INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES A LA SUBSTITUCIÓ DE PART DEL
REVESTIMENT DE LES FAÇANES DEL CAP MOIÀ

El present informe fa referència a un expedient de contractació, l'objecte del qual és
contractar l’execució de les obres relatives a la substitució de part del revestiment de
les façanes del CAP Moià de l’Institut Català de la Salut (ICS).
1. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
El CAP Moià es va construir el 2011 i el revestiment de les actuals façanes està
formalitzat per peces de gran format, en el volum de planta baixa són peces de
200x35cm i 200x45 i els seus mitjos mòduls. Les plaques de fibrociment tenen un gruix
de 8mm i estan sustentades amb perfilaria d’alumini. Tot el sistema, revestiment i
muntants, tenen un gruix de 8,70cm. El volum de planta baixa son plaques de color
gris i de color beix en el volum de planta baixa i planta.

Aquestes peces de gran format estan fixades en 5 punts en la seva llargada i 2 en la
seva alçada en muntants formalitzats per perfils L d’alumini de 50 mm d’ala, i a l ajunta
vertical de dues peces amb perfil en T de 120 mm d’ala. Els muntants estant fixats
sobre paret de peces ceràmiques perforades tipus “gero” amb la superfície amb
revestiment continu possiblement un arrebossat de de morter hidròfug de ciment.
Aquests muntants es troben situats a unes distància de 25 cm a la façana Nord i de 50
cm a la façana Oest, mides que han estat possible obtenir degut a les plaques
trencades.

2. DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT
Degut a l’impacte d’accions mecàniques per part dels usuaris del espai públic, hi ha un
nombre elevat de peces de fibrociment en mal estat, cosa que posa en risc la
seguretat dels usuaris del espai públic per quedar al descobert els muntants i peces de
fibrociment trencades i a la vegada dóna una mala imatge de l’edifici tot i que sigui
relativament nou. És per aquest motiu, que sorgeix la necessitat de substituir part del
revestiment de la façana del centre, per millorar la seguretat dels usuaris del espai
públic i la imatge del centre.

3. PROPOSTA
Tenint en compte la necessitat, es defineix la substitució de les actuals peces de
fibrociment per peces de 60x30x3 cm de pedra Sant Vicenç acabat a tall de serra de
diamant. Fixades a la paret existent amb quatre ancoratges d’acer inoxidable cada
peça de pedra natural. Igualment és defineix el canvi d’ampit de les finestres
corregudes com del remat superior del mur de façana.

4. IMPORT DE LA LICITACIÓ
L’inici previst és el dia: Des de la formalització del contracte fins a la fi de l’execució
de l’obra.
L'import de la licitació és el següent:
lmport s/IVA

lmport a/IVA

209.515,72 €

253.514,02 €
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