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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1.

Objecte del Projecte

L’objecte del Projecte és la Rehabilitació de 32 edificis de nínxols a les agrupacions 2, 3,
4, 4int, 5, 6 i 9 (fase 1) al Cementiri de Montjuïc de Barcelona.
Addicionalment, B:SM i CBSA han incorporat a aquest projecte l’enderroc de 16 edificis
de nínxols.
MD 2.

Antecedents i descripció general de l’estat de l’obra

En l’actualitat moltes edificacions funeràries del Cementiri de Montjuïc es troben
deteriorades, com a conseqüència de la seva configuració estructural, de la naturalesa del
terreny sobre el que recolzen, així com el pas del temps i les condicions ambientals. Es
per això es va redactar el “Pla Director per la diagnosi de patologies estructurals i
rehabilitació i millora del Cementiri de Montjuic”, amb data Novembre de 2018. Actualitzat
a Febrer de 2019.
El Pla director va dirigit a Rehabilitar i millorar el espai del Cementiri, potenciant les tasques
de conservació, manteniment i seguretat, que precisa el seu correcte funcionament.

aquesta fase
MD 3.

Àmbit del Projecte

El Cementiri està situat al carrer Mare de Déu del Port, 56, 08038. El present Projecte de
rehabilitació estructural forma part de la fase 1, que comprèn 32 blocs que pertanyen a les
agrupacions 2, 3, 4, 4int, 5, 6 i 9 del Cementiri de Montjuïc.
Dins la fase 1, hi ha 32 blocs a rehabilitar i 16 blocs a enderrocar. Els blocs a enderrocar
queden definits a l’annex d’enderroc dels blocs de la fase 1.
Els blocs a rehabilitar, objecte d’aquest Projecte són els següents:

BLOC

AGRUPACIÓ

TIPUS

BLOC

AGRUPACIÓ

TIPUS

Bloc 1454i
Bloc 1511i
Bloc 1512i
Bloc 1513i
Bloc 1514i
Bloc 1515i
Bloc 1516i
Bloc 1517i
Bloc 1518i
Bloc 1553i
Bloc 1632i
Bloc 1633i
Bloc 1634i
Bloc 1637i
Bloc 1893i
Bloc 1921i

A06
A06
A06
A06
A06
A06
A06
A06
A06
A05
A04
A04
A04
A04 int
A02
A02

B2
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2

Bloc 1949i
Bloc 1949s
Bloc 1950i
Bloc 1950s
Bloc 1951i
Bloc 1951s
Bloc 5168a
Bloc 5168b
Bloc 5168c
Bloc 5168d
Bloc 5175a
Bloc 5175b
Bloc 5175c
Bloc 5175d
Bloc 5203
Volta 666'i

A02
A02
A02
A02
A02
A02
A09
A09
A09
A09
A09
A09
A09
A09
A03
A09

B3
A3
B3
A3
B3
A3
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
B2

En el Marc del Pla Director, CEMENTIRIS DE BARCELONA encarrega a DOPEC la
redacció del Projecte de Rehabilitació estructural d’edificis de nínxols corresponents a la
Fase 1, que inclou la redacció dels dictàmens de cadascun dels blocs pertanyents a
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Els blocs a enderrocar són els següents:
BLOC
Bloc 1588a
Bloc 1588b
Bloc 1588c
Bloc 1588d
Bloc 1589a
Bloc 1589b
Bloc 1589c
Bloc 1589d
Bloc 1589e
Bloc 1589f
Bloc 1590a
Bloc 1590b
Bloc 1590c
Bloc 1590d
Bloc 1590e
Bloc 1590f

AGRUPACIÓ

TIPUS

A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

diferent nivell, podent establir-se la següent classificació genèrica (proposada en el Pla
Director de 2008):
EDIFICIS AÏLLATS (tipologia A)
A1. Edificis amb nínxols en les dues façanes principals i murs de pedra en les
testeres. Tenen una fondària d’uns 6 m (corresponents a dos nínxols encarats).
A2. Edificis amb nínxols en les dues façanes principals i en les testeres. La seva
fondària segueix sent 6 m.
A3. Edificis amb nínxols únicament en una de les façanes principals en trobar-se
ubicats en zones amb accés exclusiu per un lateral. La seva fondària es 3 m.
A4. Edificis amb nínxols en les dues façanes principals i només en una de les
testeres, amb una fondària de 6m.
EDIFICIS AÏLLATS (tipologia B)
B1. Els que per sobre tenen terres contingudes amb una barana de pedra.
B2. Els blocs que per sobre tenen tombes.
B3. Els que per sobre tenen un altre bloc de nínxols mirant cap al nivell superior.
B4. Els que per damunt hi ha un altre bloc de nínxols disposat perpendicularment.

En el present Projecte tenim blocs de les diferents tipologies i en els dictàmens
corresponents es troba la classificació de cada bloc.
.
MD 4.

Informació i documentació prèvia subministrada
a. Informació prèvia

Àmbit fase 1

Segons el Pla Director, els blocs poden estar concebuts com edificis aïllats amb les quatre
façanes vistes (amb nínxols a les quatre cares o només a les cares longitudinals) o
totalment enterrats fent d’elements o murs de contenció de terres entre plataformes a

El Pla Director, d’acord amb els estudis realitzats estableix que “l’origen de la majoria dels
desordres detectats estaria directament associat a tres possibles fenòmens actuant de
forma aïllada o conjuntament segons els casos. Aquestes causes tindrien a veure amb
defectes relacionats amb el disseny de les pròpies construccions funeràries, amb
problemes derivats de les característiques i estructura dels terrenys sobre els quals
s’assenten i per últim, a dels terrenys sobre els quals s’assenten i per últim, a deficiències
relacionades amb la degradació dels seus materials constituents.”
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-

En els blocs de nínxols, hi ha una “ falta de lligam entre les parts que formen la seva
estructura i que determina respostes diferencials entre elles, fonamentalment en el
tram frontal o façana dels blocs, que a més es la zona tensionalment més sol·licitada.”

