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 Objectiu del projecte  

 

Aquest projecte es redacta  per portar a terme la proposta d’intervenció a la torre de 

l’Albió, al terme municipal de Llorac, a la comarca de la Conca de Barbera 

(Tarragona). 

 

 El projecte del molí fariner de l’Albió (s.XI-XIII), comprèn tot un seguit 

d’actuacions per consolidar, rehabilitar i adequar aquest edifici, sense modificar la 

morfologia ni l’estructura del mateix. 

 

Constarà de dues fases. La primera que contindrà els estudis previs, amb aixecament   

topogràfic i planimètric, estudi històric i finalment l’estudi patològic. A partir 

d’aquest estudi previ, es realitzarà la part més important del treball que serà el  

Projecte Executiu. Aquest projecte es realitzarà tenint en compte el nou ús de 

l’edificació, el replanteig dels espais en funció de les noves necessitats que se’n 

deriven i dels treballs previs d’estudi de les patologies. 

 

Aquest projecte constarà de memòria, plànols i annexes necessaris per a la seva 

correcta realització. S’aplicarà el CTE en tots els punts possibles i és senyalaran les 

dificultats d’aquesta implantació. 

 

El projecte de rehabilitació i canvi d’us del moli d’Albió es basa en fer del conjunt de 

l’antiga torre  i annex un lloc on poder desenvolupar tot un seguit d’activitats en  un 

espai multidisciplinari, retornant i conservant  el seu encant històric i preservant i 

protegint els edificis i el seu entorn. La forma d’actuació que es proposa es basa en la 

restauració, el retorn a la seva forma originaria, així com una reconducció dels espais 

originals en uns espais actualitzats sense modificar la seva forma ni estructura, 

integrant totes les necessitats d’habitabilitat d’aquests tipus d’espais. 
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Com a proposta d’us es presenta un espai diàfan , on es puguin desenvolupar tot un 

seguit d’activitats (exposicions, concerts,aula de la natura, etc.) que  permetin 

circular lliurement pel seu interior i integrar-se  amb l’espai historic-constructiu que 

s’ha rehabilitat. 

La voluntat de la meva proposta es la de respectar les lleis compositives, estructurals, 

formals i tipològiques de l’edifici en el moment de realitzar aquesta intervenció per 

tant serà respectuosa i conservadora en quan a la forma i creant la millora de les 

condicions d’estabilitat, conservació, higièniques i de salubritat del conjunt. 

 

Pel que fa a l’impressió d’aquest Projecte Executiu, s’han imprès els apartats que he 

cregut mes importants per tal de poder definir contextualment tot el projecte 

imprimint les 100 pagines màximes que dictamina la normativa. La totalitat de 

documents que engloben el projecte executiu incloent els annexes,  estan continguts 

dins el CD. 

 

Introducció        

 

Aquest projecte executiu es redacta per portar a terme la rehabilitació i canvi 

d’us del Moli Fariner de l’Albió, pertanyent al terme municipal de Llorac. 

(Tarragona).  

 

Per encàrrec i com a propietari i 

promotor de l’obra: 

Jaume Banyuls. 

Plaça de les Oques, 5  10è B 

43202 Reus 

NIF. E-43538677 

 

 Autor del Projecte: 

Eduard Farrò i Magriñà  

Gran Via de les Corts Catalanes, 748 

08013   - Barcelona – 

Tel. 631.324.226 

E-mail: farroeduard@hotmail.com 
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Característiques de l’edificació       

 

El projecte de rehabilitació i canvi d’us del moli d’Albió es basa en fer del 

conjunt de l’antiga torre un lloc on poder desenvolupar tot un seguit d’activitats en  

un espai multidisciplinari, retornant i conservant  el seu encant històric i preservant i 

protegint els edificis i el seu entorn. La forma d’actuació que es proposa es basa en la 

restauració, el retorn a la seva forma originaria, així com una reconducció dels espais 

originals en uns espais actualitzats sense modificar la seva forma ni estructura, 

integrant totes les necessitats d’habitabilitat d’aquests tipus d’espais. 

 

La voluntat de la meva proposta es la de respectar les lleis compositives, 

estructurals, formals i tipològiques de l’edifici en el moment de realitzar aquesta 

intervenció per tant serà respectuosa i conservadora en quan a la forma i creant la 

millora de les condicions d’estabilitat, conservació, higièniques i de salubritat del 

conjunt. 

 

 

Normativa aplicable.         

 

La normativa local esta inclosa en l’apartat annex 4, documents d’interès) 

Normativa tècnica general aplicable als projectes d’edificació d’acord al CTE 

 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 

redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la 

memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 

d’edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 

presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció 

vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a 

l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents 

aplicables sobre construcció. 
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Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s’inclourà una relació 

de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l’execució 

de l’obra s’observaran les mateixes. 

 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses 

normatives i per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han 

d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en 

cada tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin 

amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, 

de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, 

transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a 

normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 

s’han  de complimentar en el projecte. 

 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada 

pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 
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Certificado final de dirección de obras 

 D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Requisits bàsics de qualitat 

 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció 

d’habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l’habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l’edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l’edifici dels habitatges existents i es crea el programa per 

a la revisió de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges    D 158/97 

(DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula 

d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04 

 

 Accessibilitat 

Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat per a l’accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
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   Telecomunicacions 

 

Infraestructures comunes en los edificis para el asseco a los servissis de 

telecomunicacions 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 

15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 

Ordenación de la Edificación    Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

 Seguretat estructural 

 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

 

CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en edificis complementaris a 

l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego    
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 RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

(RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 

referenciar en cadascun d’ells. 
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Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificis de nueva 

construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 

Salubritat 

 

CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

  Protecció enfront del soroll 

 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificis 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/10/2008 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

SE AE Accions en l’edificació 

SE C Fonaments  

SE M   Fusta 

SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació 

en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges   O. 

