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MEMÒRIA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El present projecte te per objecte dur a terme l’enderroc dels edificis
industrials situats als carrers mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4 i plaça de
Catalunya, 3, de Vandellòs província de Tarragona.

Les superfícies de les finques son:
Edifici 1
Solar 2
Edifici 3
Edifici 4
Solar 5
TOTAL

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

PB+3P
PB+1P
PB+2P

Les referències cadastrals de les finques son:
Edifici 1
Edificis 3 i 4
Solar 2
Solar 5

7634902CF1473D0001HQ
7634907CF1473D0001GQ
7634901CF1473D0001UQ
7634903CF1473D0001WQ

La classificació de les finques al “PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
MUNICIPAL” de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet es :
CENTRE HISTÒRIC - ILLA DENSA CLAU 1.1

La durada màxima de les obres d’enderroc i condicionament del solar
s’estima en tres mesos.
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CENTRE HISTORIC – ILLA DENSA CLAU 1.1
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TÍTOL IV.- SÒL URBÀ
CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS
SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS.
Art. 142.- Estructura de l’ordenació i regulació del sòl urbà
El sòl urbà d’aquest POUM es regula bàsicament pels següents instruments:
a) La qualificació urbanística de sòl urbà, amb sistemes i zones bàsiques de sòl
urbà, establint si s’escau subzones, i regulant en cada qualificació l’ordenació
volumètrica de detall o mitjançant els paràmetres propis de cada zona i subzona.
b) Els polígons d’actuació urbanística, que són els àmbits de remodelació o
millora urbana, amb qualificació urbanística de detall, que s’executen mitjançant la
gestió integrada de l’àmbit.
Les actuacions de dotació és un tipus de polígon d’actuació urbanística de millora
urbana, on l’actuació tracta de la gestió d’un nou sistema públic en relació a un
àmbit de sòl urbà que no es remodela, però que es vincula a un escreix
d’aprofitament de les parcel·les.
Els polígons d’actuació urbanística es regulen en la Secció Desena d’aquest mateix
capítol, i els paràmetres i condicions de més detall en les fitxes corresponents de
l’annex normatiu. Instruments de planejament.
c) Els sectors de Plans de millora urbana, que són àmbits de transformació d’ús,
de remodelació urbana, o de completar el teixit urbà, que estan pendents d’aquest
planejament derivat que determinarà l’ordenació urbanística detallada mitjançant la
qualificació urbanística i l’ordenació volumètrica precisa.
Els Plans de millora urbana es regulen en la Secció Onzena d’aquest mateix
capítol, i els paràmetres i condicions de més detall en els fitxes corresponents de
l’annex normatiu. Instruments de planejament.

Art. 143.- Desenvolupament i execució del sòl urbà
143.1. En sòl urbà consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els
següents projectes, tràmits i accions:
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a) Les llicències urbanístiques en les parcel·les sobre sòl amb ordenació i
qualificació urbanística detallada, que no estiguin pendents de cap cessió de sòl
públic. Si les parcel·les encara no tenen la condició de solar, es tramitarà
conjuntament l’obra d’urbanització necessària amb la corresponent fiança prèvia,
d’acord amb els drets i deures dels propietaris del sòl urbà consolidat, que
s’estableixen en els articles 37 i 38 del RLLU.
b) Gestió urbanística aïllada en l’expropiació de sòl qualificat de sistemes
públics, no inclosos en polígons d’actuació urbanística, per part de l’administració
pública competent, amb el corresponent projecte d’urbanització o obra pública.
c) Polígons d’actuació urbanística per millores d’urbanització d’un àmbit
sense nous sistemes públics, pel sistema de la gestió integrada mitjançant la
reparcel·lació econòmica a partir de les despeses corresponents d’un projecte
d’urbanització.
Art. 144.- Les zones i subzones en sòl urbà
1- Les zones bàsiques i subzones de sòl urbà que es regulen en cada una de les
següents seccions són:
Clau 1 – Centre històric. Subzones. Centre Històric – Illa densa (clau 1.1) i Centre
Històric – Illa amb pati (clau 1.2)
Clau 2 – Zona de Bloc Aïllat. Subzones Bloc Aïllat (clau 2.1) i Bloc Aïllat Especial
(clau 2.2)
Clau 3 – Zona de Ciutat Jardí. Subzones de Ciutat Jardí Intensiva (claus 3.1a, 3.1b,
3.1c, 3.1d i 3.1e) i Ciutat Jardí Extensiva (claus 3.2a i 3.2b)
Clau 4 – Hotelera.
Clau 5 – Volumetria específica
Clau 6 – Zona verd privat.
Clau 7 – Industrial. Subzones Indústria Aïllada (claus 7.1a i 7.1b) i Indústria entre
mitgeres (claus 7.2a i 7.2b)
Clau 8 – Indústria elèctrica i nuclear.
2- En el desenvolupament del planejament derivat, l’ordenació urbanística detallada
es regularà mitjançant les mateixes zones bàsiques del sòl urbà i es poden establir
noves subzones, que seran integrades en aquest POUM en el moment d’elaborar
les actualitzacions i refosos del planejament vigent corresponents, sense necessitat
de modificació puntual d’aquest POUM.
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3- En el cas que en una modificació puntual d’aquest POUM s’introdueixi una nova
zona bàsica, la codificació corresponent haurà de ser coherent amb l’ordre i
sistema de codificació establert en aquest POUM. En el cas que es cregui
convenient introduir una nova zona bàsica en el desenvolupament d’un
planejament derivat, s’haurà de tramitar conjuntament la modificació puntual del
POUM referent a aquest capítol d’aquestes NN.UU.
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SECCIÓ SEGONA: ZONA DE CENTRE HISTÒRIC (CLAU 1)

Art. 145.- Definició i desenvolupament
a) És la zona del primer nucli urbà més compacte i la seva primera expansió.
b) Corresponen a tipus d’edificació contínua, en illa densa o en illa amb pati,
localitzades en el centre històric dels nuclis de Vandellòs, Masboquera,
Masriudoms, l’Hospitalet de l’Infant.
c) L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en el moment que ho
consideri oportú, podrà formular plans de millora urbana (PMUm) de protecció de
les tipologies i àrees concretes dels nuclis històrics, tot definint amb precisió
materials, elements i paràmetres compositius, així com usos compatibles, la
concreció i el caràcter dels espais públics.
d) Es preveuen dues subzones: Subzona Centre Històric – Illa densa (Clau 1.1) i la
subzona Centre Històric - Illa amb pati (Clau 1.2). Aquesta diferenciació té l’objectiu
de deixar indicades amb tota claredat aquelles illes d’edificació total, per la seva
mida escassa i és impossible que s’hi inclogui un pati interior, i aquelles on és
possible efectuar pati d’illa (sigui obert o tancat).
e) El desenvolupament es preveu per aplicació directa dels paràmetres d’edificació,
bàsicament pel que fa a tipologia edificatòria, altura màxima i nombre de plantes,
superfície mínima de parcel·la, ocupació màxima, tipologia dels habitatges, fondària
edificable, separacions, etc.

Art. 146.- Condicions d’edificació
- Tipologia edificatòria:
Edificació alineada a vial. En el cas de la subzona de Centre històric – illa densa
s’indica amb la Clau 1.1, i en el cas de formar illa amb pati s’indica amb la Clau 1.2.

- Altura màxima i nombre de plantes per ambdues subzones:

Altura máxima

a Masriudoms i Masboquera

PB Edificació en planta baixa.

4,30 m.

3,75 m.

PB+1P Edificació en planta baixa + 1 pl. pis

7,60 m.

7,05 m.

PB+2P Edificació en planta baixa + 2 pl. pis

10,90 m.

10,35 m.

PB+3P Edificació en planta baixa + 3 pl. pis

14,20 m.

PB+4P Edificació en planta baixa + 4 pl. pis

17,50 m.

- Superfície mínima de la parcel·la:
75,00 m2 en els solars que es parcel·lin de nou, o l’existent si és menor.
Per a la subzona 1.1 es condiciona la unitat de projecte a la parcel·lació existent al
cadastre en data d’aprovació inicial del POUM, limitant a una superfície màxima de
220m2 el solar objecte de la promoció i a un ample màxim de 10m de façana,
sempre que la resta del solar compleixi la condició de parcel·la mínima. La mateixa
consideració s’estableix per a la subzona 1.2 en els nuclis de Vandellòs, de
Masboquera i de Masriudoms.
- Ocupació de parcel·la:
Planta baixa - 100%.
Planta pis - d’acord amb la fondària edificable indicada als plànols d’ordenació.
- Regulació del subsòl:
S’admet un màxim de dos soterranis d’acord amb la regulació continguda en
aquestes NNUU.
- Característiques constructives:
L’interès històric i l’harmonia arquitectònica dels Centres històrics de Vandellòs,
Masriudoms i Masboquera, i als sòls qualificats com a zona 1.1 situats a la part
septentrional de la Via Augusta a l’Hospitalet de l’Infant fa que precisin d’una major
protecció. Independentment de les mesures de protecció més àmplies que pugui
establir un posterior Pla de Millora Urbana, s’estableix a continuació les següents
condicions constructives mínimes:
- Baranes de balcons: seran amb brèndoles de ferro massís.
- Tractament de façana: preferentment a base de pedra natural, arrebossats o
“estucs” de la gamma dels terrosos o ocres.
- Les obertures de façana a les plantes pis tindran proporcions verticals i es limita a
un 50% màxim la superfície de les obertures de les plantes pis en relació a la seva
superfície de façana.

