

19,94

22.430,90

1.124,92

50,12

56.380,99

59,60

53,10

3.164,76

CAPITOL 005 REVESTIMENTS
K811B6D2

m2 Arreb.projectat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter calç GP,CSIII-W0,

Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
REPICAT FAÇANES
façana llev ant

Façana de migdia

Façana de ponent
Coberta
façana de tramuntana

K881121A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,90
4,18
3,02
2,17
17,00
2,00
3,40
5,00
8,00
8,00
2,17
5,10
5,10
8,10

11,00
14,00
14,00
16,00
13,00
14,00
8,00
13,00
15,00
1,50
16,00
14,00
16,00
14,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

107,80
58,52
84,56
34,72
221,00
28,00
27,20
130,00
120,00
12,00
34,72
71,40
81,60
113,40

m2 Estucat estuc morter calç+sorra marbre blanc,s/arreb.,lliscat+es

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes
REPICAT FAÇANES
façana llev ant

Façana de migdia

Façana de ponent
Coberta
façana de tramuntana

K89B5BJ0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,90
4,18
3,02
2,17
17,00
2,00
3,40
5,00
8,00
8,00
2,17
5,10
5,10
8,10

11,00
14,00
14,00
16,00
13,00
14,00
8,00
13,00
15,00
1,50
16,00
14,00
16,00
14,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

107,80
58,52
84,56
34,72
221,00
28,00
27,20
130,00
120,00
12,00
34,72
71,40
81,60
113,40

m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm ,esmalt sint.,2imprimac

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Baranes ex teriors. Terrats

Barana de l'escala
pilars fosa entrada

K2182C01

1
1
1
1
1
1
1

4,00
3,50
5,00
7,00
3,00
5,00
0,40

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
3,00

2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00

8,80
7,70
5,50
15,40
3,30
16,50
2,40

m2 Repicat estucat,m .m an.,càrrega manual

Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
REPICAT FAÇANES
façana llev ant

Façana de migdia

14 de juliol de 2020
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1
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1
1

4,90
4,18
3,02
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17,00
2,00
3,40

11,00
14,00
14,00
16,00
13,00
14,00
8,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ
Façana de ponent
Coberta
façana de tramuntana

E81112B0

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

5,00

13,00

2,00

130,00

1
1
1
1
1
1

8,00
8,00
2,17
5,10
5,10
8,10

15,00
1,50
16,00
14,00
16,00
14,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

120,00
12,00
34,72
71,40
81,60
113,40

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.124,92

10,38

11.676,67

80,00

16,50

1.320,00

80,00

29,40

2.352,00

m2 Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h>3m,morter cim ent 1:4

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4
parets bany

E82C2Q2K

4

5,00

4,00

80,00

m2 Enrajolat vert.int.,h>3m ,gres porcell.premsat esmalt.,preu alt,6

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
parets bany

4

5,00

4,00

80,00

TOTAL CAPITOL 005 REVESTIMENTS.................................................................................................................

14 de juliol de 2020

97.325,32
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

231,26

22,19

5.131,66

42,00

13,91

584,22

42,00

16,65

699,30

CAPITOL 006 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
K8B11A05

m2 Hidrof.param.vert.ext.,protector hidròfug

Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug
Hidrofugat de la pedra
façana llev ant
Façana de migdia
Façana de ponent

façana de tramuntana
sota balcons tramuntana
escales i pav iment accés tramuntana

E763600L

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,5
1,5

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

11,00
14,00
14,00
15,00
7,00
16,00
15,00
18,00

4,00
4,00
2,00
1,00
1,00
5,00
2,00
2,00

25,30
32,20
16,10
8,63
4,03
46,00
45,00
54,00

m2 Mem brana denst.1,4kg/m2,g=1,2mm ,làm.EPDM,col.n/adh.

Membrana de densitat superficial 1,4 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada no adherida
balcó llev ant
terrassa ponent

E7C37401

1
1

17,00
25,00

17,00
25,00

m2 Aïllam.plaques escum.poliur.,70kg/m3,g=40mm,autoexting.,col.n/ad

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 70 kg/m3, 40 mm de gruix , autoextingible,
col·locades no adherides
balcó llev ant
terrassa ponent

1
1

17,00
25,00

17,00
25,00

TOTAL CAPITOL 006 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.....................................................................

