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I. MEMÒRIA

Dg. DADES GENERALS
Clau
Ref. 11341134-RFRF-18
Títol
Projecte de rehabilitació de les façanes de l’edifici municipal de Can Puntas
Emplaçament
Carrer de Santa Elisabet 16
Promotor
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Projecte, autor i titulació
David Ruiz Nieto,
Nieto, arquitecte tècnic
Col·laboradors:

Estudi de seguretat i salut, autor i titulació
David Ruiz Nieto, arquitecte tècnic
Pressupost total (PEC) previst per a l’actuació
92.
92.652,87 euros
Superfície actuació
693,00
693,00 m2
Termini d’execució de l’obra
3 mesos
Classificació requerida al contractista
C. 4 B
Classificació de l'obra
Grans reparacions
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1.

Memòria descriptiva
1.1

Objecte de projecte
El objecte del present projecte és la rehabilitació de les façanes de l’edifici històric de Can

Puntas, d’estil modernista auster, realitzades segons projecte de Manuel Raspall i que es troba amb
deficiències constructives i d’acabats superficials de façanes (estucats, esgrafiats, elements metàl·lics),
així com millorar l’accés a la planta coberta i dotar-la de les mesures de seguretat necessàries per les
tasques de manteniment que s’hi realitzin.
1.2

Estat actual
Edifici de Can Puntas edifici entre mitgeres i capcer de la illa compresa entre els carres de Sta.

Elisabet (antiga porta d’accés), Espí i Grau i C. Jaume Camp i Lloreda (porta d’accés actual) de planta
quadrada de 18x18m. que consta de PB + 2 PP + altell sota coberta i coberta plana.
Edifici data del segle XVII o XVIII adossat a la muralla medieval, va ser reformat l’any 1910
segons projecte de Manuel Raspall, que configurar la façana actual d’estil modernista auster, façanes
estucades amb especejament carreuat fins a l’alçada de dos terços, amb dues franges d’esgrafiats de
motius vegetals i reixes de ferro forjat amb motius florals a planta baixa (façanes C. Sta Elisabet i C.
Espí i Grau). Des d’ençà l’edifici de Can Puntas s’ha anat modificant la seva distribució interior per a
diversos usos, fins a l’adquisició de l’edifici per part de l’Ajuntament de Granollers, que va realitzar
obres de reforma a l’any 1987 per convertir-la en escola de Música, finalment el seu destí actual és
administratiu, amb petits ajustos interiors.
Edifici històric catalogat (veure annexa fitxa E-23 del PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ ARQUITECTÒNIC I
ARQUEOLÒGIC DE GRANOLLERS)

1.3

amb Nivell de Protecció B – tipus II

Descripció de les obres
Amb la voluntat de fer la rehabilitació de les façanes exteriors, conservant la façana del projecte

de Manuel Raspall) es realitzarà les següents accions :

•

Treballs a cornisa – S’haurà de repicar el revestiment existent i tornar a revestir amb un
morter monocapa o arrebossat de morter remolinat i recol·locar i fixar correctament les
peces de coronament de l’ampit de coberta que en alguns punts estan trencades.
Posteriorment es pintarà tot l’element.

•

Treballs sobre estucat serigrafiat – El revestiment d’estucat serigrafiat s’haurà de
restaurar recomponent les parts deteriorades, utilitzant materials i tècniques originals o
més adients, amb estuc de calç aerea imitant la silleria. Posteriorment s’aplicarà un
hidrofugant hidrolitic per protegir el parament front l’humitat
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•

Treballs sobre estucat llis – Les zones d’estucat llis es troben quartejades i en alguns
punts bufades i amb manca de fixació, s’aplicarà una capa fina d’estuc de calç aerea
amb acabat lliscat amb un color similar a l’existent, també utilitzant tècniques i
materials que respectin el valor de les façanes d’aquest edifici. Posteriorment s’aplicarà
un hidrofugant hidrolitic per protegir el parament front l’humitat

•

Treballs sobre estucat imitació a carreus – El sòcol de les façanes de l’edifici esta
realitzat amb un estucat imitació a carreus de pedra, que a les zones baixes i en
contacte amb el carrer esta molt deteriorat amb despreniments i humitats. S’haurà de
restaurar recomponent les parts deteriorades fins a 2 m d’alçada, utilitzant materials i
tècniques originals o més adients, amb estuc de calç aerea imitant la silleria. Abans de
l’estucat es realitzarà una capa de morter de reparació tixotropic per protegir aquesta
zona de la humitat de capilaritat. Posteriorment s’aplicarà una patina al silicat a tota la
superficie per igualar tot el parament.

•

Treballs sobre llindes i brancals – Les llindes i brancals de les façanes estan formades
per estucats de diferents tipus, imitació a carreus, llisos i amb motius florals i
geomètrics. Un gran percentatge estan deteriorades i malmeses i s’hauran de
rehabilitar recomponent la secció original i acabat. Posteriorment s’aplicarà un
hidrofugant hidrolitic per protegir el parament front l’humitat

•

Treballs sobre obra vista – La part d’obra vista de la façana sud té parts pintades, amb
grafits i amb elements trencats. S’haurà de netejar completament i substituir i arranjar
les parts trencades.

•

Reixes – Durant les obres de reforma de planta baixa de l’edifici es van generar dues
noves finestres. Per mantenir el mateix criteri compositiu i d’elements de les façanes en
aquestes noves finestres s’han de col·locar reixes iguals a les existents a les finestres
d’aquesta façana en planta baixa.

•

Treballs per accés a coberta – Per facilitar els treballs de manteniment a la coberta de
l’edifici es considera necessari la creació d’un accés a coberta des del mateix edifici, ja
que actualment l’accés es realitza des de l’edifici colindant, la Biblioteca. Es realitzarà
un accés des de la zona de serveis de l’última planta, foradant aquest forjat i col·locant
una escala retràctil.

•

Treballs col·locació línea de vida – Per millorar la seguretat dels operaris en els treballs
de manteniment a coberta i façanes es considera necessari la col·locació d’una línea de
vida a coberta, mitjançant ancoratges als punts resistents d’aquesta i cable d’acer
col·locat perimetralment.

•

Treballs a balcons – Els balcons estan formats per llosa de pedra ancorada als murs de
façana, alguns d’aquests balcons estan malmesos i amb parts despreses i trencades.
Així doncs s’hauran de reparar i tornar a la seva secció original mitjançant materials
adients i resistents. Posteriorment s’hauran de pintar tots els balcons uniformement.
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2.

Memòria constructiva
2.1

Treballs previs i d’implantació
Es procedirà a realitzar el tancament de l’obra i delimitació de les zones de treball i

col·locar les mesures de protecció col·lectives necessàries.
2.2

Enderrocs
A la fase d’enderrocs es repicaran els panys de revestiment en mal estat.
Tots els residus generats es classificaran per tipus i es transportaran a una planta de

tractament adient per a cada tipus.

2.3

Ram de paleta
Es realitzarà l’accés a coberta des de la ultima planta, mitjançant una obertura en el sostre
i

col·locant

una

escala

de

tisora

escamotejable.

S’hauran

de

realitzar

les

tasques

d’impermeabilització necessàries per assegurar l’estanquitat de coberta una vegada realitzar
l’obertura del forat i la col·locació de l’escala. Es col·locarà un reforç de tela asfàltica segons les
especificacions de projecte.