-Separacions
A vial: seguint les alineacions previstes als plànols d’ordenació.
A laterals: entre parets mitgeres.
Al fons: segons fondària edificable indicada als plànols d’ordenació.
Art. 147.- Condicions d’ús
a) Ús d’habitatge: S’admet l’ús d’habitatge, entre mitgeres, tant el tipus unifamiliar
com el tipus plurifamiliar.
b) Ús d'apartament turístic: S'admet.
c) Ús d'habitatge turístic: S'admet.
d) Ús de residència: S’admet.
e) Ús comercial: S’admet en planta baixa amb les limitacions que li siguin
d’aplicació amb l’especificitat del tipus proposat i d’acord amb l’activitat que hi
correspongui. S’admet també en planta pis sempre que es vinculi amb la planta
baixa i hi estigui directament comunicada.
f) Ús de magatzem: S’admet en planta baixa i amb les limitacions que s’escaiguin
per a l’activitat concreta.
g) Ús sanitari i assistencial: No s’admet a excepció de petits dispensaris o
consultes mèdiques.
h) Ús de bars i restaurants: S’admet en planta baixa i en plantes pis vinculat a la
planta baixa.
i) Ús d’oficines i administratiu: S’admet.
j) Ús educatiu i cultural: S’admet.
k) Ús d'establiment hoteler: S’admet.
l) Altres usos: S’admeten aquells altres usos d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, que siguin compatibles amb el veïnatge de l’ús d’habitatge i d’acord amb
l’ordenança municipal.

DADES CADASTRALS

EDIFICI 1

SOLAR 2

EDIFICIS 3 i 4

SOLAR 5

MEMÒRIA TÈCNICA

TREBALLS PRÈVIS
Es durà a terme la retirada de tot el que hi ha al interior dels edificis, incloent
tots aquells materials considerats contaminants o perillosos i el seu
convenient tractament o reciclatge.
A mes es desmuntaran els cinc fanals existents i es recollirà i protegirà el
muntant elèctric de cada fanal, ja que aquestos s’hauran de tornar a
instal.lar amb un peu metàl.lic.
I la línia de baixa tensió fixada a les façanes s’ha de mantenir al seu lloc
també amb peus metàl.lics.
ESBROSSADA
Es durà a terme la esbrossada dels solars incloent la retirada dels arbres que
hi ha crescut i el reciclatge de les restes vegetals.
ENDERROCS
Per dur a terme l’obra d’enderroc es procedirà a alliberar espai dels solars 2
i 5 enderrocant manualment i per empenta mecànica les seves façanes i
restes de construccions existents.
Un cop els solars nets es podrà procedir a l’enderroc manual i per empenta
mecànica des-de el carrer i cap a l’interior de l’edifici 3 que es de dues
plantes, tallant el pas als carrers quan i on sigui necessari.
Per enderrocar l’edifici 4 que es de tres plantes, i donat que la seva
estructura principal es sòlida i les biguetes de formigó estan en mal estat i
que una part ja s’ha esfondrat, s’haurà d’apuntalar, a mida que sigui
necessari, per garantir la seguretat durant l’enderroc, ja que en aquest cas,
s’haurà de fer en part element a element i en part per empenta mecànica,
sempre cap al interior de l’edifici. Els elements pesants con les jàsseres
IPN320 amb un pes de 366 kg cada 6 ml i els pilars de formigó armat de 40
cm, amb un pes aproximat de 1200 kg, s’hauran d’alliberar manualment i
de baixar amb grua.
(A la cantonada del carrer de Pau Casals i del carrer de mas Valentí hi ha
un muntant de la línia de baixa tensió, que s’ha de mantenir al seu lloc).
Per enderrocar l’edifici 1, que té quatre plantes i es el mes complicat de
enderrocar, per que combina unes jàsseres continues de 17 metres de

llargada amb un pes aproximat de 10.30 tm, amb pilars de fàbrica
ceràmica massissa i a una alçada de 9.5 metres, la jàssera mes alta.
Aquestes jàsseres s’han de torcejar manualment per poder-les baixar amb
grua.
Aquest edifici s’ha d’enderrocar element a element, i s’han d’apuntalar els
forjats a mida que sigui necessari, per que les biguetes son ceràmiques i
l’entrebigat d’encadellat ceràmic amb capa de morter i no es coneix la
resistència real dels mateixos.
La coberta es de teula àrab a dues aigües sobre encadellat ceràmic,
cairats de fusta i la seva estructura principal es de jàsseres prefabricades de
formigó de 40 cm, que també s’ha de baixar amb grua, i pilars de fàbrica
massissa, que es poden esmicolar manualment i baixar-los per forats als
forjats o per les façanes.
Les façanes que son parets de càrrega de fàbrica ceràmica de 30 cm es
poden esmicolar manualment i baixar-les per forats als forjats o per les
façanes.
Per evitar esfondraments, s’enderrocarà la cisterna i la tremuja, i s’ompliran
de runa.
A mida que s’alliberin els solars s’hauran de tancar provisionalment amb
tanques d’obra i a mida que es generin les alçades indicades als plànols
també s’hauran de protegir provisionalment fins que no es muntin les
baranes definitives.
CONDICIONAMENT DEL SOLAR
Un cop realitzat l’enderroc es regularitzaran les diferents cotes dels solars
amb la mateixa runa de l’enderroc, i s’escamparà una capa de graveta de
20 mm.
A mida que es retirin les façanes s’han de col.locar els suports metal.lics
cilíndrics, acabat galvanitzat (tipus fanal), per poder fixar la línia de baixa
tensió fixada a tot el perímetre de l’obra i s’ha de fer coincidir un muntant
on ara hi ha els 5 fanals d’enllumenat públic, per tornar-los a col.locar.
Aquests peus aniran encastats a terra (dintre del solar, on ara hi ha les
façanes) i a les façanes que fan de barana, amb un dau de formigó per
garantir la seva estabilitat.
S’ha reservat una partida d’obra per poder arranjar els danys que es puguin
produir durant l’enderroc a voreres i paviments públics.
S’ha de construir una escala d’un metre d’amplada per salvar el desnivell
entre solars. Aquesta escala es construirà amb un mur de bloc de formigó

fixat al mur de contenció, que també farà de barana, i anirà reblert de
runa. Les esteses es pavimentaran amb panot de ciment i la resta de
superfícies s’arrebossaran amb morter de ciment acabat remolinat.
PROTECCIONS
Als llocs on es generen desnivells de mes de 50 cm es deixarà un metre de
façana que farà de barana. A l’escala la barana es construirà amb el
mateix bloc. Les baranes s’hauran d’arrebossar amb morter de ciment
acabat a bona vista i es farà un acabat de mitja canya amb morter de
ciment a la cara superior. ( plànols 20, 21, 22 i 23 ).
INSTAL.LACIONS
Col.locació del fanals retirats al inici de l’obra al mateix lloc on eren i
connexió i fixació del muntant elèctric recollit a la vorera.
També s’ha de muntar una pre-instal.lació de reg per goteij per regar els
arbres.
ENJARDINAMENT
Es plantaran nou moreres tal com indica el plànol 20, fent el clot adient,
aportant la terra vegetal necessària, amb tutor i fixacions adequades per
resistir els vents de la zona, i garantir la supervivència de l’arbre al menys un
any.

FOTOGRAFIES
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Decret 89/ 2010 Regulador de la producció i gestió de residus de la
construcció i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS DECRET 89/2010

Fase de Projecte

Projecte bàsic i d’execució

Títol

Enderroc d’un edifici industrial

Emplaçament

Mas Valentí, 1, Joan Miró 2i 4 i plaça de Catalunya, 3
43891 Vandellòs

CONTINGUT DEL DOCUMENT
D’acord amb el D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb el contingut
següent:
1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002)
1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3)
1.3- Mesures de segregació “in situ”
1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals)
1.5- Operacions de valoració “in situ”
1.6- Destí previst per als residus.
1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió.
1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost
del projecte.
1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, cost que
formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.
Classificació i descripció dels residus
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives.
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap
altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en
contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos
els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.
Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en
l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no
superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.
1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i
metres cúbics.
L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1
Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius
estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³.
Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es:
Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels
RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren
els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu:
1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció).
Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, de
forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al total
de l'obra superi les quantitats següents:
Formigó
Maons, teules, ceràmica
Metalls
Fusta
Vidre
Plàstics
Paper i cartó
Fibrociment

160.00T
80.00T
4.00 T
2,00 T
2.00T
1.00T
1.00 T
0.10 T

Mesures aplicades
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos
Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó +
envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a
l’article 5.5 del D 89/2010
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en
planta

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades
segons la normativa vigent que els afecta.
1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en
aquest cas s'identificarà el destí previst)

x

x
x
x

OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en
emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador
autoritzat
Reutilització de terres procedents de l’excavació
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en
urbanització
Reutilització de materials ceràmics
Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…
Reutilització de materials metàl·lics
Altres (indicar)

DESTÍ INICIAL
Extern

Pròpia obra

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats.

x

x
x
x

OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs,
simplement seran transportats a abocador autoritzat
Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia
Recuperació o regeneració de dissolvents
Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents
Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics
Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques
Regeneració d’àcids i bases
Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió
96/350/CE
Altres (indicar)

1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables
característiques i quantitat de cada tipus de residus)

"in situ" (indicant

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de
Residus de Catalunya.
Terminologia:
RCD:

Residus de la Construcció i la Demolició

RSU:

Residus Sòlids Urbans

RNP:

Residus NO perillosos

RP:

Residus perillosos

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes
Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, transport i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.
Dins l’apartat de documentació gràfica d’aquest projecte es pot consultar els plànols on
s'especificarà la situació i dimensions de:

x
x
x

x

Baixants de runes
Zones d’emmagatzematge i / o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes,
plàstics, metalls, vidres, cartrons ...
Zones o contenidors per rentat de canaletes / cubetes de formigó
Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos
Contenidors de residus urbans
Planta mòbil de reciclatge “in situ”
Ubicació dels emmagatzematges provisionals de materials per a reciclar. Com a àrids,
vidre, fusta o materials ceràmics.

