PROJECTE D’ADAPTACIÓ DE LA NAU VELLA DE CAN
MANYER A VILASSAR DE DALT, PER A L’ÚS DE MUSEU
- FASE 4 DA 9 – DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

PROJECTE:

Projecte d’adaptació de la nau vella de Can Manyer situada al
nucli històric de Vilassar de Dalt, per a l’ús de museu–
FASE 4

SITUACIÓ:

Edifici inclòs en la fitxa 90 – Can Manyer del Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
Qualificació urbanística actual: Equipament amb clau Ec-Eg.
Plaça Miquel Martí i Pol 1-3 / 08339 – Vilassar de Dalt

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
ARQUITECTE: BERNAT CARRAU LLOVERAS
DATA:

13/02/2019 10:57
Tràmit: Urbanisme
Assabentat:

FEBRER 2019

DA6 DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
Segons l’Article 25 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), s’adjunta a continuació la documentació
addicional requerida a l’apartat 25.1:
-

Un programa de desenvolupament de treballs
Una proposta de classificació que, segons el registre de contractistes, hagi de tenir
l’empresari, quan per causa de la quantia es requereixi.
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Fonamentació i estructura

Divisòries i extradossats

Revestiments

Paviments

Ferrer, fusteria metàl·lica i fusteria d'alumini

Pintura

Instal·lació d'il·luminació i electricitat

Instal·lació de renovació d'aire

CAPÍTOL 2

CAPÍTOL 3

CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 6

CAPÍTOL 7

CAPÍTOL 8

CAPÍTOL 9

4

5

6

8

60.421,50 €

7

9

10

12

49.107,34 €

11

13

14

15

16

144.763,50 €

23.301,53 €

3

Pressupost de licitació de la contractació

2

11.933,13 €

1

1a Certificació
2a Certificació
3a Certificació
Certificació final d'obra

CAPÍTOL 13 Altres

CAPÍTOL 12 Reparació de forjats formats per volta ceràmica

CAPÍTOL 11 Plataforma elevadora

CAPÍTOL 10 Instal·lació de protecció contra incendis

Enderrocs, repicats i netejes

CAPÍTOL 1

SETMANA

Es preveu que la duració total de les obres serà de 12 setmanes, equivalent a 3 mesos. A continuació s’adjunta el quadre detall per a la previsió del
desenvolupament dels treballs setmanalment, referits als capítols de l’estat d’amidaments. A més, tal i com es regula a l’article 32 de la ROAS, es
defineixen els imports que correspongui abonar per l’ens local en cadascuna de les fases de l’obra.

DA6.1 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS

DA6.2 CLASSIFICACIÓ D’EMPRESES CONTRACTISTES
Segons el Capítol II, Títol II del Llibre I del Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre, la
classificació d’empreses contractistes està formada per tres conceptes: el grup, el subgrup i la
categoria.
Segons l’article 36 del RD citat anteriorment, en les obres la naturalesa de les quals es correspon
amb alguns dels tipus establerts com a subgrups i no tinguin singularitats diferents de les normals
i generals de la seva classe, s’exigeix només la classificació en el subgrup genèric corresponent.
Per assignar un grup i un subgrup a exigir a l’empresa contractista que aspira a l’adjudicació del
contracte, ens referim a l’article 25 del RD 1098/2001. Per aquest motiu es considera que l’obra
a executar objecte d’aquesta licitació correspondria la següent classificació:
Grup C – EDIFICACIONS
SUBGRUP 3 – ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Segons l’article 26 del RD 1098/2001, la categoria del grup i subgrup va en funció del valor de
l’anualitat mitjana del pressupost de licitació. En aquest cas, donat que el termini d’execució de
les obres és de 4 mesos, el valor de l’anualitat mitjana es correspon amb la totalitat del pressupost
de licitació (144.763,50 €) :
CATEGORIA C – QUANTIA ENTRE 120.000 € A 360.000 €

Vilassar de Mar, 12 de febrer de 2019
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