2.4

Revestiments
Els revestiments de façana es restauraran emprant les tècniques i materials originals més
adients per retornar els acabats al seu estat original. Per això el personal encarregat de realitzar
aquestes tasques haurà de ser personal especialitzat en intervencions en edificacions amb valor
patrimonial i tenir solvència contrastada.
Restauració de serigrafies existents en mal estat, mitjançant estuc de calç Aérea de color similar a
l'existent. Inclou repicat de les superfícies en mal estat i carrega de runa sobre contenidor.
Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor.
Restauració d'estuc de calç lliscat amb calç aerea, de color similar a l'existent. Previ sanejament de
les parts despreses i mal fixades per a una correcta aplicació de la capa de calç d'acabat. Aplicació
posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor.
Restauració de parts malmeses dels balcons amb morter tixotropic. Repicat de balcó per detectar
zones malmeses, fissurades, mal fixades i amb deficiències, refent-les amb morter de reparació
tixotropic imitant la forma original de motllures. Inclou imprimació amb pont d'unió entre
superfícies per una correcta adherència i connectors amb barres d'acer corrugat en el cas de
reconstrucció de grans volums.
Restauració d'estucat existent imitació a silleria en mal estat, fins a 2 metres d'alçada, repicat de
les zones malmeses i refent-la igual a l'existent amb calç aerea, prèvia aplicació de morter
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weber.tec imperflex o similar per evitar humitats de capil·laritat. Aplicació final de patina al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació
fixadora i dues d'acabat a tota la superfície d'estucat imitació a silleria per igualar les zones
restaurades i les no restaurades. Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor.
Restauració d'estucat de calç i serigrafia sobre emmarcats d'obertures de façanes. Repicat de
zones malmeses, fissurades i amb deficiències de fixació o d'acabat. Reconstrucció de les
serigrafies dels emmarcats i motius florals mal executats en posteriors intervencions. Mitjançant
estuc de calç amb calç aerea de color similar a l'existent.
Amidament per metre lineal d'enmarcat, que inclou la part proporcional de retorn interior de
l'enmarcat fins a la fusteria exterior. Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor.
Fregat, neteja i repintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, repàs de la pintura
antioxidant i amb dues capes d'acabat.
Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat. En varis colors, inclou part proporcional de protecció de superfícies i retalls de pintura en
canvis de color. Inclou pintat de franges amb esgrafiats.
2.5

Serralleria
Per realitzar correctament les tasques de manteniment de coberta es col·locarà una línea
de vida fixa fixada sobre el mur de façana de l’altell de coberta inclinada. Aquesta línea de vida
permetrà el recorregut per tota la coberta sense haver de canviar per part del treballador el punt
d’ancoratge a la línea. S’utilitzarà elements homologats d’acer inoxidable i la instal·lació incloure la
certificació, validació i legalització de tot el sistema. Les especificacions dels elements serà les
indicades al pressupost.

2.6

Neteja d’obra
El contractista s’haurà de comprometre a tenir l’obra neta, respectant la vida quotidiana
dels veïns i usuaris de l’equipament i del carrer.
Una vegada estigui acabada l’obra o durant els repassos de la mateixa, es procedirà a la
neteja general de l’obra, especialment a les zones destinades a l’acopi de materials d’obra, casetes
d’obra, vestuaris i altres serveis.
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Na. NORMATIVA APLICABLE
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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 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
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), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (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)
Llei de l’Obra pública
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

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

Oficina Consultora Tècnica

desembre 2013
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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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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)

Protecció enfront del 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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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)
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-0 Limitació del consum energètic
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014
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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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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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)
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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
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

derogada pel RD 1314/1997

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)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Oficina Consultora Tècnica. COAC

desembre 2013

5/11

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
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)
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Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

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)
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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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal·lacions de telecomunicacions
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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)

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)
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Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014
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
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)

Oficina Consultora Tècnica. COAC

desembre 2013

10/11

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)
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)

Oficina Consultora Tècnica. COAC

desembre 2013

11/11

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE CAN PUNTAS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EDIFICACIÓ
Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars segueix allò que diu l’article 51 i 124 de la Llei de contractes de les
administracions públiques, i bàsicament delimita les característiques constructives que hauran d'acomplir els materials emprats a la
construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus
d'instal·lacions d'obres accessòries i dependents.
A més a més, comprèn els criteris d’amidament de les partides executades a l’obra i les obligacions de tipus tècnic a què està
sotmès el Contractista.
Com a capítol apart, s’especifica el programa de Control de Qualitat, amb l’especificació dels components d’obra que cal controlar,
les classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú per fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves a càrrec
del promotor i contemplades en el pressupost de contracta. (Decret 375/1988, sobre Control de Qualitat de l’edificació).
Per a qualsevol tipus d'especificació tècnica, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat) i, en el seu defecte, el plec de condicions tècniques
particulars de l’ITEC.
Per a qualsevol tipus d’especificació administrativa, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el Plec de
condicions administratives particulars i, en el seu defecte, el Plec de condicions administratives generals de l’administració.
Aquest Plec està constituït pels apartats següents:

A - CONDICIONS TÈCNIQUES
0. GENERALITATS
0.1. Documents del projecte.
0.2. Obligacions del contractista.
0.3. Compliment de les disposicions vigents.
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista.
0.5. Despeses a càrrec del Contractista.
0.6. Replanteig de les obres.
0.7. Materials.
0.8. Obres provisionals.
0.9. Abocadors.
0.10. Explosius.
0.11. Servituds i serveis afectats.
0.12. Preus unitaris.
0.13. Partides alçades.
0.14. Termini de garantia.
0.15. Conservació de les obres.
0.16. Disposicions aplicables.
0.17. Existència de trànsit durant l'execució de les obres.
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0.18. Interferència amb altres Contractistes.
0.19. Existència de servituds i serveis soterrats.
0.20. Desviaments de serveis.
0.21. Mesures d'ordre i seguretat.
0.22. Abonament d'unitats d'obra.
0.23. Pis de mostra.
0.24. Control d'unitats d'obra.

1. ENDERROCS
1.1. Definició.
1.2. Execució de les obres.
1.3. Mesuraments i abonament.

6. RAM DE PALETA
6.1. Divisions interiors.
6.2. Coberta.
6.3. Guixos i escaioles.
6.4. Arrebossats i enlluits.

7. AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
7.1. Aïllaments tèrmics.
7.2. Aïllaments acústics
7.3. Aïllaments contra la humitat.
7.4. Mesuraments i abonament.

12. PINTURES l ESTUCATS.
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0. GENERALITATS

0.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE.
El present projecte consta dels següents documents: Documentació escrita amb memòria i annexos, Plec de condicions tècniques
particulars i pressupost; i Documentació gràfica amb els plànols del projecte. El contingut d'aquests documents està detallat a la
memòria.
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat de
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: plànols, Plec de condicions
tècniques particulars, quadre de preus núm. 1 i pressupost total.
La resta de documents o dades del projecte són documents informatius i estan constituïts per la memòria amb tots els seus
annexos, els mesuraments, els pressupostos parcials i el quadre de preus núm. 2.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que
es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte, per tant, el contractista no
podrà al·legar modificació de les condicions de contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per
exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o abocadors, distàncies de transport,
característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixien en algun document
contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que
rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions tècniques particulars, contingudes en el present Plec de condicions, té
prioritat el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prioritat sobre les Prescripcions
tècniques generals.
Allò que s'hagi esmentat només en el Plec de condicions i/o només als plànols o al inrevés, haurà de ser executat com si hagués
estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del director quedin suficientment definides les unitats d'obra
corresponents i, aquestes, tinguin preu en el contracte.

0.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de clàusules
administratives generals, per a la contractació d'obres de l'estat.
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel què disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat "Plec de
clàusules administratives generals". El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en
la licitació. El personal del contractista col·laborarà amb el director i la direcció, pel normal compliment de les seves funcions.

0.3. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de clàusules administratives generals".

Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis,
etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, reglament de la policia i conservació de carreteres, reglament
electrotècnic de baixa tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament,
siguin necessaris per a l'acompliment del contracte.

0.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA.
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Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament general de contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de clàusules
administratives generals".
Particularment el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones
o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius,
llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc, i serà responsable dels
danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix
la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de clàusules administratives generals", sent a compte del contractista els treballs necessaris per
a tal fi.

0.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de clàusules administratives generals", aniran a càrrec
del contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a
l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les
obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a expropiacions i serveis afectats.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a
definir per la direcció facultativa, que hi romandrà fins que la propietat ordeni la seva retirada.

0.6. REPLANTEIG DE LES OBRES
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals
han de ser aprovats per la direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri
necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs
aniran a càrrec del contractista.

0.7. MATERIALS
A més, del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de clàusules administratives generals", hauran d'observar-se
les següents prescripcions:
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar obligatòriament
les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la propietat,
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules administratives
generals".
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Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents
informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui
dret a un nou preu unitari.
El contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar,
aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel director.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del director de les obres, de qualitat suficient, malgrat que no
s'especifiqui expressament en el Plec de condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides
a la normativa d'obligat compliment.

0.8. OBRES PROVISIONALS
El contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que
imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del projecte o a
les instruccions que rebi de la direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades
que per tal motiu figurin en el pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del contracte.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la direcció, sent, per
tant, conveniència del contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc, necessaris per a la circulació
interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat
tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista.