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del
pressupost del projecte
Amb caràcter General:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició en obra.

Gestió de residus de construcció i demolició
Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per
part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions del marc legal regulador vigent
Certificació dels mitjans emprats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya.
Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.
Amb caràcter Particular:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte

X

x

x

x

x

x

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments,
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra
com als edificis confrontants.
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics,
marbres…).
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i
la resta d'elements que ho permetin.
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les
ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament
senyalitzats i segregat de la resta de residus
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es
realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d'una manera adequada.
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim
15 cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui
pertinent.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans
de contenció i magatzematge de residus.
El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens
a l'obra a què presten servei.
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència
d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries
objecte de reciclatge o dipòsit
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs
adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de

x

x

x

x

reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica
de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes
o gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i
entrega final de cada transport de residus
La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació vigent i als requisits de les
ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…)
seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal
corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos
o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com
la legislació laboral respecte d'això.
Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o
contenidors d'enderrocs amb components perillosos
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en
cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i
la contaminació amb altres materials.
Altres (indicar)

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició,
cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda.
A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra,
repartit en funció del volum de cada material.
Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de
Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió
S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista posteriorment
es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos de gestió dels
RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari.
S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ” que inclou:
B3.Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de
Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general
L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els
residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi de gestió,
amb un mínim de 150 euros.

CONCLUSIÓ
Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el
pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el
Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament.
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AMIDAMENTS

AMIDAMENTS
- 1. TREBALLS PREVIS
-1.1 Ut de retirada de fanals d’enllumenat públic, protecció
del cablejat, per la seva posterior recol.locació, inclou
custodia dels mateixos i prèvia desconnexió de la xarxa.
Inclou supervisió de l’empresa concessionària de manteniment
municipal.
5 ut.
-1.2 Ut de desconnexió de serveis , elèctrics, aigua i
sanejament que hi pugin haver, inclou neteja, retirada,
transport i gestió de restes a un abocador autoritzat. Inclou
cànon de tractament de residus de la deixalleria.
1 ut.
-1.3 Ut de retirada de bidons metàl.lics de 200 litres de
capacitat amb restes d’olis al seu interior, inclou transport
i gestió a un abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament
de residus de la deixalleria.
10 ut.
-1.4 Ut de retirada de bidons metàl.lics de 50 litres de
capacitat amb restes d’olis al seu interior, inclou transport
i gestió a un abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament
de residus de la deixalleria.
3 ut.
-1.5 Ut de retirada de botelles de gas butà industrial,
inclou transport i gestió a un abocador autoritzat. Inclou
cànon de tractament de residus de la deixalleria.
4 ut.
-1.6 Ut de retirada de botelles de gas butà domèstic, inclou
transport i gestió a un abocador autoritzat. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
1 ut.
-1.7
Pa per la retirada d’elements de fibrociment, (100 kg
aproximadament)
considerats
residus
perillós,
inclou
recollida, transport i gestió a un abocador autoritzat amb
les mesures de seguretat que corresponguin. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
dipòsit rectangular amb tapa de 105x65x55 1 ut.
dipòsit cilíndric de Ø70x 100cm
1 ut.
tub Ø10cm
13 ml.
canal de 20cm
26 ml.

-1.8 Pa per la col.locació de tanques, elements de seguretat
i rètols de tall puntual de carrers a mida que sigui
necessari per l’enderroc dels edificis, inclou la retirada
quan no siguin necessàries, tanques provisionals de solar, a
mida que es retirin els edificis i baranes provisionals
d’obra a mida que es generin alçades a protegir.
1 pa.
-1.9 Pa per la retirada de restes de mobles i equips
existents als edificis i solars (tremuja, canals de fusta,
motors elèctrics, etc), inclou la retirada de remolc del
solar 5. Inclou la selecció, càrrega i transport fins
l’abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus
de la deixalleria.
1 pa.
-1.10 Pa per la retirada de restes de bastiments, fusteries i
vidres que hi puguin haver. Inclou la selecció, càrrega i
transport fins l’abocador autoritzat. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
1 pa.
-1.11 M2 d’apuntalament provisional de les biguetes dels
forjats del edificis 1 i 4 a mida que sigui necessari i on
sigui necessari, per poder transitar amb seguretat durant
l’enderroc,
inclou
tot
el
necessari
per
realitzar
l’apuntalament.
522m2 edif. 1
1209 m2 edif. 4
- 2. MOVIMENT DE TERRES
-2.1 M2 de
inclou la
transport
tractament

neteja i esbrossada de terreny als solars 2 i 5,
retirada d’arbres i soques, inclou càrrega i
fins l’abocador autoritzat. Inclou cànon de
de residus de la deixalleria.
solar 2 168.00 m2
solar 5 129.00 m2
297.00 m2.

- 3. ENDERROCS
-3.1 M2 d’enderroc de paret de fàbrica de 15 cm, per empenta
mecànica, de les façanes i paret interior del solar 5, inclou
neteja, carrega, separació de bastiments i vidres, i
transport de runa a l’abocador autoritzat. Inclou el reg de
l’obra per evitar l’excés de pols durant tot l’enderroc.
Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs. Inclou
cànon de tractament de residus de la deixalleria.
14.24+14.00+22.75
50.99 m2.
-3.2 Pa d’enderroc per empenta mecànica de restes de coberta
i restes d’altell existents al solar 2, inclou neteja,
carrega, separació de bastiments i transport de runa a
l’abocador autoritzat. Inclou el reg de l’obra per evitar
l’excés de pols durant tot l’enderroc. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs.
Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
1 pa.
-3.3 Pa d’enderroc de la cisterna de 3m. de fondària i
tremuja de 1.60 m. de fondària indicades al plànol 4 i
posterior reblert amb runa de la mateixa obra, el mes neta
possible, esmicolada i piconada per togades de 40 cm., amb
aportació d’aigua a cada tongada, per prevenir esfondraments.
Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs.
1 pa.
-3.4 M2 de retirada de planxes metal.liques de coberta de
l’edifici 3, inclou mitjans auxiliars per realitzar el
treballs i càrrega i transport a abocador autoritzat. Inclou
cànon de tractament de residus de la deixalleria.
117.00 m2.
-3.5 M3 d’enderroc per col.lapse i/o empenta mecànica de
l’edifici 3, format per planta baixa i planta primera (6.86 m
d’alçada i 117 m2 de planta) quasi diàfanes, amb estructura
vertical mixta formada per paret de càrrega de pedra de 50
cm., paret de càrrega de fàbrica ceràmica de 30 cm, paret de
càrrega de fàbrica ceràmica de 15 cm. i
pilars de formigó
armat de 40 cm. I estructura horitzontal a base de jàsseres
IPN 320 (61kg/ml) i forjats de bigueta prefabricada de
formigó i revoltó ceràmic. La coberta es plana no transitable
de planxes ondulades galvanitzades. L’escala es metal.lica.
Inclou separació de restes, bastiments i vidres, càrrega i
transport a abocador autoritzat. Inclou el reg de l’obra per
evitar l’excés de pols durant tot l’enderroc. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
803.00 m3.

-3.6 M3 d’enderroc combinat part element a element i part per
col.lapse i/o empenta mecànica de l’edifici 4, format per
planta baixa i dues plantes ( de 10.50 m d’alçada i 403 m2 de
planta) diàfan totalment, amb estructura vertical mixta
formada per parets de càrrega de fàbrica ceràmica de 30 cm i
pilars de formigó armat de 40 cm. I estructura horitzontal a
base de jàsseres IPN 320 (61kg/ml)
i forjats de bigueta
prefabricada de formigó i revoltó ceràmic i de formigó (en
mal estat, una part ja ha col.lapsat). La coberta es plana no
transitable de rajola de garrot. I no té caixa d’escala,
l’accés es a través de l’edifici 1 i pel carrer de mas
Valentí. Inclou separació de restes, càrrega i transport a
abocador autoritzat. Inclou el reg de l’obra per evitar
l’excés de pols durant tot l’enderroc. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
4231.00 m3.
-3.7 M3 d’enderroc element a element de l’edifici 1, format
per planta baixa i tres plantes (de 13.50 m d’alçada i 174 m2
de planta) amb estructura vertical mixta formada per paret de
càrrega de pedra de 50 cm., paret de càrrega de fàbrica
ceràmica de 30 cm, paret de càrrega de fàbrica ceràmica de 15
cm. i
pilars de formigó de fàbrica ceràmica de 45 cm i
estructura horitzontal formada per una jàssera continua i
acartel.lada a la planta baixa, fabricada in situ, de 17 m de
llargada i de 45 cm x 55 cm i d’un pes aproximat de 103 Tm. I
bigueta ceràmica amb entrebigat d’encadellat ceràmic i xapa
de morter. La coberta es inclinada a dues aigües de teula
àrab
sobre
encadellat
ceràmic
i
la
seva
estructura
horitzontal es amb jàsseres prefabricades de formigó de 40 cm
i cairats de fusta. L’escala es de volta de rajola de tres
trams i la caixa d’escala es de paret de càrrega de fàbrica
ceràmica de 15 cm. i té un altra escala de dos tram de volta
de rajola que dona accés a l’edifici 4. Inclou separació de
restes, càrrega i transport a abocador autoritzat. Inclou el
reg de l’obra per evitar l’excés de pols durant tot
l’enderroc. Inclou mitjans auxiliars per realitzar els
treballs. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.
2349.00 m3.