14 de juliol de 2020

6.415,18
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

42,00

42,87

1.800,54

58,00

6,80

394,40

8,16

167,95

1.370,47

42,00

8,28

347,76

CAPITOL 007 PAVIMENT
E9DCAN2H

m2 Paviment ext.raj.ceràmica cuita,sense esmaltat antillis.,rectang

Paviment exterior, de tova ceràmica cuita sense esmaltar similar a l'actual en planta sotacoberta
14x14cm *veure memòria projecte, premsat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
balcó llev ant
terrassa ponent

E9U37191

m

1
1

17,00
25,00

17,00
25,00

Sòcol rajola ceràmica sense esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola

Sòcol de rajola ceràmica cuita sense esmaltar tipus actual en planta sotacoberta 12x12cm premsat
esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
balcó llev ant
terrassa ponent

K9EAU030

1
1

35,00
23,00

35,00
23,00

m2 Paviment mosaic hidràulic, 3 colors dibuix,20x20cm, truc maceta

Es refaràn les parts possibles del perimetre del passadísd e la planta primera amb les peces de mosaic hidràulic emmagatzemades en la planta sotacoberta, amb peces amb dibuix, de fins a 3 colors,
de 20x20 cm , col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix
pav iment cel obert - lluernair
Barana Lateral lluernari

E93A14E0

1
1

6,20
4,00

0,40
0,40

2,00
2,00

4,96
3,20

m2 Recrescuda supo.pavim.,g=4cm,mort.cim ent 1:4

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
terrassa ponent
balcó llev ant

1
1

25,00
17,00

25,00
17,00

TOTAL CAPITOL 007 PAVIMENT...........................................................................................................................

14 de juliol de 2020

3.913,17
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

108,68

191,05

20.763,31

35,00

493,97

17.288,95

16,00

403,64

6.458,24

6,00

585,35

3.512,10

CAPITOL 008 FUSTERIA EXTERIOR
EC194N13

m2 Vidre simple incolor 5mm., col. llistó vidre

Vidre simple d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Es compta amidaments de vidres danyats i previsió pa de vidres substituïts en obra.
Façaana de llev ant
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
Façana de migdia
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
Façana de ponent
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
façana de tramuntana
finestres doble fulla
finestres d'una fulla

KA1AE5E5

u

0,6
0,7
0,6

2,00
2,00
1,40

2,00
1,00
9,00

4,00
4,00

9,60
5,60
7,56

0,6
0,7
0,6

2,00
2,00
1,40

2,00
1,00
2,00

10,00
2,00
2,00

24,00
2,80
3,36

0,6
0,7
0,6

2,00
2,00
1,40

2,00
1,00
2,00

8,00
2,00
5,00

19,20
2,80
8,40

0,6
0,7
0,6
0,6

2,00
2,00
1,40
2,00

2,00
1,00
2,00
1,00

5,00
2,00
2,00
6,00

12,00
2,80
3,36
7,20

Rehab. balconera fusta m elis,2bat.,120x300cm,classif.3 5A C4,

Rehabilitació de balconera existent de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana
Finestres i balconeres
façana de llev ant
façana de migdia
façana de ponent
façana de tramuntana

KA1A2HE5

u

1
1
1
1

4,00
14,00
10,00
7,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
14,00
10,00
7,00

Rehab. finestra fusta m elis,2bat.,120x200cm,classif.3 5A C4,

Rehabilitació de finestra existent de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana
façana de llev ant
façana de ponent
façana de tramuntana

KA1AD3E5

u

1
1
1

5,00
5,00
6,00

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
6,00

Nova Balconera fusta melis,2bat.,120x300cm ,classif.3 5A C4,

Nova Balconera de fusta de melis per a envernissar seguint les dimensions i diseny de les existents
i que s'han de substituïr per el seu mal estat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x300 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
façana de llev ant
façana de migdia

K8AA1BC1

1
1

4,00
2,00

1,00
1,00

4,00
2,00

m2 Envernissat finestra/balconera fusta,vernís sint.,1protector+2ac

Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
14 de juliol de 2020

0,6
0,7

2,00
2,00

2,00
1,00

4,00
4,00

9,60
5,60
Pàgina
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

78,80

16,10

1.268,68

23,00

295,16

6.788,68

Façana de migdia
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
Façana de ponent
finestres doble fulla
finestres d'una fulla
façana de tramuntana
finestres doble fulla
finestres d'una fulla

