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ANNEX PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

S’adjunta aquest pla d’obra indicatiu dels treballs a realitzar segons partides i temps
previst d’execució.
El cost d’aquests treballs descrits i organitzats es defineix en els amidaments i
pressupost adjunts en el projecte de rehabilitació de la Torre Nova.
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1.Planificació general
L’obra s’ha estructurat per un termini total de quaranta (40) setmanes (aproximadament 1 any),
dividit en 17 gfases o grups de treball tal i com s’ha detallat a l’annex d’organització de l’obra. El pla de
treballs desenvolupat en aquest estudi s’ha fet per optimitzar recursos i unitats d’obra
Totes les actuacions quedaran degudament senyalitzades i protegides seguint les indicacions
del coordinació de Seguretat i Salut però s’haurà de prendre especial cura durant les tasques d’enderroc,
muntatge i treball sobre de bastides o maquinaria d’elevació si s’escau.
2. Fases
Durant la primera de les fases, la d’enderrocs i fonamentació, es desenvoluparan totes les
tasques de els enderrocs i els moviments de terres. S’ha escollit executar aquestes tasques duran la
Fase 1 per a realitzar els primers treballs de reforç estructural i consolidació de l’edificació abans de
començar a treballar en les acabats dels tancaments.
La Resta de Fases s’executaran per conjunts de façanes permetent que quan s’hagi realitzat
una actuació en una es pugui començar la següent i solapar temps d’actuacions consecutives per
façanes.
Com es comprova en el diagrama adjunt es solapen els treballs exteriors en els tancaments amb
els treballs interiors d’instal·lacions.
Les últimes fases son les dels envernissats dels tancaments exteriors i els acabats de pintura de
baranes, la gestió de residus i control d’obra.
Finalment es preveu uns tres dies més de termini per a les tasques de neteja i finalització de les
obres.
Degut a les característiques d’estructuració organitzativa de l’obra, en aquesta planificació no
s’ha marcat un camí crític singular ja que en sí, tota l’estructura de l’obra forma part d’un camí crític
general ja que no es pot plantejar l’inici d’una fase sense tenir finalitzada l’anterior. Internament, cada una
de les fases o partides tenen petits marges d’actuació que poden variar en funció de la planificació
detallada que pugui generar el contractista i del propis esdeveniments sorgits durant el desenvolupament
de les obres.
Com a apèndix a aquest annex, s’adjunta el diagrama de Gantt que reflecteix l’organització
descrita.
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