- 4. CONDICIONAMENT DEL SOLAR
-4.1 M2 de reblert amb la mateixa runa de l’enderroc, el mes
neta possible, esmicolada i piconada amb aportació d’aigua
amb un gruix mig de 30 cm., per assolir els nivells de carrer
(on calgui) , tal com sindica al plànol 20.Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs i neteja, recollida,
càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou
cànon de tractament de residus de la deixalleria.
985.00 m2.
-4.2 M3 de formació d’emmacat de graves de 20 mm i de 10 cm.
de gruix , tal com sindica al plànol 20. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs.
98.50 m3.
-4.3 Pa de possible recuperació de paviments existents als
edificis per a la seva utilització al solars resultants, si
per cota i naturalesa son funcionals a les necessitats
projectades. (aquesta partida es compensarà amb les partides
4.1 i 4.2).
1 pa.
-4.3 Ut d’instal.lació de suports metal.lics de Ø 15 cm
acabat galvanitzat (tipus fanal) encastats a terra amb bloc
de formigó abocat manual amb carretó en excavació prèvia de
40cmx40cmx40cm, amb una quantia d’acer UNE-EN 10080 B500S de
77.137 Kg/m3. Inclou replanteig, col.locació de separadors,
fixació d’armadures i curat del formigó.
Per mantenir la
línia de baixa tensió on esta instal.lada ara, i a mida que
es retirin les façanes. Aquests suports serviran per
instal.lar els fanals existents (tal com s’indica als plànols
20, 21, 22 i 23). Inclou mitjans auxiliars per realitzar els
treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a
abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de
la deixalleria.
6 ut de 3.50 m.
3 ut de 4.50 m.
-4.4 Pa per la construcció d’una escala d’un metre d’ample,
per salvar una alçada de 2.85 m aproximadament de graons de
17.5 cm d’alçada i 30 cm d’estesa, (tal com s’indica als
plànols 20, 21, 22 i 23), que es construirà amb:
- 0.60 m2 de fonament corregut de formigó armat abocat manual
amb carretó en excavació prèvia de 40cmx30cmx500cm, amb una
quantia d’acer UNE-EN 10080 B500S de 77.137 Kg/m3. Inclou
replanteig, col.locació de separadors, fixació d’armadures i
curat del formigó, i col.locació d’esperes per rebre el mur
de bloc cada metre lineal.

- 11.00 m2 de mur de bloc de ciment de 20 cm de gruix ancorat
al mur de contenció existent armat amb un Ø12mm cada metre
lineal i un Ø12mm cada dues filades i reblert de formigó.
- 5.20 m3 de reblert de runa de l’enderroc, el mes neta
possible, esmicolada i piconada per tongades de 40 cm
amb
aportació d’aigua a cada tongada.
- 5.00 ml de formació de graons de fàbrica ceràmica perforada
agafada amb morter de ciment de 30 cm d’estesa i 17 cm
d’alçada. Inclou replanteig.
- 5.60 m2 de paviment de panot de formigó, agafat amb morter
de ciment.
Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i neteja,
recollida,
càrrega
i
transport
de
restes
a
abocador
autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.
1 pa.
-4.5 Ut d’instal.lació d’escossell de formigó agafat amb
morter de ciment, Inclou
replanteig, mitjans auxiliars per
realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i
transport de restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
9 ut.
-4.6 Pa per l’arranjament de voreres i paviments públics que
es puguin deteriorar per les activitats de l’enderroc. Inclou
mitjans auxiliars per realitzar els treballs i neteja,
recollida,
càrrega
i
transport
de
restes
a
abocador
autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.
1 pa.
- 5. PROTECCIONS
-5.1 M3 de barana de fàbrica ceràmica perforada (totxana) de
30 cm de gruix agafada amb morter de ciment, de 1 m d’alçada
per completar la barana formada pel primer metre de façana,
(tal com s’indica als plànols 20, 21, 22 i 23)(25.75 ml) .
Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i neteja,
recollida,
càrrega
i
transport
de
restes
a
abocador
autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.
7.70 m3.
-5.2 M2 d’arrebossat amb morter de ciment acabat remolinat a
bona vista de la barana de fàbrica ceràmica que resulta de
retallar les façanes i completar els forats que resten.
Inclou remat superior amb mitja canya de morter de ciment

(76.50 ml). Inclou mitjans auxiliars per realitzar els
treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a
abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de
la deixalleria.
153.00 m2.
-5.3 M2 d’arrebossat amb morter de ciment acabat remolinat a
bona vista dels murs de contenció existents. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs i neteja, recollida,
càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou
cànon de tractament de residus de la deixalleria.
99.50 m2
-5.4 M2 d’acabat de l’arrebossat de morter de les baranes de
fàbrica ceràmica, murs i escala amb ruixat d’òxid de ferro
amb polvoritzador manual d’esquena, Inclou mitjans auxiliars
per realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i
transport de restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
252.50 m2
- 6. INSTAL.LACIONS
-6.1 Ut de recol.locació de fanals d’enllumenat públic
existents (retirats anteriorment), inclou la connexió amb el
muntant elèctric existent i protegit durant l’obra, (tal com
s’indica als plànols 20, 21, 22 i 23). Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs i neteja, recollida,
càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou
supervisió
de
l’empresa
concessionària
de
manteniment
municipal.
5 ut.
-6.2 Ml d’instal.lació de reg per degoteig amb tub de
polietilé soterrat de Ø 18 mm amb
dos inserts de gota per
arbre de Ø 3 mm, inclou rasa de 20cmx20cm, inclou tapat de la
rasa amb grava, inclou peces especials per realitzar la
instal.lació fins els escossells dels arbres, inclou arqueta
de registre i posterior connexió a la xarxa de 30cmx30cmx30cm
interiors, de fàbrica ceràmica perforada de mig peu,
arrebossada i lliscada amb morter de ciment per l’interior,
inclou tapa de formigó. Inclou mitjans auxiliars per
realitzar el treballs. Inclou separació de restes, càrrega i
transport a abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament
de residus de la deixalleria.
113.00 ml.

- 7. ENJARDINAMENT
-7.1 Ut de plantat de morera, inclou fer el clot de
60cmx60cmx60cm, aportació de terra vegetal com a mínim el 75%
de la capacitat del clot,col.locació de dos tutors per arbre
i fixacions per resistir els vents de la zona i garantia de
supervivència de l’arbre d’un any. Inclou mitjans auxiliars
per realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i
transport de restes a abocador autoritzat.
9 ut.

- 8. SEGURETAT I SALUT
-8.1 Sistemes de protecció col.lectiva.
Ut
de
conjunt
de
sistemes
de
protecció
col.lectiva,
necessaris
per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d’emmagatzematge o retirada a contenidor.
1 ut.

-8.2 Sistemes de protecció individual.
Ut de conjunt d’equips de protecció individual, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
1 ut.
-8.3 Medicina preventiva i primers auxilis
Ut de subministrament i col.locació de farmaciola d’urgència
per a caseta d’obra, proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats,
gases
estèrils,
cotó
hidròfil,
benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d’un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d’urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d’un sol ús,
fixada al parament amb cargols i tacs.
1 ut.

-8.4 Senyalització provisional d’obres
Ut de conjunt d’elements d’abalisament i senyalització
provisional d’obres, necessaris
per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
1 ut.

- 9. MATERIALS RECUPERABLES I VALORITZABLES

M2 de planxes ondulades

de coberta galvanitzades

117 m2

M2 de teula àrab

174 m2

Ut. de cairats de fusta

79 ut

Kg d’acer en perfil IPN 320

16.250 kg

albert pedrola rullo

arquitecte tècnic

L’hospitalet de l’Infant

juny de 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOST

1 TREBALLS PREVIS
Codi

U

Descripció

Total

1.1

Ut

Retirada de fanals d’enllumenat públic, protecció del cablejat, per la seva posterior reinstal.lació,
inclou custodia dels mateixos i prèvia desconnexió de la xarxa. Inclou supervisió de l’empresa
concessionària de manteniment municipal.

0,534 h

Oficial 1ª electricista.

20,290 €

10,83 €

0,532 h

Ajudant electricista.

17,490 €

9,30 €

2,000 %

Costos directes complementaris

20,130 €

0,40 €

20,530 €

0,62 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per Ut
1.2

Ut

Desconnexió de serveis , elèctrics, aigua i sanejament que hi pugin haver, inclou neteja, retirada,
transport i gestió de restes a un abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.

0,721 h

Oficial 1ª electricista.

20,290 €

14,63 €

0,719 h

Ajudant electricista.

17,490 €

12,58 €

0,646 h

Oficial 1ª lampista.