-

“De les característiques i estructura del terreny, els terraplens que històricament s’han
anat materialitzant per conformar les plataformes d’assentament del Cementiri, es van
construït sense cap tipus de control, no només en la seva execució, sinó fins i tot en
els materials i reblerts aportats (argiles llimoses amb fragments de materials de construcció - maons, totxanes, plàstics - i elements biodegradables - fustes, restes òssies . Els estudis geotècnics realitzats fins la data així ho testifiquen.
Com a conseqüència d’això, el conjunt d’aquestes superfícies es troba sotmès a un
procés lent de consolidació a llarg termini, amb deformacions diferides en el temps no
dependents del nivell de càrregues aplicat, que per altre banda és molt reduït. El
fenomen es veu ampliat localment per efecte de filtracions d’aigua i erosions internes.
El resultat final són assentaments generalitzats i diferencials del terreny en les
distintes plataformes i en les edificacions que suporten (amb formació d’esquerdes i
trencaments tant en els blocs, com en les altres construccions) i sobreempenyes i
moviments a les agrupacions de nínxols que configuren els diferents desnivells.”

-

“Per últim existeix un procés continu de degradació dels morters i de les peces ceràmiques que formen les estructures dels nínxols, afavorit per les condicions climatològiques i per la humitat que progressa de baix a dalt, iniciant-se en el nivell enterrat
dels nínxols o osseres en contacte directe amb el terreny i amb aportacions d’aigua
des de l’exterior que, per capil·laritat ascendeixen als nivells superiors. En els blocs
enterrats (tipologia B), també es dona la situació de filtracions des de les cotes més
altes per defectes de construcció o per problemes d'estanqueïtat de les construccions disposades a sobre, que faciliten les entrades d’aigua cap als nivells inferiors.”
Si les aigües de filtració arrosseguen sals dissoltes, especialment en atmosferes
àcides, poden arribar a atacar en primer lloc al morter, especialment als de baix
contingut de ciment, com es el cas (majoritàriament es tracta de mortes de cal),
provocant la seva desintegració i permetent l'accés d’humitat a les peces ceràmiques.
Si a més aquestes presenten algun defecte intrínsec, com pot ser un procés de cocció
incorrecte en la fabricació, les sals recristal·litzen a l’interior i en quedar confinades a
l'espai dels porus, capil·lars i microfissures del material, originen tensions internes
d’expansió per cristal·lització, hidratació i dilatació tèrmica diferencial i la delaminació
i disgregació progressiva de la part d’obra afectada. El procés es coneix com
criptoflorescència i també afecta als morters d’unió, tant dels murs de pedra, com dels
empetxinats de les façanes.”

construccions del Cementiri tindran a veure amb l’estructura interna dels edificis o
amb les seves façanes i cobertes i en els elements que configuren la urbanització
(murs, paviments, escales, baranes, tanques perimetrals i arbrat) i a la xarxa d’aigües
pluvials, principalment amb el seu estat de conservació.”
b. Documentació de partida i treballs previs
La Documentació subministrada per BSM i CEMENTIRIS DE BARCELONA S.A i que s’ha
utilitzat en la redacció del present Projecte e


PLA DIRECTOR PER A LA DIAGNOSI DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS I REHABILITACIÓ I MILLORA DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC. amb data Novembre
de 2018, actualitzat a Febrer de 2019.



CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A. Consideracions estructurals. 23 d’abril de
2018.



INVENTARI_BLOCS(FASES 1-2-4-7).XLS, full Excel inventari dels blocs de nínxols
dels Blocs1-2-4-7 facilitat per Cementiris de Barcelona.



DICTÀMENS realitzats per COTCA Estudis i Serveis d’assistència tècnica amb data
2018 d’alguns dels blocs d’aquesta fase



Web d’auscultació: https://viewer.moncalc.com

Aquests documents han estat facilitats per BSM i CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.
Un cop realitzat el recull de la informació, s’ha procedit al seu estudi per tal d’establir la
metodologia de treball a seguir.
En base a la informació extreta del Pla Director, de les fitxes d’estat i dels dictàmens que
se´ns han facilitat, s’ha fet un recull de les diferents tipologies de construcció dels nínxols,
de la configuració dels seus elements, així com un recull de patologies que s’han anat
detectant en les inspeccions i els dictàmens ja realitzats per COTCA Estudis i Serveis
d’Assistència tècnica i CODI.
En base a aquesta informació, s’ha desenvolupat una aplicació informàtica que facilita la
pressa de dades a camp i les tasques d’inspecció. El procediment seguit ha estat el
següent:

En base a l'anterior, les patologies més comunes que es poden presentar en les
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RECULL DE DADES

restes en el seu interior.

Per a la realització de la campanya d’inspeccions, s’ha desplaçat al Cementiri de Montjuïc
un equip de DOPEC especialitzat en la identificació i el diagnòstic de patologies, amb les
eines necessàries per al correcte desenvolupament dels treballs de camp.