KA1A2FE5

u

0,6
0,7

2,00
2,00

2,00
1,00

10,00
2,00

24,00
2,80

0,6
0,7

2,00
2,00

2,00
1,00

8,00
2,00

19,20
2,80

0,6
0,7

2,00
2,00

2,00
1,00

5,00
2,00

12,00
2,80

Rehabilitació integral de finestres de llibret

Rehabilitació integral i o substitució a nou de finestres de llibret de fusta de melis, amb lamel·les segons model existent, inclòs els ferratges, tot muntat i provat.
porticons llibret planta baix a
porticons glorietes del jardi

7
8

2,00

7,00
16,00

TOTAL CAPITOL 008 FUSTERIA EXTERIOR .......................................................................................................

14 de juliol de 2020

56.079,96
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

3.929,21

3.929,21

1,00

7.720,35

7.720,35

CAPITOL 009 CALEFACCIÓ
4E21G063

PA Inst.calef.existent,bitub,superf.,sup<=900m2,radiadors fundicio

Revisió, posada en funcionament i connexió a nova caldera de l''instal·lació existent de calefacció
per a interior d'edifici, sistema bitub, superficial, de 900 m2 de superfície útil, com a màxim, amb radiadors de fundició.
connex ió instal·lació ex istent

EE228NJA

u

1

1,00

Caldera cond.,118-128kW,planxa Al,p/calef+ACS,6bar,producc.ACS,p

Caldera de condensació de 118 a 128 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 813/2013 , col·locada
nov a caldera gas

1

1,00

TOTAL CAPITOL 009 CALEFACCIÓ .....................................................................................................................

14 de juliol de 2020

11.649,56
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

32,00

97,22

3.111,04

6,00

72,03

432,18

6,00

18,42

110,52

CAPITOL 010 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ
FD7JH325

m

Clavegueró tub PE 100,DN=280mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

ED351540

u

Pericó pas form.pref.,50x50x50cm ,g=5cm,+tapa,col.

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

ED3111B6

u

Caixa sifònica encastada PVC,tapa+embell.ac.D=110mm,5x40m m+1x50m

Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de
D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

TOTAL CAPITOL 010 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ.........................................................................................

14 de juliol de 2020

3.653,74
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

37,77

113,31

3,00

7,61

22,83

2,00

61,55

123,10

CAPITOL 011 EVACUACIÓ DE FUMS
EE42R312

M

CONDUCTE LLIS CIRC.AC.GALV.D=100MM,G=0,5MM,MUNT.SUPERF.

CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D´ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
INCLÒS LES PECES ESPECIALS
CALDERA

EB12JN01

2

1,500

3,000

ML TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUM

TUB DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PER A XEMENEIA D'EXTRACCIÓ DE FUMS DE
LA CUINA, DE DIAMETRE 125 CM, DE LA CASA RIXAAB O EQUIVALENT, INCLOS
PART PROPORCIONAL DE COLZES, BRIDES I SELLAT DE JUNTES.
BANYS

EEM3261F

U

1

3,000

3,000

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀS.230V,CABAL<450M3/H,DE FINESTRA

VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 450 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I TIPUS MUNTAT A LA FINESTRA
BANYS

2

2,000

TOTAL CAPITOL 011 EVACUACIÓ DE FUMS .....................................................................................................

14 de juliol de 2020

259,24
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

48,20

48,20

1,00

104,90

104,90

40,00

243,08

9.723,20

4,00

602,87

2.411,48

1,00

2.916,32

2.916,32

1,00

1.762,31

1.762,31

CAPITOL 012 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EPD4AA50

u

Caixa reg.pas ICT,plàstic+metàl.,tipus A,360x360x120m m,encastada

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de
tipus A, de 360x360x120 mm, encastada

EPD11141

u

Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x5

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment

EH128FD1

u

Llum .decorativa modular,alum ini,120x30cm ,28W,3400lm,IP44,no regu

Llumenera decorativa suspesa d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400
lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
ala tramuntana
ala migdia
sala rebuda
lluernari
sala balconada