20,290 €

13,11 €

0,645 h

Ajudant lampista.

17,490 €

11,28 €

1,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8,077 €

9,22 €

2,000 %

Costos directes complementaris

60,820 €

1,22 €

62,040 €

1,86 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per Ut
1.3

Ut

1,000 U

Transport de bidó de 200 litres de capacitat, apte per a
emmagatzemar residus perillosos, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, fins i tot servei de
lliurament.

56,757 €

56,76 €

1,000 U

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos de bidó de 200 litres de capacitat, amb residus de líquids
aquosos procedents de la construcció o demolició.

24,003 €

24,00 €

2,000 %

Costos directes complementaris

80,760 €

1,62 €

82,380 €

2,47 €

Costos indirectes

Preu total per Ut
Ut

84,85 €

Retirada de bidons metàl.lics de 50 litres de capacitat amb restes d’olis al seu interior, inclou
transport i gestió a un abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.

1,000 U

Transport de bidó 50 litres de capacitat, apte per a emmagatzemar
residus perillosos, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, fins i tot s

19,977 €

19,98 €

1,000 U

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos de bidó de 50 litres de capacitat, amb residus de líquids
aquosos procedents de la construcció o demolició.

11,641 €

11,64 €

2,000 %

Costos directes complementaris

31,620 €

0,63 €

32,250 €

0,97 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per Ut
1.5

63,90 €

Retirada de bidons metàl.lics de 200 litres de capacitat amb restes d’olis al seu interior, inclou
transport i gestió a un abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.

3,000 %

1.4

21,15 €

Ut
1,000 Ut

33,22 €

Retirada d'ampolles de gas butà industrial, inclou transport i gestió a un abocador autoritzat.
Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.
Retirada d'ampolles de gas butà industrial, inclou transport i gestió a
un abocador autoritzat
3,000 %

Costos indirectes

15,414 €

15,41 €

15,410 €

0,46 €

1 TREBALLS PREVIS
Codi

U

Descripció

Total

Preu total per Ut
1.6

Ut
1,000 Ut

Retirada d'ampolles de gas butà domèstic, inclou transport i gestió a un abocador autoritzat.
Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.
Retirada d'ampolles de gas butà domèstic, inclou transport i gestió a
un abocador autoritzat
3,000 %

Costos indirectes

7,399 €

7,40 €

7,400 €

0,22 €

Preu total per Ut
1.7

Pa

2,500 m

Desmuntatge de baixant de fibrociment o altres elements amb amiant
i elements de fixació, per a una longitud mitjana a desmuntar d'entre
26 i 100 m, plastificat, etiquetatge i paletitzat d'els elements, amb
mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

38,659 €

96,65 €

1,000 m³

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos de fibrociment amb amiant, procedents de una demolició.

97,419 €

97,42 €

2,000 %

Costos directes complementaris

194,070 €

3,88 €

197,950 €

5,94 €

Costos indirectes

Preu total per Pa
Pa

9,020 U

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, per a limitació de pas de
vianants, amb dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

21,622 €

195,03 €

1,283 h

Peó Seguretat i Salut.

16,360 €

20,99 €

2,000 %

Costos directes complementaris

216,020 €

4,32 €

220,340 €

6,61 €

Costos indirectes

Preu total per Pa
Pa

5,058 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

82,75 €

5,059 h

Peó especialitzat construcció.

17,310 €

87,57 €

2,000 %

Costos directes complementaris

170,320 €

3,41 €

173,730 €

5,21 €

Costos indirectes

Preu total per Pa
Pa
9,558 h

Peó ordinari construcció.

1,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

2,000 %

Costos directes complementaris
Costos indirectes

16,360 €

156,37 €

8,077 €

9,22 €

165,590 €

3,31 €

168,900 €

5,07 €

Preu total per Pa
M²

0,017 h

178,94 €

Retirada de restes de bastiments, fusteries i vidres que hi puguin haver. Inclou la selecció, càrrega
i transport fins l’abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

3,000 %

1.11

226,95 €

Retirada de restes de mobles i equips existents als edificis i solars (tremuja, canals de fusta, motors
elèctrics, etc), inclou la retirada de remolc del solar 5. Inclou la selecció, càrrega i transport fins
l’abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

3,000 %

1.10

203,89 €

Col.locació de tanques, elements de seguretat i rètols de tall puntual de carrers a mida que sigui
necessari per l’enderroc dels edificis, inclou la retirada quan no siguin necessàries, tanques
provisionals de solar, a mida que es retirin els edificis i baranes provisionals d’obra a mida que es
generin alçades a protegir

3,000 %

1.9

7,62 €

Retirada d’elements de fibrociment, considerats residus perillós, inclou recollida, transport i gestió
a un abocador autoritzat amb les mesures de seguretat que corresponguin. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.

3,000 %

1.8

15,87 €

173,97 €

Apuntalament provisional de les biguetes dels forjats del edificis 1 i 4 a mida que sigui necessari i
on sigui necessari, per poder transitar amb seguretat durant l’enderroc, inclou tot el necessari per
realitzar l’apuntalament
Oficial 1ª construcció.

19,630 €

0,33 €

1 TREBALLS PREVIS
Codi

U

Descripció

0,017 h

Peó ordinari construcció.

2,000 %

Costos directes complementaris

Total

3,000 %

Costos indirectes

16,360 €

0,28 €

0,610 €

0,01 €

0,620 €

0,02 €

Preu total per M²

0,64 €

2 MOVIMENT DE TERRES
Codi

U

Descripció

Total

2.1

m²

Neteja i esbrossada de terreny als solars 2 i 5, inclou la retirada d’arbres, inclou càrrega i transport
fins l’abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

0,021 h

Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència.

1,896 €

0,04 €

0,017 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

24,805 €

0,42 €

0,046 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

0,75 €

2,000 %

Costos directes complementaris

1,210 €

0,02 €

1,230 €

0,04 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per m²

1,27 €

3 ENDERROCS
Codi

U

Descripció

Total

3.1

m³

Enderroc de paret de fàbrica de 15 cm, per empenta mecànica, de les façanes i paret interior
del solar 5, inclou neteja, carrega, separació de bastiments i transport de runa a l’abocador
autoritzat. Inclou el reg de l’obra per evitar l’excés de pols durant tot l’enderroc. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

0,047 h

Martell pneumàtic.

2,515 €

0,12 €

0,024 h

Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.

4,254 €

0,10 €

0,047 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³.

41,311 €

1,94 €

0,047 h

Retroexcavadora sobre cadenes, de 170 kW.

36,137 €

1,70 €

0,009 h

Oficial 1ª soldador.

19,940 €

0,18 €

0,030 h

Oficial 1ª construcció.

19,630 €

0,59 €

0,124 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

2,03 €

0,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8,077 €

1,15 €

2,000 %

Costos directes complementaris

7,810 €

0,16 €

7,970 €

0,24 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per m³
3.2

Pa

Enderroc per empenta mecànica de restes de coberta i restes d’altell existents al solar 2, inclou
neteja, carrega, separació de bastiments i transport de runa a l’abocador autoritzat. Inclou el reg
de l’obra per evitar l’excés de pols durant tot l’enderroc. Inclou mitjans auxiliars per realitzar els
treballs. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

1,447 h

Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència.

1,896 €

2,74 €

4,082 h

Oficial 1ª construcció.

19,630 €

80,13 €

4,082 h

Peó especialitzat construcció.

17,310 €

70,66 €

7,832 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

128,13 €

0,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8,077 €

1,15 €

2,000 %

Costos directes complementaris

282,810 €

5,66 €

288,470 €

8,65 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per Pa
3.3

Pa

0,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

3,354 h
2,000 %

8,077 €

1,15 €

Peó ordinari construcció.

16,360 €

54,87 €

Costos directes complementaris

56,020 €

1,12 €

57,140 €

1,71 €

Costos indirectes

Preu total per Pa
m²

0,231 h

297,12 €

Enderroc de la cisterna de 3m. de fondària i tremuja de 1.60 m. de fondària indicades al plànol 4 i
posterior reblert amb runa de la mateixa obra, el mes neta possible, esmicolada i piconada per
togades de 40 cm., amb aportació d’aigua a cada tongada, per prevenir esfondraments. Inclou
mitjans auxiliars per realitzar els treballs.

3,000 %

3.4

8,21 €

58,85 €

Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a
menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%; amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou cànon de tractament de
residus de la deixalleria.
Peó ordinari construcció.

16,360 €

3,78 €

3 ENDERROCS
Codi

U

Descripció

Total

0,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8,077 €

1,15 €

2,000 %

Costos directes complementaris

4,930 €

0,10 €

5,030 €

0,15 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per m²
3.5

m³

Enderroc per col.lapse i/o empenta mecànica de l’edifici 3, format per planta baixa i planta
primera (6.86 m d’alçada i 117 m2 de planta) quasi diàfanes, amb estructura vertical mixta
formada per paret de càrrega de pedra de 50 cm., paret de càrrega de fàbrica ceràmica de 30
cm, paret de càrrega de fàbrica ceràmica de 15 cm. i pilars de formigó armat de 40 cm. I
estructura horitzontal a base de jàsseres IPN 320 (61kg/ml) i forjats de bigueta prefabricada de
formigó i revoltó ceràmic. La coberta es plana no transitable de planxes ondulades
galvanitzades. L’escala es metal.lica. Inclou separació de restes, càrrega i transport a abocador
autoritzat. Inclou el reg de l’obra per evitar l’excés de pols durant tot l’enderroc. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

0,055 h

Martell pneumàtic.