0.9. ABOCADORS
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que
comporti la seva utilització, seran a càrrec del contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als annexos de la
memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada
operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc, materials contaminats per abocadors específics ) no
seran motiu de sobre-preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del contracte.
Si en els mesuraments i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament,
fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les
condicions del present Plec, el contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per haver d'emprar majors quantitats de material
procedent de préstecs.
El director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats
siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del
contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris.

0.10. EXPLOSIUS
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L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les
disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el projecte o dicti la direcció d'obra.
Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les
despeses que els esmentats permisos comportin.
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures.
La direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes
utilitzats no eximeix al contractista de la responsabilitat dels danys causats.
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu
emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el contractista serà
responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius.
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb retro-excavadora o martell-picador
no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic d'excavació.

0.11. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de clàusules administratives generals". A
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de prescripcions", aquelles que apareixen definides en els
plànols del projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis
afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests
treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60
del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

0.12. PREUS UNITARIS
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import
d'execució material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que
figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i
encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon
d'extracció, etc, transport, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les
despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc; les despeses de tot tipus d'operacions
normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus núm. 2 són d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra
incompletes. El contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent annex a la memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents
amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels
materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra,
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar
l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els corresponents articles del
present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats
però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra,
malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del director facultatiu, s'hauran d'executar
sense ser motiu de sobre-preu del contracte.
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0.13. PARTIDES ALÇADES
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions tècniques particulars, en els Quadres de Preus o en els
pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de clàusules administratives
generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes
s'abonaran segons factura de les companyies distribuïdores afectades.

0.14. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir la Recepció de les obres, llevat que en el Plec de Condicions
Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. En cas de recepcions parcials, regirà el que
disposa l'article 171 del Reglament general de contracta de l'Estat.

0.15. CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, acabats, entreteniment i reparació,
i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada
conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte.

A més del que es prescriu en el present article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives
generals.
El present article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses
originades en aquest concepte seran a compte del contractista.
Seran a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista
haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions
esmentades o a les assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra-incendis i
actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del contractista.

0.16. DISPOSICIONS APLICABLES
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents
en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del projecte i les
disposicions descrites en l'annex de normativa vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple
complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives.

0.17. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ.
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació
econòmica per part del contractista. El contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin
mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del
preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i
el possible cost addicional es considerarà com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris.
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0.18. INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES.
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de
jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el
contractista complirà les ordres de la direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals
paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i
no podran ser en cap moment, objecte de reclamació.

0.19. EXISTÈNCIA DE SERVITUTS I SERVEIS EXISTENTS.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituts de qualsevol tipus, o de serveis existents,
que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis
afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible
interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols de definició de la posició dels
esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les
despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser
objecte de reclamació.

0.20. DESVIAMENT DE SERVEIS.
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant la visita als
serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor
manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.
Si el director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes
instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs,
el contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per
administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del contractista, aquest haurà de
prestar l'ajut necessari.

0.21. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT.
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. En tot
cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis
que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1900, i disposicions posteriors.
Serà obligació del constructor la contractació de l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així
com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.

0.22. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA.
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà
que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la
unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser
objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del projecte no podrà ser objecte de
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions
esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.
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Totes les certificacions d’obra parcials s’entenen a “bona conta” es a dir que són provisionals fins al tancament definitiu de
l’obra i el ajustament final dels amidaments. Per tant la tramitació positiva d’una certificació no pressuposa de cap manera
l’acceptació definitiva de l’execució ni de l’amidament.

0.23. CONTROL D'UNITATS D'OBRA.
Per compte del contractista i fins a l'ú per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de clàusules
administratives generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per la propietat per a
la realització del control de qualitat, segons l'esquema aprovat per la propietat i d'acord amb la direcció facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa
de les obres o serveis tècnics de la propietat, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
- A criteri de la direcció facultativa o serveis tècnics de la propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s'abonaran
sempre a partir dels preus unitaris acceptats.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la direcció facultativa de les obres, a l'arquitecte codirector, als
serveis tècnics de la propietat i a l'empresa constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a
fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
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1. ENDERROCS

1.1. Definició
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aèris o enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o
sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Enderrocament o excavació dels materials.
- Retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització.
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de
seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada.
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la direcció facultativa.

1.2. Execució de les Obres
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat suficients,
evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres
qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el
vistiplau de la direcció facultativa de l'obra.

1.3. Mesurament i Abonament
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada
inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o
indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn
immediat net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres.
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així com els increments de cost
d'aquesta fonamentació.
Encara que en cap document del projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la memòria siguin inexactes,
s'entén que el contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La direcció de les obres
interpretarà les incidències sobre elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el
contracte.
El contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de possible utilització o d'algun
valor en els llocs que els assigni el facultatiu director de l'obra.
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres,
seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran als preus del quadre de preus núm. 1, com si es
tractés d'obres de nova construcció.
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6. RAM DE PALETA

6.1. Divisions interiors
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i objecte del Plec de
condicions particulars els elements de divisió no tradicionals.

Materials:
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques.
Les condicions generals dels morters seran:
- Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.
Classes:
- De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra
Resistència mitja: 5 Kg/cm2
Camp d'aplicació: Mitjanada.
- Calç hidràulica:
Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua
Resistència mitja: 15 Kg/cm2
Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega
- De mescla amb pòrtland:
Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra
Resistència mitja: 35 Kg/cm,
Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.

- De ciment:
Dosificació. M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra
M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra
M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra
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M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra
M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra
Resistència mitja;
M-50 50 Kg/cm2
M-75 75 Kg/cm2
M-100 100 Kg/cm2
M-150 150 Kg/cm2
M-200 200 Kg/cm2
Camp d'aplicació:
M-50 : Fàbriques lleugerament carregades
M-75 : Fàbriques poc carregades
M-100: Fàbriques amb càrrega normal
M-150: Fàbriques molt carregades
M-200: Fàbriques especials

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paral·lepipèdic de ceràmica o
formigó, lligat amb morter.
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb què s'estableix, pel que
fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents.
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de
morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals)
com en cordells (juntes horitzontals) el gruix que indiqui la direcció facultativa.

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui.
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells.
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona trava en la
continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell.
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no compleixen cap
mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm-) o paret de mitja rajola (de deu
centímetres -10 cm-).
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter M-50 per a
les parets de mitja rajola.
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut a l'augment del seu
volum.
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes.
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran rodells, amb una separació màxima de
setanta-cinc centímetres (75 cm) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre.
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Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals dels treballs amb aquestes
fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques.
Si la direcció facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades,
cruïlles, llindes o en petits murets de contenció.

Arcs i voltes del ram de paleta
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades per suportar llur
pes abans de la revinguda del morter.
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau aplomada.
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin juntes trobades.
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, afluixant-se després una mica la cintra
per l'assentament dels maons.

Envans prefabricats
Són els construïts per plafons sòl-sostre que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i revestiments.
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, realitzant-se les juntes de forma que restin el màxim
de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial.

Envans pluvials
Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les sense edificar o
amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets,
o es poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars
de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici.

Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de coronament o
acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret.

Mesurament i abonament
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en metres cúbics (m3) executats,
incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de
paraments (encara que sigui d'altres materials) elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de
l'element tal com s'expressa en el projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el
parament un cop acabat, podent la direcció de les obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se
aquestes operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions.
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8)
metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats.
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior serà
d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments.
Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent tot allò esmentat anteriorment i
descomptant els forats.
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Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, es mesuraran en metres
quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces
especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la
direcció facultativa pel perfecte acabament.
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les cintres i
operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la direcció facultativa pel perfecte
acabament.
La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el revestiment.
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o
executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el projecte, o que siguin
necessaris per a complir la normativa vigent al respecte.
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran en metres lineals, incloent tant els
materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions
necessàries per a complir la Normativa, inclús la d'aïllament tèrmic.

6.2. Coberta
Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i d'altres
inclemències atmosfèriques.

Tipus
- Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent.
- Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran pendent de llurs superfícies.