Davant la necessitat de fer campanya de cales i/o obertures de nínxols, un cop realitzades
les cales i/o efectuada la obertura dels nínxols, l’inspector del bloc farà una segona visita
per tal de recollir les dades necessàries perquè es pugui caracteritzar la zona de la que
no es té informació, i s’identificaran les possibles patologies que hi puguin haver. Tot
s’implementarà en la aplicació informàtica, completant així el treball de camp

Cadascun dels components de l’equip disposa d’una tauleta amb una aplicació
desenvolupada per DOPEC amb tecnologia GIS de codi lliure , que permet el recull de les
dades de la inspecció tècnica i de les fotografies de suport geo-referenciades.
En una primera visita al bloc a inspeccionar, s’identifica la seva tipologia, la seva
configuració, així com els materials dels diferents elements visibles que el composen.
També s’identifiquen els danys i les patologies que pugui tenir el bloc, tant les que estan
tipificades en l’aplicació, com aquelles patologies noves que poden aparèixer, i que
s’implementen en l’aplicació a mesura que van sorgint.
En funció de l’estat del bloc, de la tipologia, de les patologies observades i de la necessitat
d’obtenir més dades per tal de caracteritzar-lo, es proposa si s’escau una campanya de
cales i/o geotècnia, així com l’obertura de alguns nínxols.
En tot el procés d’inspecció es fa un reportatge fotogràfic, que recull la configuració del
bloc, així com els danys i patologies que hi puguin haver, tant en els blocs com en el seu
entorn.
Tota aquesta informació es recopila en una base de dades espacial que pot ser consultada
i analitzada en qualsevol programari GIS. La base de dades centralitza tota la informació
amb l’objectiu de que aquesta sigui completa i consistent, i permeti tenir una visió tant
global com particular de l’estat del conjunt dels blocs a inspeccionar.
CAMPANYA DE CALES
Un cop realitzada la primera visita de camp, amb la informació de la que es disposa del
bloc en qüestió, així com dels blocs de l’entorn, es valorarà la necessitat de fer cales, i
s’indicaran els nínxols que es proposen obrir per tal de poder caracteritzar i avaluar la
l’estat de l’estructura del bloc, que es troba majoritàriament oculta.
En base al deteriorament que presenta la façana, es trien per obrir aquells nínxols que
s’intueix que poden presentar patologies en l’estructura interior i que es consideren
representatius. Es completa el mostreig obrint aquells nínxols de fàcil obertura sense

ANÀLISI DE DANYS
Amb tota la informació del bloc de nínxols de la que es disposa, amb el treball de camp i
les cales realitzades, es realitza un anàlisi dels danys i la causa més probable que els ha
pogut originar.


També es consulta i analitza l’històric dels moviments que hagi pogut tenir el bloc de
nínxols en el cas de que formi part del Pla d’auscultació i que es troba a la web d’auscultació: https://viewer.moncalc.com

Amb tota la informació, i localitzats els danys produïts, s’ha estudiat la causa probable i
s’han emès els dictàmens corresponents als diferents blocs de la fase 1, que han constituït
el punt de partida del present Projecte i que es troben en l’annex MA-DT, Dictàmens.
MD 5.

Descripció dels Blocs

En aquest apartat, s’enumeren les característiques generals dels diferents blocs en els
que està previst actuar a la Fase 1. Les característiques concretes, tant geomètriques com
de patologies de cadascun dels blocs estan definides a l’Annex MA-DT Dictàmens
De forma general, els bloc de nínxols son estructures formades per nervis verticals i
taulells horitzontals formant estructura cel·lular; en alguns casos amb murs de pedra a la
part posterior, que suporten les empentes del terreny.
Els blocs són d’estructures molt flexibles, amb una manca de lligam entre els seus
elements, i una manca de rigidesa i arriostrament, construïdes amb materials estructurals
no adequats com les totxanes.
D’altra banda són estructures poc monolítiques amb poca rigidesa, i un mal comportament
en front de forces que no es troben uniformement distribuïdes o en front assentaments
diferencials del terreny.
Tot l’exposat anteriorment de la configuració estructural, unit a la degradació pel pas del
temps, les condicions ambientals, i els reblerts bastant habituals, sobre els que s’han
fonamentat els blocs, configuren les patologies del blocs que son objecte de rehabilitació
en el present Projecte.
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En base a la informació de que es disposa ,els nervis verticals i els murs posteriors, no
tenen una fonamentació específica, sinó que son els propis elements estructurals que es
prolonguen encastant-se en el terreny.
El mecanisme de transmissió de les càrregues es produeix a traves dels taulers
horitzontals i del murs posteriors (quan hi ha empenta de terres), que transmeten els
esforços horitzontals i verticals a traves dels nervis verticals al terreny.
En base als dictàmens existents, a informació de la que es disposa i a les inspeccions
tècniques realitzades per DOPEC, hi ha una sèrie de característiques comuns a tots els
blocs de nínxols que són els següents:


Els nínxols son prismàtics i tenen unes dimensions interiors aproximades de 90 cm
d’amplada i 73 cm d’alçada. La fondària aproximada es de 280 cm.



Els murs frontals, posteriors, testers i entre mitgeres, són de pedra presa amb morter, de pedra amb terra premsada, mixtes (morter a la meitat exterior del mur i terra
premsada a la meitat interior) o de pedra amb tàpia intermèdia. La tipologia acostuma a variar dins d’un mateix mur si s’ha construït en etapes diferents.



Sota els nínxols de la filera inferior del bloc es troba una ossera d’un metre d’alçada
aproximadament, tot i que en algun bloc s’han arribat a trobar tres nivells d’ossera.
Té una solera inferior de pedra, presa amb terra premsada o morter de 35 cm de
gruix. En el cas de blocs de nínxols situats sobre altres blocs, la ossera està constituïda pels taulers dels nínxols del bloc inferior, sobre els quals s’hi disposa una
capa de morter de 8 cm de gruix aproximadament



Els nervis verticals acostumen a ser de maó massís, totxana col·locada en diferents
posicions o prefabricades.



Les divisions horitzontals entre pisos acostumen a estar formades per capes de
rajola ceràmica de 7cm de gruix arrebossades per la cara superior o amb peces
prefabricades de formigó



Les divisions horitzontals a nivell de coberta tenim elements prefabricat de formigó
i ceràmica, plans o en forma d’arc.
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Inspecció col·lectors

MC 1.