2,515 €

0,14 €

0,027 h

Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.

4,254 €

0,11 €

0,043 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³.

41,311 €

1,78 €

0,048 h

Retroexcavadora sobre cadenes, de 170 kW.

36,137 €

1,73 €

0,005 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com
comburente.

4,546 €

0,02 €

0,004 h

Oficial 1ª soldador.

19,940 €

0,08 €

0,021 h

Oficial 1ª construcció.

19,630 €

0,41 €

0,085 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

1,39 €

0,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8,077 €

1,15 €

2,000 %

Costos directes complementaris

6,810 €

0,14 €

6,950 €

0,21 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per m³
3.6

5,18 €

m³

7,16 €

Enderroc combinat part element a element i part per col.lapse i/o empenta mecànica de l’edifici
4, format per planta baixa i dues plantes ( de 10.50 m d’alçada i 403 m2 de planta) diàfan
totalment, amb estructura vertical mixta formada per parets de càrrega de fàbrica ceràmica de
30 cm i pilars de formigó armat de 40 cm. I estructura horitzontal a base de jàsseres IPN 320
(61kg/ml) i forjats de bigueta prefabricada de formigó i revoltó ceràmic i de formigó (en mal
estat, una part ja ha col.lapsat). La coberta es plana no transitable de rajola de garrot. I no té
caixa d’escala, l’accés es a través de l’edifici 1 i pel carrer de mas Valentí. Inclou separació de
restes, càrrega i transport a abocador autoritzat. Inclou el reg de l’obra per evitar l’excés de pols
durant tot l’enderroc. Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs. Inclou cànon de tractament
de residus de la deixalleria.

0,018 h

Martell pneumàtic.

2,515 €

0,05 €

0,018 h

Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.

4,254 €

0,08 €

0,047 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³.

41,311 €

1,94 €

0,065 h

Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb cisalla de
demolició.

64,741 €

4,21 €

0,052 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com
comburente.

4,546 €

0,24 €

0,012 h

Oficial 1ª soldador.

19,940 €

0,24 €

0,009 h

Oficial 1ª construcció.

19,630 €

0,18 €

0,032 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

0,52 €

3 ENDERROCS
Codi

U

Descripció

Total

0,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8,077 €

1,15 €

2,000 %

Costos directes complementaris

8,610 €

0,17 €

8,780 €

0,26 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per m³
3.7

m³

9,04 €

Enderroc element a element de l’edifici 1, format per planta baixa i tres plantes (de 13.50 m
d’alçada i 174 m2 de planta) amb estructura vertical mixta formada per paret de càrrega de
pedra de 50 cm., paret de càrrega de fàbrica ceràmica de 30 cm, paret de càrrega de fàbrica
ceràmica de 15 cm. i pilars de formigó de fàbrica ceràmica de 45 cm i estructura horitzontal
formada per una jàssera continua i acartel.lada a la planta baixa, fabricada in situ, de 17 m de
llargada i de 45 cm x 55 cm i d’un pes aproximat de 103 Tm. I bigueta ceràmica amb entrebigat
d’encadellat ceràmic i xapa de morter. La coberta es inclinada a dues aigües de teula àrab
sobre encadellat ceràmic i la seva estructura horitzontal es amb jàsseres prefabricades de
formigó de 40 cm i cairats de fusta. L’escala es de volta de rajola de tres trams i la caixa d’escala
es de paret de càrrega de fàbrica ceràmica de 15 cm. i té un altra escala de dos tram de volta
de rajola que dona accés a l’edifici 4. Inclou mitjans auxiliars per realitzar el treballs. Inclou
separació de restes, càrrega i transport a abocador autoritzat. Inclou el reg de l’obra per evitar
l’excés de pols durant tot l’enderroc. Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs. Inclou cànon
de tractament de residus de la deixalleria.

0,023 h

Martell pneumàtic.

2,515 €

0,06 €

0,023 h

Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.

4,254 €

0,10 €

0,046 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³.

41,311 €

1,90 €

0,073 h

Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb cisalla de
demolició.

64,741 €

4,73 €

0,034 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com
comburente.

4,546 €

0,15 €

0,012 h

Oficial 1ª soldador.

19,940 €

0,24 €

0,012 h

Oficial 1ª construcció.

19,630 €

0,24 €

0,046 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

0,75 €

0,142 m³

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

8,077 €

1,15 €

2,000 %

Costos directes complementaris

9,320 €

0,19 €

9,510 €

0,29 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total per m³

9,80 €

4 CONDICIONAMENT DEL SOLAR
Codi

U

Descripció

Total

4.1

m³

Reblert amb la mateixa runa de l’enderroc, el mes neta possible, esmicolada i piconada amb
aportació d’aigua amb un gruix mig de 30 cm., per assolir els nivells de carrer (on calgui) , tal com
sindica al plànol 20.Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i
transport de restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la
deixalleria.
Sense descomposició
3,000 %

1,047 €
Costos indirectes

1,047 €

Preu total arrodonit per m³
4.2

m²
0,110 m³

Graveta de pedrera, de pedra calcària, de 20 a 40 mm de diàmetre.

11,206 €

1,23 €

0,011 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

24,805 €

0,27 €

0,176 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

2,88 €

2,000 %

Costos directes complementaris

4,380 €

0,09 €

4,470 €

0,13 €

Costos indirectes

Preu total arrodonit per m²
U

4,60 €

Instal.lació de suports metal.lics de Ø 15 cm acabat galvanitzat (tipus fanal) encastats a terra
amb bloc de formigó abocat manual amb carretó en excavació prèvia de 40cmx40cmx40cm,
amb una quantia d’acer UNE-EN 10080 B500S de 77.137 Kg/m3. Inclou replanteig, col.locació de
separadors, fixació d’armadures i curat del formigó. Per mantenir la línia de baixa tensió on esta
instal.lada ara, i a mida que es retirin les façanes. Aquests suports serviran per instal.lar els fanals
existents (tal com s’indica als plànols 20, 21, 22 i 23). Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i
neteja, recollida, càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament
de residus de la deixalleria.

1,000 U

Fonamentació amb formigó HM-20/P/20/I per ancoratge de columna
de 3 a 6 m d'altura, inclús placa i perns d'ancoratge.

51,519 €

51,52 €

1,000 U

Columna recta d'acer galvanitzat, pintada, altura de 3.5 fins a 4.5 m.
Segons UNE-EN 40-5.

87,585 €

87,59 €

1,000 U

Material auxiliar per il·luminació exterior.

0,522 €

0,52 €

1,142 h

Camió amb grua de fins a 12 t.

36,069 €

41,19 €

0,990 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

19,630 €

19,43 €

0,990 h

Ajudant construcció d'obra civil.

17,520 €

17,34 €

0,126 h

Oficial 1ª electricista.

20,290 €

2,56 €

0,126 h

Ajudant electricista.

17,490 €

2,20 €

2,000 %

Costos directes complementaris

222,350 €

4,45 €

226,800 €

6,80 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per U
4.4

1,08 €

Emmacat de graves de 20 mm i de 10 cm. de gruix , tal com sindica al plànol 20. Inclou mitjans
auxiliars per realitzar els treballs

3,000 %

4.3

0,03 €

Pa

233,60 €

Construcció d’una escala d’un metre d’ample, per salvar una alçada de 2.85 m
aproximadament de graons de 17.5 cm d’alçada i 30 cm d’estesa, (tal com s’indica als plànols
20, 21, 22 i 23), que es construirà amb:
- 0.60 m2 de fonament corregut de formigó armat abocat manual amb carretó en excavació
prèvia de 40cmx30cmx500cm, amb una quantia d’acer UNE-EN 10080 B500S de 77.137 Kg/m3.
Inclou replanteig, col.locació de separadors, fixació d’armadures i curat del formigó, i col.locació
d’esperes per rebre el mur de bloc cada metre lineal.
- 11.00 m2 de mur de bloc de ciment de 20 cm de gruix ancorat al mur de contenció existent
armat amb un Ø12mm cada metre lineal i un Ø12mm cada dues filades i reblert de formigó.
- 5.20 m3 de reblert de runa de l’enderroc, el mes neta possible, esmicolada i piconada per
tongades de 40 cm amb aportació d’aigua a cada tongada.
- 5.00 ml de formació de graons de fàbrica ceràmica perforada agafada amb morter de ciment
de 30 cm d’estesa i 17 cm d’alçada. Inclou replanteig.
- 5.60 m2 de paviment de panot de formigó, agafat amb morter de ciment.
Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a
abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

4 CONDICIONAMENT DEL SOLAR
Codi

U
118,256 U

Descripció

Total

Bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir. Segons UNE-EN 771-3.

0,398 €

47,07 €

9,473 U

Mig bloc de formigó, llis estàndard color gris, 20x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir. Segons UNE-EN 771-3.

0,284 €

2,69 €

9,494 U

Bloc de cantonada de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir. Segons UNE-EN
771-3.

0,654 €

6,21 €

9,600 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.

0,531 €

5,10 €

0,184 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

0,677 €

0,12 €

36,450 m

Armadura , amb dispositius de separació, geometria dissenyada per
permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol de l'operari (SAO).

1,494 €

54,46 €

160,935 kg

Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.

0,067 €

10,78 €

0,008 m³

Aigua.

0,925 €

0,01 €

0,029 t

Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra.