Construcció

En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació dels elements per
formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització,
aïllaments, i enrajolat que s'expressen en el plànols corresponents.
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres elements com xemeneies,
albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta.
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, com són
envanets de sosteniment, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament
sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com terres, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc.
Se seguiran les indicacions de la direcció d'obra i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de les peces
de revestiment.

Mesurament i abonament
Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen als
plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació de juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris
pel seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran
estrictament la normativa vigent.
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Albellons
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial de la
teulada, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i
estigui provist de sifó antimúrid.

Mesurament i abonament
Els albellons es mesuraran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces i treballs
necessaris per la col·locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element compleixi amb la normativa vigent.

Escanalat de desguàs
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada, per a
dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats
amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament.

Mesurament i abonament
Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, impermeabilitzacions,
ancoratges, juntes, etc, amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, de manera que
s'acompleixin les normes vigents al respecte.

Claraboies
Són elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o il·luminació de les dependències
emplaçades sota la coberta.

Mesurament i abonament
Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i normativa vigent.

Encavallada
Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl·lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar les teulades de l'edifici. Es
realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte.

Mesurament i abonament
El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-se en el preu totes les operacions
necessàries pel trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per llur completa instal·lació.

6.3. Guixos i Escaioles
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, enlluïts o
emblanquinats) i estucs.
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Les escaioles són els revestiments per a sostres, fets per plaques sostingudes del sostre.
Es presentaran a la direcció facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats als laboratoris oficials d'aquells
materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de fals sostre.

Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha diferencia entre indicacions
en plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als amidaments.
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres.

6.4. Arrebossats i Enlluïts
Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així
com amb morters mixtes.
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions
de la normativa vigent o de la direcció facultativa.

Mesurament i abonament
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels forats entre quatre i vuit
metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície.

En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces especials,
coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els necessaris per executar el revestiment d'acord amb les
especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les
obres i a fi d'aconseguir el compliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols.
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la Normativa en el
tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo.

7. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, i que són:
- Tèrmics
- Acústics
- Contra la humitat

7.1. Aïllaments tèrmics
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el projecte, el valor aïllant de
l'element podrà conseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor
d'aïllament exigit.
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Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets.
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que modifiquen els
aïllants d'una manera perjudicial, donant lloc a zones on es puguin produir condensacions.
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la direcció facultativa.

7.2. Aïllaments acústics
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, aconseguint que els
nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas.
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per segells o marques de
qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la direcció facultativa.

7.3. Aïllament contra la humitat
En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fóra de la zona de perill,
per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afetgeixen a les barreges aglomerants confereixen
propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen
superficialment a altres que serveixen com a base o suport.
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els capítols de
morters i formigons com a additius.

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i inclús pintures, que
eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren.
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies sobre les
que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepararan adequadament per evitar elements punxants.
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la direcció facultativa i estarà garantit pel fabricant
per un mínim de deu anys.

7.4. Mesurament i abonament
El mesurament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de col·locació,
coronaments, encavallades, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució de l'element, totalment acabat.
L'aïllament de conduccions es mesurarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs.

12. PINTURES I ESTUCATS
S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb materials fluids
generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la
disgregació dels materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie.
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i
els opacs pintures.
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els seus colors, acabats i
textures.
Es presentaran mostres a la direcció facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element.
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Mesurament i abonament
El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus de suports que
figuren en el mesurament i el tipus de pintura.
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb productes adequats a cada
tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris per poder executar el treball.
El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional d'ancoratges i suports,
totalment acabada.
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AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

K1213251

Pàg.:

PRESSUPOST 01
MITJANS AUXILIARS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000

11,000

198,000 C#*D#*E#*F#

2

façana nord

20,000

11,000

220,000 C#*D#*E#*F#

3

façana sud

14,000

11,000

154,000 C#*D#*E#*F#

4

façana est

11,000

11,000

121,000 C#*D#*E#*F#

K1215250

m2

693,000

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

façana oest

18,000

11,000

20,000

3.960,000 C#*D#*E#*F#

2

façana nord

20,000

11,000

20,000

4.400,000 C#*D#*E#*F#

3

façana sud

14,000

11,000

20,000

3.080,000 C#*D#*E#*F#

4

façana est

11,000

11,000

20,000

2.420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
K215530A

PRESSUPOST 01
ENDERROCS I DESMUNTATGES
ACCÉS COBERTA

DESCRIPCIÓ

m2

Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

1

Num. Text

m2

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K2151B41

13.860,000

UA

Num. Text

2

Fórmula

façana oest

Num. Text

1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
2

1

8,000

Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Projecte de rehabilitació de les façanes de Can Puntas

Data: 09/05/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

8,000

1

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

K2153C01

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Num. Text
1

m3

8,000

TOTAL

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K2R64237

Fórmula

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

1

8

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K219KFC0

8,000

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1

7

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K2144A00

TOTAL

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1

6

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K218A410

Fórmula

Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

1

5

TOTAL

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K2153D61

8,000

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

1

4

2

4,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%.
Tipus

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

K2RA73G1

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

1

01
02
02

1

K2183A61

DESCRIPCIÓ

m

Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
Tipus

coronament coberta

K2182C01

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

73,000

façana nord

2

coronament monocapa

3

façana oest

4

coronament monocapa

5

façana sud

6

coronament monocapa

K2R64237

Num. Text
1

m3

Fórmula

73,000

Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Tipus

1

TOTAL

73,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

10,000

PRESSUPOST 01
ENDERROCS I DESMUNTATGES
FAÇANA

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

10,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

3

48,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%.
Tipus

[C]

500,000

[D]

0,030

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte de rehabilitació de les façanes de Can Puntas
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

K2RA73G1

m3

[C]

Tipus

500,000

1

[D]

[E]

[F]

0,030

m2

Tipus

arrencada lamina coronament

[C]

73,000

[D]

[E]

[F]

1,000

NUM. CODI
1

K55984BK

01
03
01

1

73,000

DESCRIPCIÓ

m3

Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de
290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Tipus

[C]

1,000

[D]

5,000

[E]

1,000

[F]

0,300

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Fórmula

PRESSUPOST 01
RAM DE PALETA
ACCÉS COBERTA

1

K713GRL8

TOTAL

UA

Num. Text

2

15,000

73,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Fórmula

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text
1

TOTAL

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K2153C01

15,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text

5

4

m2

TOTAL

Fórmula

1,500 C#*D#*E#*F#
1,500

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat
superficial 6.6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (APP)-30-PE 95 g/m2, adherides entre elles en
calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords
amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8,000

EUR
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AMIDAMENTS
3

K72164K3

m2

Num. Text

Pàg.:

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6.6
kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i
acabat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords
amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

1

K7C29661

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

8,000

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

Num. Text
1

u

TOTAL

Fórmula

16,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K5539241

8,000

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

1

7

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K5113391

TOTAL

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.

1

6

5,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K7B451F0

Fórmula

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

1

5

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

5

8,000

Claraboia rectangular de forma piramidal, practicable amb apertura total, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra
de 80x70 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
01
03
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

K881S131

Pàg.:

PRESSUPOST 01
RAM DE PALETA
FAÇANES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat raspat

Num. Text

Tipus

1

façana nord

2

coronament monocapa

3

façana oest

4

coronament monocapa

[C]

[D]

[E]

[F]

K8J4U001

m

Num. Text
1

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

m2

Num. Text

32,000

Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb pedra recuperada del mateix edifici, col·locada amb
morter mixt 1:1:7 i fixacions ocultes d'acer inoxidable encastades a obra

coronament coberta

03.02.01

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

73,000

TOTAL

Fórmula

73,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

16,000

TOTAL AMIDAMENT
2

6

73,000

Restauració de serigrafiats existents en mal estat, mitjançant estuc de calç aerea de color similar a l'existent. Inclou repicat
de les superficies en mal estat i carrega de runa sobre contenidor. Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

façana nord

2

serigrafiat superior

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

3

serigrafiat inferior

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

4

façana oest

5

serigrafiat superior

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

6

serigrafiat inferior

8,500

8,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

50,500

EUR
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AMIDAMENTS
4

03.02.02

m2

Num. Text
1

façana nord

2

estucat llis

3

façana oest

4

estucat llis

5

façana sud

6

estucat llis

Pàg.:

Restauració d'estuc de calç lliscat amb calç aerea, de color similar a l'existent. Previ sanejament de les parts despresses i
mal fixades per a una correcta aplicació de la capa de calç d'acabat. Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor.
Inclou repicat de les superficies en mal estat i carrega de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