Previ a l’inici de les obres, es farà una inspecció visual als pous i una inspecció en pas de
càmera per l’interior dels col·lectors de cara a detectar fuites o qualsevol deficiència en el
que puguin afectar la estructura dels blocs.
Si fos necessari la seva reparació o substitució es valorarà si es compatible amb l’execució
de les obres de reparació del bloc afectat pel col·lector.

Descripció de les actuacions a realitzar.

El Projecte contempla en el seu conjunt, el reforç, la rehabilitació i la adequació funcional
dels diferents blocs de nínxols que formen part de la fase 1. A l’Annex MA-EN Blocs a
Enderrocar es defineixen les actuacions a realitzar als blocs que està previst enderrocar
en aquesta fase. També es defineixen les actuacions a realitzar a les galeries existents.
A continuació es defineixen les diferents solucions a dur a terme en cadascun dels blocs
o conjunt de blocs, per tal de garantir les condicions de seguretat, funcionalitat, durabilitat
i estètica requerits per aquest tipus d’estructures, en base als dictàmens realitzats per
DOPEC, i als dictàmens realitzats per COTCA contrastats per DOPEC.
 Treballs previs
Reportatge fotogràfic
Previ al començament de les obres, el contractista lliurarà un reportatge fotogràfic de
l’estat actual de totes les sepultures, en paper, degudament ordenades i numerades, i un
altre en suport digital, com a garantia de l’estat inicial de tots els elements ornamentals
abans de començar les obres i de com han de quedar un cop finalitzades. Aquest
documentació servirà de referencia per a posteriors reclamacions sobre l’estat d’elements
decoratius de les sepultures.
Un cop s’hagi fet entrega del reportatge fotogràfic i aprovat el Pla de seguretat (Article 7
del rd. 1627/97) es farà el replanteig prèvia a l’inici de les obre i s’aixecarà acta.
Inspecció de mobiliari
Previ a l’inici de les obres, es farà una inspecció visual de mobiliari urbà, per si fos
necessari retirar provisionalment algun element que impedís l`execució de les obres.
En cas de tenir de retirar provisionalment algun element de mobiliari urbà, es farà
reportatge fotogràfic del seu estat i la situació. El element retirat, es reposarà en la mateixa
situació i estat en que es trobava.
Inspecció jardineria
Previ a l’inici de les obres, es farà una inspecció visual de l’arbrat i jardineria, per si fos
necessari retirar provisionalment algun element que impedís la execució de les obres.
En cas de tenir de retirar provisionalment algun element de jardineria, es farà reportatge
fotogràfic del seu estat i la situació. El element retirat, es reposarà en la mateixa situació
en la que es trobava, exceptuant el cas que s’indica a continuació.
Per tal de no obstaculitzar l’entrada de fèretres en els nínxols, s’hauran desplaçar, i si es
possible trasplantar, tots aquells arbres que quedin davant dels nínxols fora de la projecció
de les testeres o murs de mitgeres entre blocs contigus.
En el cas dels arbres, si cal desplaçar-los, sempre que sigui viable es trasplantaran, i en
cas contrari es plantaran nou arbres.



Actuacions a galeries i pous de la xarxa de clavegueram

En funció de la inspecció realitzada on s’establirà l’estat de la xarxa de clavegueram i les
intervencions a realitzar. Les intervencions previstes són les següents:
Rehabilitació i millora revestiment vertical pou
El procediment serà el següent:

1. Repicat dels revestiments saltadissos o degradats, muntatge dels drenatges amb
tub de PVC de 50 mm de diàmetre col·locats cada 90 cm, neteja amb aigua a
pressió del suport i arrebossat lliscat amb morter 1:4 i mallatex.
2. Protecció de l’arrebossat amb l’aplicació d’emprimació segellant, enduridor i
impermeabilitzant a base de resines sintètiques en dispersió aquosa.
3. Muntatge dels “pates” de polipropilè cada 30 cm fixats als murs amb trepans
i resines.
Rehabilitació i millora fons de pou
El procediment serà el següent:

1. Repicat dels gruixos, saltadissos o degradats, execució de solera amb mitja canya
de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim, amb un pendent de 15º.
2. Reforçament de la base amb llambordes col·locades a trencajunts i en un
angle de 15º entregades amb morter de ciment pòrtland.
Rehabilitació i millora vertical i horitzontal de galeria
El procediment serà el següent:

1. Repicat dels revestiments saltadissos o degradats. Neteja amb aigua a pressió del
suport
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2. Escardejat de la volta superior amb morter de ciment pòrtland si ho
necessita.
3. Arrebossat lliscat de les parets amb morter 1:4 de CP, amb mallatex clavat
amb claus d’acer inoxidable i volanderes de niló.
4. Consolidació de la base, execució de solera amb mitja canya de formigó HM35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim a la trobada amb els paraments verticals.
5. Fixació de les conduccions d’aigua amb brides fixades a la paret.
6. Protecció de l’arrebossat amb l’aplicació d’emprimació segellant, enduridora
i impermeabilitzant a base de resines sintètiques en dispersió aquosa.



Actuacions a realitzar en els blocs.