10,353 €

0,30 €

0,189 t

Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm.

10,260 €

1,94 €

0,361 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria
M-7,5 (resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat a granel,
segons UNE-EN 998-2.

18,682 €

6,74 €

1,050 m²

Lloseta de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339.

3,391 €

3,56 €

0,011 m³

Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

74,050 €

0,81 €

1,004 €

10,34 €

10,301 h

Formigonera.

20,028 h

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

19,630 €

393,15 €

20,039 h

Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.

16,360 €

327,84 €

1,939 h

Oficial 1ª ferrallista.

20,610 €

39,96 €

1,939 h

Ajudant ferrallista.

18,400 €

35,68 €

2,000 %

Costos directes complementaris

946,760 €

18,94 €

965,700 €

28,97 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per Pa
4.5

m

Instal.lació d’escossell de formigó agafat amb morter de ciment, Inclou mitjans auxiliars per
realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou
cànon de tractament de residus de la deixalleria.

0,082 m³

Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.

37,211 €

3,05 €

7,625 U

Vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, amb cara
superior arrodonida o aixamfranada, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

2,007 €

15,30 €

0,006 m³

Aigua.

0,925 €

0,01 €

0,009 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

19,885 €

0,18 €

0,330 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

19,630 €

6,48 €

0,286 h

Ajudant construcció d'obra civil.

17,520 €

5,01 €

2,000 %

Costos directes complementaris

30,030 €

0,60 €

30,630 €

0,92 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu tota arrodonit per r m
4.6

994,67 €

Pa

0,032 m³

31,55 €

Arranjament de voreres i paviments públics que es puguin deteriorar per les activitats de
l’enderroc. Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de
restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.
Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM
II/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra.

479,417 €

15,34 €

4 CONDICIONAMENT DEL SOLAR
Codi

U

Descripció

Total

1,000 kg

Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1.

0,067 €

0,07 €

1,050 m²

Lloseta de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339.

3,391 €

3,56 €

0,001 m³

Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

74,050 €

0,07 €

3,179 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

19,630 €

62,40 €

3,862 h

Ajudant construcció d'obra civil.

17,520 €

67,66 €

2,000 %

Costos directes complementaris

149,100 €

2,98 €

152,080 €

4,56 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per Pa

156,64 €

5 PROTECCIONS
Codi

U

Descripció

5.1

m²

Barana de fàbrica ceràmica perforada (totxana) de 30 cm de gruix agafada amb morter de
ciment, de 1 m d’alçada per completar la barana formada pel primer metre de façana, (tal
com s’indica als plànols 20, 21, 22 i 23)(25.75 ml). Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i
neteja, recollida, càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament
de residus de la deixalleria.

17,600 U

Total

Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, segons UNE-EN
771-1.

0,088 €

1,55 €

0,021 m³

Aigua.

0,925 €

0,02 €

0,114 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat a granel, segons
UNE-EN 998-2.

18,188 €

2,07 €

0,115 m²

Caironet, acabat mat o natural, 8,00€/m², segons UNE-EN 14411.

4,932 €

0,57 €

0,180 m

Bigueta pretesada, T-18, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.

2,983 €

0,54 €

0,277 h

Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec,
subministrat a granel.

1,006 €

0,28 €

0,486 h

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

19,630 €

9,54 €

0,305 h

Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.

16,360 €

4,99 €

3,000 %

Costos directes complementaris

19,560 €

0,59 €

20,150 €

0,60 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per m²
5.2

m²

Arrebossat amb morter de ciment acabat remolinat a bona vista de la barana de fàbrica
ceràmica que resulta de retallar les façanes i completar els forats que resten. Inclou remat
superior amb mitja canya de morter de ciment (76.50 ml). Inclou mitjans auxiliars per realitzar els
treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.

0,015 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

71,092 €

1,07 €

0,210 m²

Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10
mm de llum de malla, antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ d'espessor,
per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.

0,954 €

0,20 €

0,294 h

Oficial 1ª construcció.

19,630 €

5,77 €

0,151 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

2,47 €

2,000 %

Costos directes complementaris

9,510 €

0,19 €

9,700 €

0,29 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per m²
5.3

m²

9,99 €

Arrebossat amb morter de ciment acabat remolinat a bona vista dels murs de contenció
existents. Inclou mitjans auxiliars per realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de
restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

0,015 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra
con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

71,092 €

1,07 €

0,210 m²

Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10
mm de llum de malla, antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ d'espessor,
per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.

0,954 €

0,20 €

0,293 h

Oficial 1ª construcció.

19,630 €

5,75 €

0,150 h

Peó ordinari construcció.

16,360 €

2,45 €

2,000 %

Costos directes complementaris

9,470 €

0,19 €

9,660 €

0,29 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per m²
5.4

20,75 €

m²

0,300 l

9,95 €

Acabat de l’arrebossat de morter de les baranes de fàbrica ceràmica, murs i escala amb ruixat
d’òxid de ferro amb polvoritzador manual d’esquena, Inclou mitjans auxiliars per realitzar els
treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a abocador autoritzat. Inclou cànon de
tractament de residus de la deixalleria.
Pintura per a exterior, amb òxid de ferro; per a aplicar amb
polvoritzador.

7,901 €

2,37 €

5 PROTECCIONS
Codi

U

Descripció

Total

0,090 h

Oficial 1ª pintor.

19,630 €

1,77 €

0,090 h

Ajudant pintor.

17,520 €

1,58 €

2,000 %

Costos directes complementaris

5,720 €

0,11 €

5,830 €

0,17 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per m²

6,00 €

6 INSTAL.LACIONS
Codi

U

Descripció

Total

6.1

U

Instal.lació de fanals d’enllumenat públic existents, inclou la connexió amb el muntant elèctric
existent i protegit durant l’obra, (tal com s’indica als plànols 20, 21, 22 i 23). Inclou mitjans auxiliars
per realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a abocador autoritzat.
Inclou supervisió de l’empresa concessionària de manteniment municipal.

1,000 U

Caixa de connexió i protecció, amb fusibles.

3,769 €

3,77 €

4,000 m

Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².

0,274 €

1,10 €

2,000 m

Conductor de coure nu, de 35 mm².

1,765 €

3,53 €

1,000 U

Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm,
fabricat en acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5 m de longitud.

9,929 €

9,93 €

1,000 U

Material auxiliar per il·luminació exterior.

0,522 €

0,52 €

0,242 h

Camió amb grua de fins a 12 t.

36,069 €

8,73 €

0,248 h

Oficial 1ª electricista.

20,290 €

5,03 €

0,249 h

Ajudant electricista.

17,490 €

4,36 €

2,000 %

Costos directes complementaris

36,970 €

0,74 €

37,710 €

1,13 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per U
6.2

m

38,84 €

Instal.lació de reg per degoteig amb tub de polietilé soterrat de Ø 18 mm amb dos inserts de
gota per arbre de Ø 3 mm, inclou rasa de 20cmx20cm, inclou tapat de la rasa amb grava, inclou
peces especials per realitzar la instal.lació fins els escossells dels arbres, inclou arqueta de registre i
posterior connexió a la xarxa de 30cmx30cmx30cm interiors, de fàbrica ceràmica perforada de
mig peu, arrebossada i lliscada amb morter de ciment per l’interior, inclou tapa de formigó. Inclou
mitjans auxiliars per realitzar el treballs. Inclou separació de restes, càrrega i transport a abocador
autoritzat. Inclou cànon de tractament de residus de la deixalleria.

1,000 m

Tub de polietilè, color negre, de 16 mm de diàmetre exterior, amb
degoters integrats, situats en cada escossell, subministrat en rotllos,
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

0,335 €

0,34 €

0,007 h

Oficial 1ª lampista.

20,290 €

0,14 €

0,036 h

Ajudant lampista.

17,490 €

0,63 €

2,000 %

Costos directes complementaris

1,110 €

0,02 €

1,130 €

0,03 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per m

1,16 €

7 ENJARDINAMENT
Codi

U

Descripció

Total

7.1

U

Plantat de morera, inclou fer el clot de 60cmx60cmx60cm, aportació de terra vegetal com a
mínim el 75% de la capacitat del clot,col.locació de dos tutors per arbre i fixacions per resistir els
vents de la zona i garantia de supervivència de l’arbre d’un any. Inclou mitjans auxiliars per
realitzar els treballs i neteja, recollida, càrrega i transport de restes a abocador autoritzat.

1,000 U

Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del
terra, subministrat en contenidor de 30 litres, D=36 cm.

16,069 €

16,07 €

0,100 m³

Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.

14,612 €

1,46 €

0,040 m³

Aigua.

0,925 €

0,04 €

0,057 h

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.

28,578 €

1,63 €

0,057 h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

5,715 €

0,33 €

0,109 h

Oficial 1ª jardiner.

19,630 €

2,14 €

0,217 h

Peó jardiner.