03.02.03

m

Num. Text

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#

28,000

28,000 C#*D#*E#*F#

140,000

140,000 C#*D#*E#*F#
210,000

Restauració de parts malmeses dels balcons amb morter tixotropic. Repicat de balcó per detectar zones malmeses,
fissurades, mal fixades i amb deficiencies, refent-les amb morter de reparació tixotropic imitant la forma original de
motllures. Inclou imprimació amb pont d'unió entre superficies per una correcta adherencia i connectors amb barres d'acer
corrugat en el cas de reconstrucció de grans volums. Inclou repicat de les superficies en mal estat i carrega de runa sobre
contenidor
Amidament per ml de balcó
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

façana nord

4,000

2,000

8,000 C#*D#*E#*F#

2

façana oest

8,000

2,000

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

42,000

TOTAL AMIDAMENT
5

03.02.04

m2

Num. Text
1

façana nord

2

estucat encoixinat

3

façana oest

4
5

7

24,000

Restauració d'estucat existent imitació a silleria en mal estat, fins a 2 metres d'alçada, repicat de les zones malmeses i
refent-la igual a l'existent amb calç aerea, previa aplicació de morter weber.tec imperflex o similar per evitar humitats de
capilaritat. Aplicació final de patina al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat a tota la superficie d'estucat imitació a silleria per igualar les
zones restaurades i les no restaurades. Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor. Inclou repicat de les superficies
en mal estat i carrega de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

110,000

110,000 C#*D#*E#*F#

estucat encoixinat

97,000

97,000 C#*D#*E#*F#

façana sud

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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Data: 09/05/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

03.02.05

m

Tipus

façana nord

2

llindes i brancals

6

façana oest

7

llindes i brancals

[C]

[D]

[E]

[F]

K9D13J0K

m2

Tipus

balcons

53,000 C#*D#*E#*F#

87,250

87,250 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

26,000

01
04

NUM. CODI
1

K894B0P4

TOTAL

Fórmula

26,000

PRESSUPOST 01
REVESTIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Fregat, neteja i repintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, repas de la pintura antioxidant i amb dues
capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre.

Num. Text

Tipus

1

ASCENSOR

2

Jàsseres HEB-140

3

PASSERES

4
5

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,950

16,000

0,840

26,208 C#*D#*E#*F#

P. Primera i coberta

10,920

2,000

0,840

18,346 C#*D#*E#*F#

P. Segona

16,250

1,000

0,840

13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

140,250

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num. Text
1

TOTAL

53,000

TOTAL AMIDAMENT
8

239,000

Restauració d'estucat de calç i serigrafia sobre enmarcats d'obertures de façanes. Repicat de zones malmeses, fissurades
i amb deficiencies de fixació o d'acabat. Reconstrucció de les serigrafies dels enmarcats i motius florals mal executats en
posteriors intervencions. Mitjançant estuc de calç amb calç aerea de color similar a l'existent.
Amidament per metre lineal d'enmarcat, que inclou la part proporcional de retorn interior de l'enmarcat fins a la fusteria
exterior. Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor. Inclou repicat de les superficies en mal estat i carrega de runa
sobre contenidor

Num. Text
1

K894A0P4

Num. Text

8

m2

58,204

Fregat, neteja i repintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, repas de la pintura antioxidant i amb dues
capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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Data: 09/05/18

AMIDAMENTS
1

Pilars HEB-140

11,000

4,000

Pàg.:

0,840

36,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

K89BC0J0

m2

Num. Text

Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques,
dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Planta primera

6,800

1,000

6,800 C#*D#*E#*F#

3

Planta segona

8,700

3,250

28,275 C#*D#*E#*F#

4

element horitzontal

5

Planta primera

6,700

6,700 C#*D#*E#*F#

6

Planta segona

8,120

8,120 C#*D#*E#*F#

7

Planta coberta

8,120

8,120 C#*D#*E#*F#

8

baranes balcons

reixes planta baixa

K89BBBH0

m2

Num. Text
1

12,000

2,150

1,000

12,000

2,000

0,250

4,000

3,700

25,800 C#*D#*E#*F#
1,000

Tipus

[C]

2,000

m2

Num. Text

104,615

Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

noves reixes

K878C652

6,000 C#*D#*E#*F#
14,800 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

silleria cantonades

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

2

obra vista façana est

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

estructura ascensor

9

4

36,960

1

10

K8AA2CC2

Num. Text
1

porta principal

m2

9

30,000

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i
dues d'acabat, amb la superfície semi mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent
a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
Tipus

[C]

4,500

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

4,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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Data: 09/05/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

K898DFM0

m2

Tipus

1

façana est

2

façanes altell coberta inclinada

3

sota balcons

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

Tipus

11,000

121,000 C#*D#*E#*F#

4,000

14,000

56,000 C#*D#*E#*F#

12,000

2,000

12,000 C#*D#*E#*F#

0,500

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

1

1

KESCTIJZX01

01
05
01

u

Subministrament i col.locació d'escala de tissora plegable a sostre, amb porta. Material de l'escala metal.lica galvanitzada.
Marc metal.lic de 14 cm, tapajunts integrat, tapa de fusta DM de 16 mm de gruix, picaport, mides de forat 49x90 cm. Graó
antilliscant, barra d'apertura inclosa i barana metal.lica.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1,000

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

TOTAL

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els
dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del
cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1. Les lineas de vida formaran un quadrat
que haurà de quedar tancat i unit perquè el recorregut estigui sempre protegit, així doncs a les cantonades s''hauràn de
col.locar accessoris que permitin el pas entre trams.
Tipus

1

EB71UH20

15,000

DESCRIPCIÓ

TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

PRESSUPOST 01
SERRALLERIA
ACCÉS COBERTA

1

EB71UE40

TOTAL

UA

Num. Text

2

189,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Fórmula

Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte decapant i posterior
esbandida amb aigua calenta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

11,000

TOTAL AMIDAMENT
K8785820

4,500

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. En varis colors, inclou part proporcional
de protecció de superficies i retalls de pintura en canvis de color. Inclou pintat de franges amb esgrafiats.

Num. Text

8

10

4,000

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

EUR
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Data: 09/05/18

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

4,000

1

EB71UC10

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

1

KB321A0E

01
05
02

2,000

TOTAL

Fórmula

2,000

PRESSUPOST 01
SERRALLERIA
FAÇANES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text

Tipus

[C]

2,000

1

[D]

[E]

[F]

0,800

01
06

OBRA
CAPÍTOL
UA

TOTAL

Fórmula

1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

TOTAL

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:Totes les unitats
d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

35,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H147D203

Fórmula

Dispositiu lliscant per a linea de vida horitzontal

Num. Text

6

TOTAL

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EYW1CARR

4,000

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

Num. Text

5

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

11

1,600

PRESSUPOST 01
VARIS

DESCRIPCIÓ

EUR

Projecte de rehabilitació de les façanes de Can Puntas

AMIDAMENTS
1

KVARISIMP01

u

Data: 09/05/18

Pàg.:

12

Partida alçada per treballs no previstos en el projecte
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

Projecte de rehabilitació de les façanes de Can Puntas

PRESSUPOST

Data: 09/05/18

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

MITJANS AUXILIARS

1 K1213251

2 K1215250

m2

m2

Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 11)
Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/

Pàg.:

1

7,44

693,000

5.155,92

0,10

13.860,000

1.386,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 12)
TOTAL

Capítol

01.01

6.541,92

Obra

01

Capítol

02

ENDERROCS I DESMUNTATGES

Titol 3

01

ACCÉS COBERTA

1 K215530A

2 K2151B41

3 K2153C01

4 K2153D61

m2

Pressupost 01

4,45

8,000

35,60

7,64

8,000

61,12

m2

Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de
gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 14)
Arrencada làm.impermeab.,m.man.,càrrega manual

5,57

8,000

44,56

m2

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 15)
Arrencada plaques, poliesti.m.man.,càrrega manual

0,89

8,000

7,12

m2

Retirada grava+geotèxt.,m.man.,aplec p/aprofit.
Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 17)
Enderroc form.pendents, form.cel.,15cm gruix
mit.,mà+compress.,càrrega manual

Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 16)
EUR
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PRESSUPOST
5 K218A410