En base a les inspeccions realitzades, a la campanya de cales, i la campanya d’apertura
de nínxols, que ha estat un mostreig de caràcter estadístic, s’han establert les
intervencions, reparacions i reforços a efectuar als blocs de nínxols objecte d’aquest
projecte.
Donat que aquestes intervencions, reparacions i reforços proposats , s’han definit en base
a les patologies exteriors i sobre el coneixement de l’estat interior d’un petit percentatge
de nínxols de cada bloc, s’ha fet l’estimació de que les intervencions, reparacions i reforços
proposades en cadascun del blocs, són les que es defineixen a les conclusions dels
dictàmens annexos a aquest projecte. Per a facilitar el seu seguiment a l’Annex DT
Dictàmens, s’ha incorporat una primera pàgina on es pot consultar el resum de les
actuacions que es plantegen per a cadascun dels blocs.
Totes les actuacions als blocs es troben detallades en l’annex SP de solucions
proposades; les actuacions a realitzar en cada bloc, els detalls i els processos constructius
es troben en la documentació gràfica.
Cal destacar, que totes les actuacions que es proposen, s’hauran de fer amb els difunts
en el interior dels nínxols. Únicament en casos especials, i amb l’autorització de Cementiris
de Barcelona, es podran fer compensacions (trasllat provisional dels difunts).
Es passen a descriure les diferents tipologies d’actuacions a realitzar en els blocs:
a. Actuacions en el terreny
En base als estudi geotècnics de Bac i Ventayol geoserveis realitzat amb data 15 de febrer
de 2021, a la nota tècnica complementària emesa per BAC i Ventayol en data març de
2021, a les patologies detectades durant la campanya d’obertura de nínxols i a

l’auscultació que actualment hi ha instal·lada al Cementiri de Montjuïc, es conclou, que
amb tota la informació que es disposa a data d’avui, no es consideren necessàries
intervencions en el terreny, llevat vici ocult o defecte de la construcció. En fase de direcció
d’obra, i amb tots els nínxols oberts es podrà confirmar que no existeixen patologies que
es puguin associar a moviments actius del terreny.
b. Actuacions en façana (F)
Totes les actuacions a la façana es troben detallades en l’annex de solucions proposades;
els detalls i els processos constructius es troben en la documentació gràfica.
1.
Sanejat mur de pedra. Reparació de fissures en murs i recol·locació de
pedres a punt de caure (F1)
S’ha previst la retirada de les pedres que estiguin en fase de despreniment, sanejament
de la paret existent, neteja i reconstrucció. S’aplica a façanes, murs testers, murs de
mitgera i murs de pedra en general
2.
Substitució empetxinat (F2)
Aquest tipus de façana està meteoritzada en general; s’ha previst la eliminació i la
recol·locació d’empetxinat en las façanes que tinguin aquesta tipologia.
3.
Desmuntatge, sanejament i recol·locació de façana prefabricada (F3)
Les façanes prefabricades estan en general deteriorades, amb fissures i despreniments;
a més, la majoria de façanes prefabricades estan separant-se de l’estructura dels blocs
de nínxols causants patologies importants.
Es preveu desmuntatge, reparació i sanejament dels elements de la façana i realització
de connexions no passants de la façana prefabricada de formigó amb les parets interiors
dels nínxols, mitjançant cordes de fibra de vidre.
4.
Deconstrucció mur de pedra superior i nou revestiment de formigó
revestit de pedra de Montjuïc (F4,F5)
Els blocs tipus B-3, que són blocs que per sobre tenen un altre bloc de nínxols mirant cap
al nivell superior, acostumen a tenir patologies importants, donat que a sobre d’ells hi ha
un mur de pedra amb un gruix, i una alçada important. És per això que en aquests blocs
s’ha previst, la deconstrucció del mur de pedra, per construir un nou mur més lleuger;
aquest nou mur és de formigó armat i esta connectat al bloc superior mitjançant
ancoratges. Aquest mur va revestit amb un aplacat de pedra de Montjuïc.
5.
Arrebossat llindes i muntants de les boques de nínxols (F6)
Arrebossat de boques de nínxols mitjançant morter de cal, resistent a les sals a base de
cal hidràulica natural i eco-Putzolana, resistent a les sals solubles, al cicles glas-desglaç,
a l’aigua de pluja i a la reacció àlcali-àrid
c. Actuacions en estructura de nínxols (E)
Totes les actuacions a l’estructura dels nínxols es troben detallades en l’annex SP de
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solucions proposades; les actuacions a realitzar en cada bloc, els detalls i els processos
constructius es troben en la documentació gràfica.
D’acord amb totes les comprovacions realitzades (Annex DE “Consideracions
estructurals”), la capacitat estructural de les fàbriques queda garantida al reparar-se les
patologies que afecten per degradació als nervis i taulers dels blocs de nínxols.
6.

Consolidació mur de tàpia (E1)

Hi han nínxols en els que els murs de tàpia tenen pèrdua de recobriment o secció. S’ha
previst els seu reforç:
En cas de que el nínxol estigui buit:
Es planteja reforç mitjançant dues capes de morter especial de 1.5 cm de gruix, amb malla
de fibra de vidre intermèdia, fixada al suport amb connector i tac químic.
En cas de que el nínxol no estigui buit:
Es planteja el reforç amb la col·locació de xapa d’acer galvanitzat de 2 mm de gruix, en
forma de U invertida, per tal de que es pugui fer una injecció de morter líquid que uneixi la
xapa als nervis laterals i al tauler superior, deixant una camisa de morter de 3 cm de gruix
reforçada amb xapa d’acer galvanitzat.
7.

Substitució parcials de peces aïllades de nervis verticals, taulers o
llindes. Reparació fissures interiors nervis. (E2)

Sempre que siguin accessibles, es podran substituir peces puntuals de nervis, trams de
taulers o llindes, que s’hagin de substituir.
Els taulers que es puguin reparar, es reforçaran mitjançant capa de morter especial de 12
mm de gruix reforçat amb malla de fibra de vidre.
Els trams de taulers que no es puguin aprofitar, s’enderrocaran, i es col·locaran peces
d’encadellat que cobreixin l’amplada del nínxol, i posteriorment es col·locarà reforç amb
morter especial de 12 mm de gruix reforçat amb malla de fibra de vidre.
8.
Reparació fissures interiors de nervis (E3)
Sempre que siguin accessibles, es podran reparar fissures locals mitjançant capa de
morter especial de 12 mm de gruix reforçat amb malla de fibra de vidre.
9.