EHQL12H0

u

2
2
2
2
2

4,00
4,00
2,00
6,00
4,00

8,00
8,00
4,00
12,00
8,00

Projector ext.leds <=80000h,rect.,distrib.simèt.intens.,106W,128

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució
de la llum simètrica intensiva, de 106 W de potència, flux lluminós de 12800 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat
projector ex eterior façanes

1G22G301

4

4,00

PA Instal·lació elèc enll. int.900m2,grau electrif.elev.,10circuits

Instal·lació elèctrica interior de 900 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes de
ram de paleta
instal3lació enllumenat

1G224201

u

1

1,00

Instal·lació elèc.int.bany,grau electrif.bàsic,5circuits,sen

Instal·lació elèctrica interior d'un bany amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram
de paleta
instal·lació bany

1

1,00

TOTAL CAPITOL 012 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.............................................................................................

14 de juliol de 2020

16.966,41
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.002,17

1.002,17

CAPITOL 013 LAMPISTERIA
1J414000

u

Instal·lació lam pisteria int+ajudes ram de paleta

Instal·lació de lampisteria interior per a nous banys, i ajudes de ram de paleta.
instal·lació ex istent

1

1,00

TOTAL CAPITOL 013 LAMPISTERIA....................................................................................................................

14 de juliol de 2020

1.002,17
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

287,40

862,20

3,00

176,11

528,33

3,00

201,98

605,94

3,00

211,70

635,10

3,00

12,24

36,72

1,50

151,23

226,85

CAPITOL 014 APARELLS SANITARIS I AIXETES
EJ14BB13

u

Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu mitjà,col.mural

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ23612G

u

Aixeta monocoman.tempor.lavab.,m unt.s/taule.,cromat,preu alt,man

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
aigüeres

EQ7220SR

u

3

3,00

Moble lavabo recolzat,llarg.=50-75cm,suspès,sense calaixos,h=20-

Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus suspès, sense calaixos i de
20 a 40 cm d'alçària, col·locat suspès
aigüeres

EB1518AM

m

3

3,00

Barra minusvàlid 1.4301 (AISI 304),munt./100cm,h=100cm ,fix.mec

Barra minusvàlids d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), muntada a 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
BARRES

EQZ1U001

u

3

3,00

Penjador roba acer inoxidable,vertical am b fix.mecàniques

Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques
PENJADORS BANY

EC1K1501HJ8E

3

3,00

m2 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta,Miralls

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Article: ref.
N806061057 de la serie Miralls Nk de NOKEN
miralls

3

1,00

0,50

1,50

TOTAL CAPITOL 014 APARELLS SANITARIS I AIXETES ..................................................................................

14 de juliol de 2020

2.895,14
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

1.112,35

2.224,70

24,90

488,28

12.158,17

CAPITOL 015 SERRALLERIA
EH3#

KB15U010

u

m

Rehabilitació dels fanals de la portalada de llevant

Barana vidre lam.10+10mm,a/perfils AISI-316,fix.mec.

Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral
transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb fixacions mecàniques
Barana longitudinal lluernari
Barana Lateral lluernari
Barana 4 primers graons escala
Barana replà sotacoberta

2
2
1
1

6,20
4,00
1,50
3,00

12,40
8,00
1,50
3,00

TOTAL CAPITOL 015 SERRALLERIA...................................................................................................................

14 de juliol de 2020

14.382,87
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

172,00

688,00

0,40

810,99

324,40

CAPITOL 016 CONTROL DE QUALITAT
J8111101

u

Determ.resist.adhesió,morter sob/suport

Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport,
segons la norma UNE-EN 1015-12

J0609K0P

u

Extracció+assaig compressió,6 prov.test.form.end.

Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

TOTAL CAPITOL 016 CONTROL DE QUALITAT...................................................................................................

14 de juliol de 2020

1.012,40
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
TORRE NOVA COLÒNIA PONS
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.142,18

1.142,18

6,00

163,87

983,22

CAPITOL 017 GESTIO DE RESIDUS
I2R24200

m3 Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008

Partida resultant de l'aplicació del Real Decret 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. En la memòria del projecte queda detallada la fitxa corresponent.

I2R540R0

m3 Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l
de capacitat
prev isió restes de residus diposit
llev ant

1

4,00

3,00

0,50

6,00

TOTAL CAPITOL 017 GESTIO DE RESIDUS .......................................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................................

14 de juliol de 2020

2.125,40
305.102,16
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