6 K2144A00

7 K219KFC0

8 K2R64237

9 K2RA73G1

m2

m2

m

m3

m3

Data: 09/05/18
Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 20)
Enderroc sostre complet,pavim.,entrebigat,bigueta perf.lam.,cel
ras i instal.,m.man. i càrrega manua
Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 13)
Tall paviment form. h>=15cm
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 21)
Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,7t,rec.5-10km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 22)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI
8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER

Pàg.:

2

5,57

8,000

44,56

45,50

2,000

91,00

11,51

4,000

46,04

8,13

10,000

81,30

23,60

10,000

236,00

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 23)
TOTAL

Titol 3

01.02.01

647,30

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

02

ENDERROCS I DESMUNTATGES

Titol 3

02

FAÇANA

1 K2183A61

2 K2182C01

m

Arrencada coron.,pedra nat.,fins 30cm,m.man.,càrrega manual

m2

Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 30 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT. (P - 19)
Repicat estucat,m.man.,càrrega manual

5,57

73,000

406,61

11,13

48,000

534,24

Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
EUR
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3 K2R64237

4 K2RA73G1

5 K2153C01

m3

m3

m2

Data: 09/05/18

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 18)
Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,7t,rec.5-10km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 22)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI
8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 23)
Arrencada làm.impermeab.,m.man.,càrrega manual

Pàg.:

3

8,13

15,000

121,95

23,60

15,000

354,00

5,57

73,000

406,61

Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 15)
TOTAL

Titol 3

01.02.02

1.823,41

Obra

01

Capítol

03

RAM DE PALETA

Titol 3

01

ACCÉS COBERTA

1 K55984BK

2 K713GRL8

m3

m2

Pressupost 01

Sòcol clarab.rect.paret g=14cm,p/revestir,maó calat
HD,290x140x100mm,morter 1:2:10
Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de
gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x100 mm amb morter
mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 26)
Membrana
PN-7,2làm.,6.6kg/m2,LBM(APP)-40-FP-160g/m2,antiarrels+LBM(AP
P)-30-PE-95g/m2,adh.en cal.

359,68

1,500

539,52

28,39

8,000

227,12

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la
norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 6.6 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels
sobre làmina de betum modificat LBM (APP)-30-PE 95 g/m2,
adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora
amb geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
EUR
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3 K72164K3

4 K7C29661

5 K7B451F0

6 K5113391

7 K5539241

m2

Data: 09/05/18

obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si
cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments. (P - 27)
Membrana
GA-1,1làm.,6.6kg/m2,LBM(APP)-60/G-FP-150g/m2,acab.color
estànd.,adh.oxiasf.OA 90/40

Pàg.:

4

27,53

5,000

137,65

12,62

8,000

100,96

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i
1,765 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat,
col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 30)
Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,200-250g/m2,s/adh.

2,72

16,000

43,52

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les
pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 29)
Terrat capa prot.,palet riera D=16-32mm,g=10cm,s/adh.

9,03

8,000

72,24

498,02

1,000

498,02

m2

u

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (APP)-60/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida
amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
(P - 28)
Aïllam.planxa
XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,935-1,765m
2.K/W,superf.acanal.,cante

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 24)
Claraboia piramidal practic.,2làm.metacrilat,buit 80x70cm,+ sòcol
pref.,fix.mecàniques
Claraboia rectangular de forma piramidal, practicable amb apertura
total, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x70 cm amb
sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 25)

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3

Data: 09/05/18

01.03.01
01

Pressupost 01

Capítol

03

RAM DE PALETA

Titol 3

02

FAÇANES

2 K8J4U001

3 03.02.01

4 03.02.02

5 03.02.03

m2

m

m2

m2

m

5

1.619,03

Obra

1 K881S131

Pàg.:

Arrebossat OC calç,CSI-W2,col.manual.,raspat
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat raspat (P - 32)
Coronament paredat,amp.<=60cm,pedra
calc.nacional,g=10cm,serrada,3cares vistes,col.mort.1:1:7
Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb
pedra recuperada del mateix edifici, col·locada amb morter mixt 1:1:7 i
fixacions ocultes d'acer inoxidable encastades a obra (P - 39)
Restauració de serigrafiats existents en mal estat, mitjançant
estuc de calç aerea de color similar
Restauració de serigrafiats existents en mal estat, mitjançant estuc de
calç aerea de color similar a l'existent. Inclou repicat de les superficies
en mal estat i carrega de runa sobre contenidor. Aplicació posterior
d'hidrofugant hidrolitic incolor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 1)
Restauració d'estuc de calç lliscat amb calç aerea, de color
similar a l'existent. Previ sanejament
Restauració d'estuc de calç lliscat amb calç aerea, de color similar a
l'existent. Previ sanejament de les parts despresses i mal fixades per a
una correcta aplicació de la capa de calç d'acabat. Aplicació posterior
d'hidrofugant hidrolitic incolor. Inclou repicat de les superficies en mal
estat i carrega de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 2)
Restauració de parts malmeses dels balcons amb morter
tixotropic.

20,63

32,000

660,16

44,17

73,000

3.224,41

53,91

50,500

2.722,46

48,95

210,000

10.279,50

145,22

24,000

3.485,28

Restauració de parts malmeses dels balcons amb morter tixotropic.
Repicat de balcó per detectar zones malmeses, fissurades, mal fixades
i amb deficiencies, refent-les amb morter de reparació tixotropic imitant
la forma original de motllures. Inclou imprimació amb pont d'unió entre
superficies per una correcta adherencia i connectors amb barres d'acer
corrugat en el cas de reconstrucció de grans volums. Inclou repicat de
les superficies en mal estat i carrega de runa sobre contenidor
Amidament per ml de balcó (P - 3)

EUR
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6 03.02.04

7 03.02.05

8 K9D13J0K

m2

m

m2

Data: 09/05/18
Restauració d'estucat existent imitació a silleria, fins a 2 metres
d'alçada, aplicant
Restauració d'estucat existent imitació a silleria en mal estat, fins a 2
metres d'alçada, repicat de les zones malmeses i refent-la igual a
l'existent amb calç aerea, previa aplicació de morter weber.tec
imperflex o similar per evitar humitats de capilaritat. Aplicació final de
patina al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
a tota la superficie d'estucat imitació a silleria per igualar les zones
restaurades i les no restaurades. Aplicació posterior d'hidrofugant
hidrolitic incolor. Inclou repicat de les superficies en mal estat i carrega
de runa sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 4)
Restauració d'estucat de calç i serigrafia sobre enmarcats
d'obertures de façanes.
Restauració d'estucat de calç i serigrafia sobre enmarcats d'obertures
de façanes. Repicat de zones malmeses, fissurades i amb deficiencies
de fixació o d'acabat. Reconstrucció de les serigrafies dels enmarcats i
motius florals mal executats en posteriors intervencions. Mitjançant
estuc de calç amb calç aerea de color similar a l'existent.
Amidament per metre lineal d'enmarcat, que inclou la part
proporcional de retorn interior de l'enmarcat fins a la fusteria exterior.
Aplicació posterior d'hidrofugant hidrolitic incolor. Inclou repicat de les
superficies en mal estat i carrega de runa sobre contenidor (P - 5)
Paviment raj.ceràm.fina rect. 28x14x1cm,vermell,col.mort.1:2:10

Pàg.:

6

43,99

239,000

10.513,61

29,11

140,250

4.082,68

24,07

26,000

625,82

Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1
cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 40)
TOTAL

Titol 3

01.03.02

35.593,92

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

04

REVESTIMENTS

1 K894B0P4

2 K894A0P4

m2

Fregat, neteja i repintat de biga d'un sol perfil d'acer

21,58

58,204

1.256,04

m2

Fregat, neteja i repintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura
sintètica, repas de la pintura antioxidant i amb dues capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 34)
Fregat, neteja i repintat de pilar d'un sol perfil d'acer

18,94

36,960

700,02

Fregat, neteja i repintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura
sintètica, repas de la pintura antioxidant i amb dues capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 33)