Consolidació mitjançant la realització de camisa interior (E4)

En cas de que el nínxol estigui buit:
Els nervis verticals es reforçaran mitjançant capa de morter especial de 12 mm de gruix
reforçat amb malla de fibra de vidre. Es connectarà a la paret de fàbrica mitjançant cordes
de fibra de vidre.
En cas de que el nínxol no estigui buit:
Es planteja el reforç amb la col·locació de xapa d’acer galvanitzat de 2 mm de gruix, en

forma de U invertida, per tal de que es pugui fer una injecció de morter líquid que uneixi la
xapa als nervis laterals i al tauler superior, deixant una camisa de morter de 3 cm de gruix
reforçada amb xapa d’acer galvanitzat.
10.

Reconstrucció nervis de nínxols (E5,E6,E7)

Reconstrucció dels primers 60-75cm, el 50% dels nervis o 100% dels nervis. Sempre que
sigui accessible.
11.

Reparació, reforç o substitució parcial o total de taulers i voltes
ceràmiques (E8,E10)

En cas de que el nínxol estigui buit:
Els taulers que es puguin reparar es faran mitjançant reforç amb capa de morter especial
de 12 mm de gruix reforçat amb malla de fibra de vidre.
Els trams de taulers que no es puguin aprofitar s’enderrocaran, posant una peça
d’encadellat que cobreixi l’amplada del nínxol, i posteriorment es col·locarà reforç amb
morter especial de 12 mm de gruix reforçat amb malla de fibra de vidre
En cas de que el nínxol no estigui buit:
Es planteja el reforç amb la col·locació de xapa d’acer galvanitzat de 2 mm de gruix, en
forma de U invertida, per tal de que es pugui fer una injecció de morter líquid que uneixi la
xapa als nervis laterals i al tauler superior, deixant una camisa de morter de 3 cm de gruix
reforçada amb xapa d’acer galvanitzat.
12.

Reparació i reforç de taulers i voltes de formigó (E9)

Les fissures es repararan amb morter especial de 12 mm de gruix reforçat amb malla de
fibra de vidre.
13.
Reparació fissures en formigó (E11)
Les fissures es repararan amb morter especial de 12 mm de gruix reforçat amb malla de
fibra de vidre.
d. Intervencions en coberta (C)
Totes les actuacions a la coberta es troben detallades en l’annex SP de solucions
proposades. les actuacions a realitzar en cada bloc es troben en la documentació gràfica
1.
Impermeabilització i col·locació de rajoles (C1)
S’ha previst la impermeabilització de les cobertes mitjançant membrana elàstica
impermeable. Posteriorment es regularitzaran pendents si cal, i es col·locaran rajoles
ceràmiques
2.
Impermeabilització de la coronació del mur (C2)
S’ha previst la regularització i la impermeabilització de la coronació dels murs de pedra.
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MC 2.

Urbanització

Les obres d’urbanització del present projecte conformen l’entorn immediat de cadascun
dels blocs a rehabilitar projectats. L’àmbit d’urbanització consta de diferents zones segons
la tipologia de cada bloc. Principalment s’urbanitzen voreres en façana de bloc, passatges
entre blocs o cobertes d’aquests que formen part de places o passatges superiors
trepitjables, entre d’altres.
Cal destacar que tota la urbanització projectada respon a millorar les condicions de la
urbanització existent i que s’ha vist afectada per les patologies del bloc veí. Generalment,
en actuacions en blocs puntuals, es segueixen els criteris ja existents en la urbanització
del cementiri, i en algun cas en intervencions en conjunt de blocs es projecta una millora
de la geometria d’aquests espais.
La definició geomètrica es troba definida en la documentació gràfica del present projecte.
 Enderroc de paviment de formigó, asfàltic o rigoles
Les actuacions consistiran en:
Tall dels límits de paviment a enderrocar. Enderroc de paviment de formigó, asfàltic, o
rigoles i vorades de pedra o de formigó amb mitjans mecànics i manuals. Excavació i
perfilats per formar la caixa del nou paviment. Es conservaran les armadures de connexió
del elements del perímetre.
Es farà un treball de recuperació, neteja i emmagatzematge de les pedres i llambordes.
 Preparació de caixa de paviment i execució de base tot-u de 10cm de gruix
Es perfilaran els pendents i gruixos definitius amb una compactació prèvia de la superfície.
Es col·locarà, sense adherir, una làmina geotèxtil sobre la qual es realitzarà una estesa
de tot-u de 10cm de gruix compactat al 98%, em tongades consecutives de 5cm de gruix.
 Pavimentació
Paviment amb llosa de formigó

Subministrament i col·locació de rigoles, vorades, llambordes o altres elements d’encintat,
escocells o transició segons documentació gràfica de projecte.
- Encintat de llambordes recuperades o subministrades col·locades amb morter de
ciment sobre base de formigó de 15cm.
- Rigola de formigó de 30x30x8cm sobre base de formigó.
- Rigola existent de formigó pobre a reparar per donar continuïtat a la resta de la
vorera no afectada
- Formació de nous escocells
Execució de paviment de formigó de 20cm de gruix segons característiques descrites en
partida.
Segons documentació gràfica, algunes voreres es pavimentaran amb llosa de formigó que
conté un empedrat a la capa superior que unifica i dona continuïtat al paviment existent
d’aquell àmbit.