16,360 €

3,55 €

2,000 %

Costos directes complementaris

25,220 €

0,50 €

25,720 €

0,77 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total arrodonit per U

26,49 €

8 SEGURETAT I SALUT
Codi

U

Descripció

Total

8.1

U

Conjunt de sistemes de protecció col.lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d’emmagatzematge o retirada a contenidor.
Sense descomposició
3,000 %

616,606 €
Costos indirectes

616,606 €

Preu total arrodonit per U
8.2

U

3,000 %

514,812 €
Costos indirectes

514,812 €

Preu total arrodonit per U
U

3,000 %

530,26 €

61,657 €
Costos indirectes

61,657 €

Preu total arrodonit per U
U

15,45 €

Subministrament i col.locació de farmaciola d’urgència per a caseta d’obra, proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hodròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d’un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d’urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d’un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Sense descomposició

8.4

635,10 €

Conjunt d’equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Sense descomposició

8.3

18,49 €

Conjunt d’elements d’abalisament i senyalització provisional d’obres, necessaris
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Sense descomposició
3,000 %

1,85 €

63,51 €
per al
148,458 €

Costos indirectes

148,458 €

Preu total arrodonit per U

4,45 €

152,91 €

Capítol

Import (€)

1 TREBALLS PREVIS

3.038,20

2 MOVIMENT DE TERRES

377,19

3 ENDERROCS

68.398,58

4 CONDICIONAMENT DEL SOLAR

4.309,36

5 PROTECCIONS

4.567,81

6 INSTAL.LACIONS

325,28

7 ENJARDINAMENT

238,41

8 SEGURETAT I SALUT

1.381,78

Pressupost d'execució de material (PEM)
13% de despeses generals

10.742,76

6% de benefici industrial

4.958,20

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

98.337,57
20.650,89

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT
VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS.

albert pedrola rullo

82.636,61

arquitecte tècnic

118.988,46

DIVUIT MIL NOU-CENTS

Capítol

Import (€)

PLEC DE CONDICIONS

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
Dades de l'obra

Tipus d'obra
Enderroc d’un edifici industrial
Emplaçament

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4 i plaça de Catalunya, 3
43891 Vandellòs

Tarragona

Superfície

985.00 m2
Promotor

Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet,
l’Ajuntament, 6

plaça de

43891 Vandellòs
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució
albert pedrola rullo
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
albert pedrola rullo
Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia
Aafecta a l’obra
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
No afecten a l’obra
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Afecten l’obra
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Afecten l’obra
Ubicació de vials i amplada de voreres
Afecten l’obra

0. 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 sot-contractistes 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).
1. 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:
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 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:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
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
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
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
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines.
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.
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.
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 treball personal.
2. 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...).

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
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)
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
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

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
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
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)
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
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)
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
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)
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)
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. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)
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
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
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Treballs de retirada de materials amb fibrociment

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...).

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

Mesures de protecció individual
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
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
Utilització d’equips específics per la manipulació i transport de restes i materials de fibrociment.
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)
4. 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.

albert pedrola rullo
arquitecte tècnic

L’Hospitalet de l’Infant, juny de 2021

Relació de normes i reglaments aplicables
(en negreta les que afecten directament a la Construcció)

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
Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)
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)
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PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Emplaçament i cotes

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

3

albert pedrola rullo

juny

TREMUJA

TREMUJA

CISTERNA

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Planta baixa

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

4

albert pedrola rullo

juny

ALTELL

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

2021

arquitecte tècnic

Planta primera E: 1/ 125

TARRAGONA

Plaça de Catalunya, 3

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

VANDELLÒS

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,

5

albert pedrola rullo

juny

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Planta segona

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

6

albert pedrola rullo

juny

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Planta tercera

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

7

albert pedrola rullo

juny

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Planta -1

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

8

albert pedrola rullo

juny

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Cobertes

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

9

albert pedrola rullo

juny
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IPN-3 2
0
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FORMIGÓ
40x40
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20
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DE 0.45x0.55
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PILAR DE
FÀBRICA 45x45
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IPN-32
0

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estructura planta baixa

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

10

albert pedrola rullo

juny

PARET DE
CÀRREGA
DE 30 cm

IC
TAULER DE'ENCADELLA T CERÁM

PILAR DE
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PILAR DE
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ARMAT
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174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estructura planta primera

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

11

albert pedrola rullo

juny

PARET DE

BIGUETA CERÀMICA

PILAR DE FÀBRICA 45x45

CÀRREGA

PARET DE
DE 15 cm

IPN-180

CAIRATS DE FUSTA

ALTELL

CÀRREGA
DE 30 cm

BIGUETA CERÀMICA

JÀSSERA CONTINUA FORMIGÓ ARMAT
0.45x0.55

DE 15 cm

CÀRREGA

PARET DE

BIGUETA CERÀMICA

CÀRREGA

PARET DE

DE 15 cm

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estructura planta segona

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

12

albert pedrola rullo

juny

CÀRREGA

PARET DE

DE 15 cm

CÀRREGA

PARET DE

CAIRATS DE FUSTA

CÀRREGA
DE 30 cm

CAIRATS DE FUSTA

PILAR DE FÀBRICA 45x45

CÀRREGA

PARET DE

DE 15 cm

CAIRATS DE FUSTA

PARET DE

DE 30 cm

CAIRATS DE FUSTA

CÀRREGA

PARET DE

DE 30 cm

BIGA PREFABRICADA FORMIGÓ 40

CÀRREGA

PARET DE

DE 15 cm

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estructura planta tercera

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

13

albert pedrola rullo

juny

IPN-3
20
PILAR DE

FORAT

IPN -3
20

ARMAT
PILAR DE FORMIGÓ ARMAT 40x40

40x40

ARMAT

FORMIGÓ

PILAR DE

IPN-32
0

FORMIGÓ
40x40

IPN-320

IPN -3
20

IPN-28
0

IPN-32
0

174.00 m2
168.00 m2
111.00 m2
403.00 m2
129.00 m2
985.00 m2

SUPERFÍCIES

EDIFICI 1
SOLAR 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
SOLAR 5
TOTAL

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estructura planta -1

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

14

albert pedrola rullo

juny

CARRER DE MAS VALENTÍ

PILAR DE

ARMAT

FORMIGÓ
40x40

COBERTA PLANA DE RAJOLA DE GARROT
IPN-320
FORJAT DE BIGUETES PREFABRICADES AUTORESISTENTS DE FORMIGÓ EN MAL ESTAT I REVILTÓ CERÀMIC

PLANTA PRIMERA

40x40

ARMAT

FORMIGÓ

PILAR DE
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FORJAT DE BIGUETES PREFABRICADES AUTORESISTENTS DE FORMIGÓ EN MAL ESTAT I REVOLTÓ DE FORMIGÓ

PLANTA BAIXA

FORJAT DE BIGUETES PREFABRICADES AUTORESISTENTS DE FORMIGÓ EN MAL ESTAT I REVOLTÓ DE FORMIGÓ
IPN-320

PLANTA -1

A

B

PARET DE
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FÀBRICA 45x45

PILAR DE

BIGA CONTINUA ACARTELADA FORMIGÓ ARMAT DE 0.45x0.55
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PLANTA SEGONA
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PLANTA TERCERA

CAIRATS DE FUSTA

BIGA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 40

TEULER DE'ENCADELLAT CERÁMIC I TEULADA INCLINADA DE TEULA ÀRAB

TAULER DE'ENCADELLAT CERÁMIC

DE 30 cm

PILAR DE
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PLAÇA CATALUNYA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Secció AB

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

15

albert pedrola rullo

juny

+/- 0.0

+0.35

ENLLUMENAT PUBLIC

- 0.15

LINIA DE BAIXA TENSIÓ

+ 0.85

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Façana plaça catalunya i Joan Miró

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

16

albert pedrola rullo

juny

ENLLUMENAT PUBLIC

+ 0.85

LINIA DE BAIXA TENSIÓ

- 2.85

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Façana carrer Pau Casals

TARRAGONA

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR
Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4, Plaça de Catalunya, 3
VANDELLÒS

17
albert pedrola rullo

juny

- 2.85

LINIA DE BAIXA TENSIÓ

ENLLUMENAT PUBLIC

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Façana carrer mas Valentí

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

18

albert pedrola rullo

juny

CARRER
MAS VALENTÍ

PLAÇA
CATALUNYA

2021

arquitecte tècnic

Façana sud E: 1/ 125

TARRAGONA

Plaça de Catalunya, 3

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR
VANDELLÒS

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,

19
albert pedrola rullo

juny

EMMACAT
DE GRAVES

BARAN

A D 'OB
RA

ENLLUMENAT

PEUDRET METÀL.LIC

ESCOSSELL

INSTAL´LACIÓ DE REG

2021

arquitecte tècnic

Planta estat final E: 1/ 125

TARRAGONA

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR
Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4, Plaça de Catalunya, 3

VANDELLÒS

20

albert pedrola rullo

juny

+/- 0.0

ENLLUMENAT PUBLIC

- 0.15

LINIA DE BAIXA TENSIÓ

+ 0.85

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estat final plaça catalunya i Joan Miró

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

21

albert pedrola rullo

juny

ENLLUMENAT PUBLIC

+ 0.85

LINIA DE BAIXA TENSIÓ
LINIA DE BAIXA TENSIÓ

- 2.85

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estat final carrer Pau Casals

TARRAGONA

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR
Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4, Plaça de Catalunya, 3
VANDELLÒS

22

albert pedrola rullo

juny

- 2.85

LINIA DE BAIXA TENSIÓ

ENLLUMENAT PUBLIC
BARANA D'OBRA SUPERIOR
NIVELL SUPERIOR

PROJECTE D'ENDERROC I CONDICIONAMENT DE SOLAR

Plaça de Catalunya, 3
TARRAGONA

E: 1/ 125

2021

arquitecte tècnic

Estat final carrer mas Valentí

Mas Valentí, 1, Joan Miró, 2 i 4,
VANDELLÒS

23

albert pedrola rullo

juny