EUR
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3 K89BC0J0

4 K89BBBH0

5 K878C652

6 K8AA2CC2

7 K898DFM0

m2

m2

m2

m2

m2

Data: 09/05/18
Freg.+netej.+repint. reixa acer,barrots a 12cm,pintura
part.met.,2capes imprimació antioxidant,2cape
Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel
perímetre de l'element a pintar. (P - 37)
Pint.reix.acer,esmalt sint.,1capa imprimació antioxidant,2capes
acabat
Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel
perímetre de l'element a pintar. (P - 36)
Neteja parament morter,raig ag.desion.pres. <=2bar
Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió,
fins a 2 bar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% (P - 31)
Envernissat porta fusta,vernís poliuretà,1protector+2acab.,semi
mat
Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície semi mat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament
practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a
peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es
dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (P - 38)
Pintat vert. ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació
neutralitz.+fixadora+2acabat

Pàg.:

7

32,87

104,615

3.438,70

15,54

2,000

31,08

10,02

15,000

150,30

14,11

4,500

63,50

13,61

189,000

2.572,29

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat. En varis colors, inclou part proporcional de protecció de
superficies i retalls de pintura en canvis de color. Inclou pintat de
franges amb esgrafiats. (P - 35)
TOTAL

Capítol

01.04

8.211,93

Obra

01

Capítol

05

SERRALLERIA

Titol 3

01

ACCÉS COBERTA

1 KESCTIJZX01 u

2 EB71UE40

u

Pressupost 01

Subministrament i col.locació d'escala de tissora
Subministrament i col.locació d'escala de tissora plegable a sostre,
amb porta. Material de l'escala metal.lica galvanitzada. Marc metal.lic
de 14 cm, tapajunts integrat, tapa de fusta DM de 16 mm de gruix,
picaport, mides de forat 49x90 cm. Graó antilliscant, barra d'apertura
inclosa i barana metal.lica. (P - 42)
Elements p/2 extrems línia vida horitzontal
inox,2amortidors+forqueta regulació+2terminals cable

753,96

1,000

753,96

559,76

4,000

2.239,04

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
EUR
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3 EB71UH20

4 EB71UC10

5 EYW1CARR
6 H147D203

u

m

u
u

Data: 09/05/18

de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1. Les lineas de vida
formaran un quadrat que haurà de quedar tancat i unit perquè el
recorregut estigui sempre protegit, així doncs a les cantonades
s''hauràn de col.locar accessoris que permitin el pas entre trams. (P 7)
Element suport intermedi línia vida horitzontal, acer inox
Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 8)
Cable inox d:10, homologat p/línia vida horitzontal UNE_EN
795/A1, fixat i tesat
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 6)
Dispositiu lliscant per a linea de vida horitzontal
Dispositiu lliscant per a linea de vida horitzontal (P - 9)
Sistema anticaiguda amb arnès
anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus retràctil

Pàg.:
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71,49

4,000

285,96

5,46

35,000

191,10

218,00

2,000

436,00

166,84

2,000

333,68

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:Totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 10)
TOTAL

Titol 3

01.05.01

4.239,74

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

05

SERRALLERIA

Titol 3

02

FAÇANES

1 KB321A0E

m2

Reixa perf.acer ,passam.travess.brènd./10-12cm,morter de ciment
1:4

101,92

1,600

163,07

Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada
10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 41)
TOTAL

Titol 3

01.05.02

163,07

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

06

VARIS

1 KVARISIMP01 u

Partida alçada per treballs no previstos en el projecte

3.000,00

1,000

3.000,00

Partida alçada per treballs no previstos en el projecte (P - 43)

EUR

Projecte de rehabilitació de les façanes de Can Puntas

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 09/05/18

01.06

Pàg.:
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3.000,00

EUR

Projecte de rehabilitació de les façanes de Can Puntas

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/05/18

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
MITJANS AUXILIARS
6.541,92
Capítol

01.02

ENDERROCS I DESMUNTATGES

Capítol

01.03

RAM DE PALETA

37.212,95

2.470,71

Capítol

01.04

REVESTIMENTS

8.844,18

Capítol

01.05

SERRALLERIA

4.402,81

Capítol

01.06

VARIS

3.000,00

Obra

01

Pressupost 01

62.472,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
62.472,57
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 01
62.472,57
62.472,57

euros

Projecte de rehabilitació de les façanes de Can Puntas

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

62.472,57

13 % Despeses generals SOBRE 62.472,57......................................................................

8.121,43

6 % Benefici industrial SOBRE 62.472,57..........................................................................

3.748,35

Subtotal

74.342,35

2 % Seguretat i salut SOBRE 74.342,35.............................................................................

1.486,85

1 % Control qualitat SOBRE 74.342,35..............................................................................

743,42

21 % IVA SOBRE 76.572,62...............................................................................................

16.080,25

€

92.652,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES
DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE CAN
PUNTAS
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
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1

DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra
Rehabilitació de façanes i millora accés a coberta
1.2 Emplaçament
Edifici de Can Puntas. Carrer Santa Elisabet
1.3 Superfície construïda
593 m2 façanes
1.4 Promotor
Ajuntament de Granollers
1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució
Servei d’Obres de l’Ajuntament
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
David Ruiz, arquitecte tecnic

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia
La generada pels carrers i vials
2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
El terreny està consolidat i compactat per obres anteriors i per l’ús
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Els edificis del voltant són habitatges i equipaments
2.4 Instal••lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Segons planols de serveis existents
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
L’edifici fa cantonada amb els carrers Santa Elisabet i Antoni Espi i Grau.

2
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació
d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)
b)
c)
d)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

Instal⋅lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i específic

4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu

4

treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més
adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
-

Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
3.3.5

FONAMENTS
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.3.6

ESTRUCTURA
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7 RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.3.8 COBERTA
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
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-

Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.3.10 INSTAL⋅LACIONS
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
3
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
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6

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis
7
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents
- Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules
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- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

-

-

-

-

3.6 NORMATIVA APLICABLE
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
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- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació:
BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
-Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Bastides de façana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Barana de cantonada
Travesser
Diagonal de punt fix
Sòcol
Passador
Plataforma amb trapa
Diagonal amb brida
Barana
Escala d'alumini
Marc
Suport d'iniciació
Placa
Plataforma metàl·lica

Bastides de façana Detalls

A. PERSPECTIVA
1
Placa
2
Diagonal
3
Travesser
4
Barana
5
Barana de cantonada
6
Marc
7
Plataforma
8
Plataforma amb trapa
9
Entornapeu
10
Entornapeu
11
Suplement barana
12
Peu de barana
B. DETALL

Metàl·liques sobre rodes Perspectiva

1. Suplement telescòpic opcional L = 1 / 5 H quan H
sigui menor de 7,5 mts. L = 1 / 4 H quan H sigui
superior de 7,5 mts.
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o
passadors de fixació ).

Baranes de seguretat Amb sergent 1

Baranes de seguretat Empotrat en forjat

Baranes de seguretat Amb sergent 2

A. Tipus 1
B. Tipus 2
C. Tipus 3

Xarxes Horitzontals Subjectada mitjançant ganxos al forjat

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 A -Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. B
-Ganxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat,
durant muntatge i retirada de la xarxa. C -Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció
de xarxes. D -Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). E -Llas amb protecció. F
-Ancoratges principals de la xarxa.

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca Col·locació amb
caixetí passant

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca Detalls suspensió i
cosit

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES
1
Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca.
2
Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar.
3
Amarratge amb nus mariner.
B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA
1
Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.
2
Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.
3
Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa.

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca Col·locació amb
anella en cantell al forjat

A. FORCA SIMPLE.
1
Corda perimetral trenada a la malla
2
Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100
3
Llaç de mariner
4
Corda de poliamida d = 10 mm.
5
Secció 80 x 40 x 1,5 mm.
6
Ancoratge
7
Falca d´immobilització
8
Enllaç encadellat.

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca Detall d'anella de
subjeció

A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
1
d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol
2
Encofrat de bora
3
Doblegat posterior per a enfilar la forca
B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
1
Sostre o llosa
2
Encofrat de bora.
3
d 16 mm unit a l'armat del cércol.