En actuacions puntuals, la zona de la calçada es veu afectada per la intervenció
d’urbanització. Es realitzarà una solera de formigó com a transició entre la rigola nova i el
paviment existent.
 Clavegueram
Es farà una inspecció visual als pous i una inspecció en pas de càmera per l’interior dels
col·lectors de cara a detectar fuites o qualsevol deficiència en el que puguin afectar la
estructura dels blocs. L’import de la inspecció en pas de càmera per l’interior dels
col·lectors s’ha inclòs al pressupost del Control de Qualitat.
Si fos necessari la seva reparació o substitució es valorarà si es compatible amb l’execució
de les obres de reparació del bloc afectat pel col·lector. S’incorporen els plànols número
5 de l’1 de 7 al 7 de 7 on es defineix l’estat de les galeries existents. Les actuacions seran
bàsicament neteges de galeries, rehabilitació de pous i substitució de reixes i tapes de
pous.


Reconstrucció de barana de pedra

Retirada de pedres de la barana existent, neteja i emmagatzematge per a la seva posterior
utilització.
Recrescut del mur de pedra de la barana, amb una amplària d’uns 50cm i 90cm d’alçada.
Mur format per dos fulls exteriors de pedra i l’interior formigonat, amb la cara superior
lleugerament inclinada cap a l’interior, amb pedres subministrades o aprofitades d’altres
enderrocs. D’acord amb els detalls de projecte.


Jardineria

S’han previst les següents actuacions a jardineria:
-

Protecció del tronc dels arbres situats en l’àmbit dels blocs en el que s’intervé.

-

Pinçament i/o poda de tots els arbres situats en l’àmbit dels blocs en el que s’intervé.

-

Tala d’arbres arrencat a la soca.

-

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor de 3.5 a 5 m d’alçària tronc i
capçada.

-

Plantació de Grevillea Robustas amb pa de terra o contenidor de 3.5 a 5 m d’alçària
tronc i capçada.

-

Rebliment d’escocells amb palet de riera 20-40mm, deixant el nivell final enrasat amb
la vorada de remat.

Paviment de trànsit rodat
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MC 3.

Fitxa Resum d’Actuacions

A partir de les patologies observades, i de l’anàlisi efectuat en cadascun dels dictàmens, s’han
prescrit una sèrie d’actuacions.
En el Document II: Documentació gràfica, es troben indicades les actuacions en cada bloc, els
processos constructius i els detalls de cadascuna de les intervencions.

S’adjunta a continuació una fitxa resum de les actuacions a executar a la Fase 4, on es
troba la identificació del bloc, les actuacions a façana, les actuacions a coberta i les
actuacions a nervis, nínxols.
Els percentatges de les actuacions s’han estimat a partir de les patologies, i de l’anàlisi
efectuat en cadascun dels dictàmens.

Fruit de la recopilació de les patologies localitzades en tots els blocs que han estat objecte d’anàlisi,
s’ha fet un recull de totes les intervencions possibles a efectuar en els blocs, per tal de rehabilitarlos i reforçar-los. Es passen a descriure a continuació:



ACTUACIONS FAÇANA (F)
F1

Sanejat mur de pedra. Reparació de fissures en murs i recol.locació de
pedres a punt de caure.

F2
F3
F4
F5
F6



ACTUACIONS ESTRUCTURALS NÍNXOLS (E)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11



Substitució empetxinat.
Desmuntatge, sanejament i recol.locació façana prefabricada. Connexió façana
prefabricada als nervis verticals.
Enderroc mur de pedra superior.
Execució nou revestiment de formigó revestit amb aplacat de pedra de Montjuïc.
Arrebossat llindes i muntants de les boques de nínxols.

Consolidació mur de tàpia.
Substitució parcial peces aïllades de nervis verticals, tauler horitzontal o llindes.
Reparacions fissures interiors en nervis
Reforç nínxol amb encamisat interior.
Reconstrucció nervis de nínxols fins a una profunditat aproximada de 60 cm.
Reonstrucció nervis de nínxols fins al 50% de la longitud.
Reonstrucció nervis de nínxols fins al 100% de la longitud.
Reparació, reforç o substitució parcial o total de taulers i voltes ceràmiques.
Reparació i reforç de taulers i volta de formigó.
Substitució parcial o total de taulers de nínxols de l’ultim pis (coberta)
Reparació de fissures de formigó

ACTUACIONS COBERTES (C)
C1
C2

Impermeabilització i col.locació de rajoles.
Impermeabilització coronació de mur.
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BLOC
1454i

1511i

ACTUACIONS ACTUACIONS ACTUACIONS ,
FAÇANA
COBERTA NERVIS, NINXOLS
F1,F3

NO

100%

SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
NOU
PAVIMENT
100%
SUBSITUCIÓ
PAVIMENT
100%
NOU
PAVIMENT
100%

F1,F3
100%

1512i

F1,F3
100%

1513i

F1,F3
100%

1514i

F1,F3
100%

1515i

F1,F3
100%

1516i

F1,F3
100%

1517i

F1,F3
100%

1518i

F1,F3
100%

1553i

F1,F3
100%

1632i

F1,F3
100%

1633i

F1,F3
100%

1634i

F1,F3
100%

1637i

F1,F3
100%

1893i

F1,F6
100%

1921i

F1,F3
100%

E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
20%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
20%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
25%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
30%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
25%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
10%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E9
10%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
10%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
10%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
10%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8
10%

BLOC
1949i

1949s

1950i

1950s

1951i

1951s

5168a

5168b

5168c

5168d

5175a

5175b

5175c

5175d

5203

666'i

ACTUACIONS ACTUACIONS ACTUACIONS ,
FAÇANA
COBERTA NERVIS, NINXOLS
F1,F2,F4,F5,
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
NO
F6
E7,E8
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
100%
10%
F1,F2,F4,F5,
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
NO
F6
E7,E8
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
10%
F1,F2,F4,F5,
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
NO
F6
E7,E8
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
100%
10%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F2,F6
C1,C2
E7,E8,E10
100%
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F2,F6
C1,C2
E7,E8,E10
100%
100%
20%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F2,F6
C1,C2
E7,E8,E10
100%
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F2,F6
C1,C2
E7,E8,E10
100%
100%
20%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
100%
15%
E1,E2,E3,E4,E5,E6,
F1,F3
C1,C2
E7,E9
100%
100%
10%
ACTUACIÓ
SUBSITUCIÓ ESPECIAL. Veure
F1
PAVIMENT
documentaci ó
grà fica

100%

100%

VOLTA
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MN. NORMATIVA APLICABLE



Decret d’alcaldia 399/2009, sobre l’Ambientalització.