Marquesines De fusta amb sergent

1
La longitud del voladís serà de 2.50 m.
2
Es recomana una separació entre mordassa de 2 m. màxim. Els panys de taules es muntarán saltejats
solapant unes amb altres.
3
Vista lateral

Marquesines De fusta amb perfils metàl·lics

A. PLANTA
1
Bigues de fusta 20 x 9 cm.
2
Entaulonat clavat
3
Tram inclinat 30
4
Tram horitzontal
5
Sostre o llosa
6
Tirant d´ancoratge al forjat
B. SECCIÓ
1
Entaulonat per clavat
2
Angulars soldats per a immobilització dels taulons biga.
3
Sostre o llosa
4
Tirant d´ancoratge al forjat

Torretes de formigonat Perspectiva

PERSPECTIVA

Torretes de formigonat Detalls

A. ALÇAT
B. PERFIL
C. CONJUNTO
1
2
3
4
5

Barana
Entornapeu
Escala
Executat amb perfils metàl.lics
Suplement opcional (telescòpic)

Escales de mà Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1
Punt de recolzament
2
Esglaons engalavernats
3
Travesser d'una sola peça
4
Base
5
Fins a 5 m. màxim per escales simples Fins a 7 m. per escales reforçades
6
Mínim 1 m.
B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR

Tanques Tanca peatonal

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil

Baixants d'enderrocs Esquema 1

A. PERSPECTIVA
1
FALCA
2
PUNTAL
E. RUNA
B. PERFIL
E. RUNA

Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A. SECCIÓ
B. DETALL
1
2

Puntals
Variable

Tapes en forats de forjats
Malla electrosoldada en capa superior

1. Malla electrosoldada en capa superior.

Rases Perspectiva i detall

A. PROTECCIÓ EN RASES
B. EN FORATS I OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS

Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

1
2
3
4
5
6
7

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
Línia subterrània
Muntants
Presa de terra
Aïllament reforçat
Aïllament reforçat
Comandament de tall general, exterior
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Armari interior a l´edifici ( petita potència )

8.
1
2
3
4

Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
Anell en el fons de l´excavació
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra

A.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat retadardat per a
alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat retardat per
a alimentar els diferents muntants.

B.

Instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica

1
2
3
4
5
6

Connexió a l´armari de distribució general.
Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
Pis.
Pis.
Planta baixa.
Anell protector soterrani.

Senyalització Advertiment

Senyalització Prohibició

Senyalització Obligació
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Identificació de l'Obra:
Rehabilitació de l'edifici municipal de Can Puntas
Adreça:
C. Santa Elisabeth 16
Municipi/Comarca:
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat
terres
contaminades
no

TERRENYS
NATURALS

si

Volum de
terres(aparent)
m3

Pes de
terres(real)
Tn

Tipus d'intervenció:

Tn/m3

CER

CLA

ELIM ( D )

VAL ( R )

Grava i sorra compacta

2,00

-

-

-

-

1,70

-

-

-

-

Argiles

2,10

-

-

-

-

Terra vegetal

1,70

-

-

-

-

1,70

-

-

-

1,80

-

-

-

-

De perforació

-

-

-

-

De drenatge

-

-

-

-

-

-

-

-

Pedraplè

2

Densitat(real)

Grava i sorra solta

REBLIMENTS Terraplè

REHABILITACIÓ

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Avaluació i característiques dels residus
Volum de
terres(real)
m3

Granollers

David Ruiz Nieto

Llots
ALTRES

Altres

NOTA I: NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT, LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN
DE SER REUTILITZATS COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.
NOTA II: LES TERRES I LLOTS (170503* I 170505*) ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICATS COM RESIDUS PERILLOSOS,
ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS EL CATALEG DE RESIDUS.

RESIDUS D'ENDERROCS
Enderroc en rehabilitació i reforma
sup a enderrocar (m2)

775,00

S'ha de fer
separació
selectiva segons
RD105/2008

Separació
selectiva
prevista pel
residus?

Volum real
m3

Volum
aparent m3

1

10,00

17,00

1

10,00

16,74

NP

D5

R5

NP

D5

R5-R10

-

170904

NP

D5-D9

R5

1

-

170802

NP

D5

R5

1

-

170407

NP

-

R4

SI

1

-

170201

NP

-

R1-R3

SI

1

-

170202

NP

D5

R5

-

170203

NP

D5

R5

-

SI

X

-

SI

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

Guix

-

-

SI

Metalls

-

-

SI

Fusta

-

-

Vidre

-

-

Plàstic

-

-

S'ha de fer

Separació
RESIDUS DE REHABILITACIÓ separació
selectiva
REFORMA OBRA PARCIAL selectiva segons prevista pel

Formigó

si

X

-

Material ceràmic

Pes
Tn

7,56 170102
170103

X

Maons, teules i Material ceràmic

RD105/2008

Abocador

13,54 170101

Formigó

no

Obra

Codificació, classificació i les vies de gestió del
residus
ELIM ( D )

si

775,00

Inst.
Tractament

Avaluació i característiques dels
residus

CLA

no

sup construïda (m2)

On es farà la gestió dels residus

residus?

On es farà la gestió dels residus

Obra

Inst.
Tractament

Abocador

Avaluació i característiques
dels residus

CER

VAL ( R )

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Volum real
m3

Pes
Tn

10,00

14,00

170101

NP

D5

R5

10,00

9,00

170103

NP

D5

R5-R10

CER

CLA

ELIM
(D)

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

170904

NP

D5-D9

R5

Guix

-

-

170802

NP

D5

R5

Metalls

X

-

1,00

0,36

170407

NP

-

R4

Fusta

X

-

1,00

0,25

170201

NP

-

R1-R3
R5

Vidre

-

-

170202

NP

D5

Plàstic

X

-

1,00

0,15

170203

NP

D5

R5

Paper i cartró

X

-

1,00

0,07

150101

NP

D5

R1-R3

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

-

-

150110

P

D5-D9D10

R3-R4-R5

NOTA I : ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O HAN ESTAT EN CONTACTE AMB ELLS, ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS PERILLOSOS
NOTA II : LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTAR A TERME PEL POSSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINS DE L'OBRA EN QUE ES
PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAR A TERME PREFERENTMENT PEL POSSEÏDOR DINS DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS POSSIBLE, ENCOMENAR LA
SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN.

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial.xls
1 de 3
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Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Granollers
REHABILITACIÓ

Tipus d'intervenció:

David Ruiz Nieto
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RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus

Productor

Posseïdor

Codi del gestor

gestor

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Tipologia de Residus

Abocador/ Valoritzador

Transport

Total

€/m3

€/km

Km

Total

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè
De perforació
Llots
De drenatge
ALTRES
Altres
TERRENYS
NATURALS

VALORACIÓ TOTAL:

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

20,00%

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)
Inst. Tractament

Obra

Transport
(unidad/m3)

Abocador/ Valoritzador
€/m3

6

Total

Total

Km

€/km
1,00

Formigó

14,00

-

-

10,00

140,00

30,00

10,00

Material ceràmic

24,00

-

-

10,00

240,00

50,00

10,00

1,00

-

10,00

1,00

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

Guix

-

-

Pes

Tn

10,00
10,00

Inst. Tractament

Obra

-

€/Tn

10,00

1,00

Total

Total

Km

€/km
2,00

Metalls

0,36

-

-

-7,00

-2,52

20,00

10,00

Fusta

0,25

-

-

7,60

1,90

20,00

10,00

2,00

-

-

-

10,00

2,00

-

-

-

-

Vidre
Plàstic

0,15

Paper i cartró

0,07

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles
VALORACIÓ TOTAL:

8,00

1,22

20,00

10,00

2,00

8,00

0,56

20,00

10,00

2,00

-

381,16

541,16

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Residus d'excavació

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Residus de construcció i d'enderrocs

Tn

44,93 Tn

160,00

Total fiança

11 €/Tn

494,21

€
Total fiança

11 €/Tn

494,21

€

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos
DP Residus amb perillositat pend. de determinar
Operacions d'eliminació del residu

Vies de valorització dels residus

D1

Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament)

R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2

Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació)

R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3

Injecció en profunditat

R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4

Embassament superficial

D5

Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats

D6

Abocament al medi aquàtic, excepte al mar

R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7

Abocament al mar, incl. inserció al llit marí

R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8

Tractament biològic no especificat

R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9

Tractament fisicoquímic no especificat

R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10

Incineració a la terra

R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

(inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D11

Incineració al mar

R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12

Emmagatzematge permanent

R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13

Combinació o mescla prèvia (D1 a D12)

R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.

D14

Reenvasat previ (D 1 a D 13)

D15

Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)

S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament,
el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14
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Identificació de l'Obra:
Rehabilitació de l'edifici municipal de Can Puntas
Adreça:
C. Santa Elisabeth 16
Municipi/Comarca:
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

David Ruiz Nieto

Granollers
Tipus d'intervenció:

REHABILITACIÓ

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment
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