RD 486/1997 s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs
de treball.

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en
el desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació.


Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions



Nova Llei Arquitectura (novembre 2017)



Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), entra en vigor el 5 de

d'àmbit estatal

maig de 2018. Aquest decret deroga i modifica parts del Decret 89/2010.



Normatives d'àmbit autonòmic



Normatives d'àmbit local



regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Decret 89/2010, de

NORMATIVA URBANÍSTICA


Pla Territorial Metropolità de Barcelona



Pla General Metropolità de Barcelona



Ordenances Reguladores de l’Ajuntament de Barcelona

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es

28 de juny DOGC 6/7/2010.


Real Decreto 105/2008 de 1/ de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de la construcción y demolición.



Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, Ministerio de Medio Ambiente BOE
n.61.12/3/2002.

ASPECTES GENERALS


Reial Decret 1627/1997, referent a seguretat i salut.



Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la



Ley de Ordenación de la Edificación, LOE



Codi tècnic de l’edificació (CTE)



Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción



Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación



Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación



Libro de Ordenes y visites



Certificado final de dirección de obras



Ordenances Municipals de l’Excm. Ajuntament de Barcelona



Instrucció de formigó estructural, EHE.



Ús de les vies i els espais públics de Barcelona.



Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres



Ús del Paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.

construcció (DOGC 2166/1994), modificat el 12 de juny (DOGC 34142001).


Reglament Metropolità per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de
la construcció (BOP 43/1997).



Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de
Catalunya (DOGC 2166/1996), modificat el 6 d’abril (DOGC 2865/1999).



Ordenança general del medi urbà (BOP 143/1999 ) i modificacions que li siguin
d’aplicació.

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.


Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per decret

CEMENTIRIS

d’Alcaldia el 17 de maig de 1999, i el Manual d’aplicació per a la nova tanca
d’obres, de desembre de 2008.



DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia
sanitària mortuòria.
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Document IV: Pressupost
o AP1 Amidaments

DP DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

o AP2 Quadre de Preus 1

El projecte està format pels següents documents:

o AP3 Quadre de Preus 2


Document I: Memòria i Annexos

o AP4 Pressupost

o MG Dades Generals

o AP5 Resum del Pressupost

o MD Memòria Descriptiva

o AP6 Últim Full del Pressupost

o MC Memòria Constructiva



Document V: Pla de Manteniment Valorat

o MN Normativa Aplicable
o DP Documents que integren el Projecte
o PR Resum del Pressupost i Conclusions
o MA Annexos a la Memòria


MA TP Topografia



MA EG Estudi Geotècnic



MA IE Instal·lacions existents



MA EN: Blocs a Enderrocar



MA DT Annex dictàmens



MA SP Solucions Proposades



MA DE Consideracions Estructurals



MA PO Planificació d’obra



MA CQ Estudi de Control de Qualitat



MA GA Estudi de Gestió Ambiental



MA ESS Estudi de Seguretat i Salut



MA JP Justificació de preus



MA CC Classificació del Contractista



MA PA Pressupost per a Coneixement de l’Administració



Document II: Documentació Gràfica



Document III: Plec de Condicions
o PCG Plec de Condicions Generals
o PCP Plec de Condicions Particulars
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PR 2.
PR RESUM DEL PRESSUPOST I CONCLUSIONS
PR 1.

Resum del Pressupost

Es recullen a l’annex JP “Justificació de Preus”, l’anàlisi dels preus que s’han aplicat per a
confeccionar el pressupost del present Projecte i la seva descomposició en els elements simples.
El redactor del projecte, certifica que tots els preus del Projecte s'han estudiat i justificat aplicant
preus unitaris reals de mercat, i que no s'han referit exclusivament a preus de bases de dades
El Pressupost d’Execució Material puja a DOS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL
QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS D’EURO (2.363.406,06 €) i aplicant els
percentatges del 13% en conceptes de Despeses Generals i el 6% en concepte de Benefici
Industrial i el 21% d’IVA, s’obté un pressupost de licitació per contracta de TRES MILIONS
QUATRE-CENTS TRES MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO
(3.403.068,38 €).

PR 2.

Termini d’Execució de les Obres

Conclusions. Declaració d’Obra Completa

En compliment de l'article 127 de l'R.D. 1098/2001 pel qual es s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre el contingut de la memòria, es
manifesta que el present Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit per l'article 125
de l'esmentat Reglament, ja que comprèn tots i cadascun dels elements que són precisos per a la
utilització de les obres, i són susceptibles de ser lliurades a l'ús públic. Per tot l'anteriorment
exposat, es considera suficient definit el treball de redacció de l'actual Projecte, entenent que atén
les necessitats de les obres a executar i al treball recomanat, se sotmeti a la consideració de la
superioritat per a la seva aprovació i posterior tramitació
Barcelona, desembre de 2020
EL REDACTOR DEL PROJECTE ,
L’Arquitecte

Es preveu un termini de 12 mesos per a l’execució de les obres.

PR 1.

Classificació del Contractista

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat,
en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses
que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que
s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
La classificació requerida serà la següent:
Classificació contractista (Article 25)
Grup i
Nomenclatura
subgrup
Edificacions - Estructures de fàbrica o
Grup C.2
formigó

Anualitat mitja
922.155,52 €

Rafael Tejada Ramírez
DOPEC, S.L.

Categoria
4
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