18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados    RD 642/2002  

(BOE: 6/08/02) 

EHE-08 Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 

Sistemes constructius 

 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
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Materials i elements de construcció 

 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de 

suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 

 Instal·lacions 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

 

Instal·lacions de parallamps 

 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a 

les instal·lacions d’enllaç  Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa 

tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques    Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación    RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció 

d’errors (BOE: 18/1/83) 

 

Normas sobre ventilación  y asseco de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica    RD 

1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
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Instal·lacions de fontaneria 

 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 

Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 

Generalitat de Catalunya)   D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 

Instal·lacions d’evacuació 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
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Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

 

Infraestructures comunes en los edificis para el asseco a los servissis de 

telecomunicacions 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 

15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 

Ordenación de la Edificación   Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el asseco a los servissis de telecomunicacions en el 

interior de los edificis y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones.(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a 

Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).   RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el asseco a los 

servissis de telecomunicacions en el interior de los edificis y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real 

decreto 401/2003.   Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als 

edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable   D 116/2000  

(DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la 

captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres 

serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.   D 

117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
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Instal·lacions tèrmiques 

 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificis 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les 

entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 

reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 

instruccions tècniques complementaries.   O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que 

modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación 

de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 

12/3/82) 

 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 

modificat pel RD 1329/1995. 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego   RD 

312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 

(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 

referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents   

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 

l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

  RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos 

i cobertes i d'elements resistents components de sistemes   D 71/95 (DOGC: 

24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 

16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D.259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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Descripció arquitectònica de l’edifici.     

   

L’edifici en qüestió consta de tres volums diferenciats tant constructivament com 

per les seves diferents etapes d’edificació.  

Primerament i com a volum central tenim el moli fortificat per una torre  que 

consta de tres etapes constructives: 

• Primera fase: inicial corresponent al moli primerenc datable del s.XI, aquest consta 

d’una estructura monolítica constituïda per una volta de canó ben afinada  i uns 

carreus a les parets de suport de pràcticament un metre d’allargada, amb marques de 

picapedrers. 

• Segona fase:correspon al s XIII-XIV, separada de l’anterior per una filera de 

carreus de mes volum, aquesta segona etapa ve remarcada per una estructura central 

amb un arc apuntat on si recolzen les bigues de fusta de l’estructura horitzontal 

constituint un espai diàfan, exteriorment la façana pateix una disminució del tamany 

dels carreus, tanmateix també diferenciable per les cinzellades  dels picapedrers i 

l’absència de les marques d’aquests, les façanes  en aquest cas nomes tenen tres  

obertures a la façana sud, dues son obertes a les darreries del segle passat quan a 

l’edifici se li donar un us total d’habitatge, i nomes en resta una de les originals just 

al mig de la façana.  

• Tercera fase  aixecada possiblement a les darreries del sXV i que interiorment 

conte dos arcs de mig punt recolzats per una banda en un pilaret central i embeguts a 

les parets pels altres extrems direcció E-O. L’estructura exterior segueix el volum i 

les formes de l’etapa anterior igualment amb dues obertures fetes a la darrera 

utilització de l’habitatge a la façana sud i dues mes a la façana est, però amb un 

element singular molt destacable i lamentablement en un estat bastant malmès, un 

matacà, aquest element es significatiu ja que totes les torres fortificades de la zona 

que engloba la vall del riu corb i la frontera que representava la “marca” el presenten. 
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Podem afirmar que originàriament la torre no presentava una coberta de teules 

ceràmiques  a dues aigües com ara, si no que presentava uns merlets amb una 

passarel·la perimetral interior i una coberta inclinada a dues aigües que podria 

assemblar-se a l’actua’l, aquests merlets també han quedat embeguts en una de les 

moltes modificacions que ha sofert el moli.  

Cal dir que la façana des de la planta baixa a la planta soterrani es presenta  

contrafortada  a la façana nord i sud. 

Pel que fa a l’edifici annex, podríem dir que també consta de dues etapes 

constructives, quedant embeguda la primera dins l’estructura vertical de la segona.  

Aquest edifici consta de PB i planta sotacoberta, amb dues sales cadascuna una 

d’elles en un estat molt ruïnós. 

Les  façanes son de carreus irregulars i maldestrament tallats que els 

distingeix clarament dels de la torre, igualment cal remarcar que es practica un parell 

d’obertures a la torre per connectar els dos edificis; una de les parets perimetrals 

d’aquest edifici utilitza la façana oest de la torre.  

La  porta d’accés igual que la torre es situa a la façana sud, amb una filera 

simètrica de finestres  a la planta sotacoberta d’iguals dimensions i distancia. La 

coberta es a dues aigües seguint igualment l’eix nord-sud. 

Finalment i com a tercers volums tenim el fossat  que contenia la roda de moli 

o carcol, amb una profunditat que arriba a la canalització d’aigües de la planta 

soterrani  i tancat perimetralment per dos murs de pedra del mateix tipus que l’edifici 

annex, seguidament i seguint l’eix que marca el torre principal tenim la bassa  que 

recollia i vessava al fossat i al pou l’aigua necessària per moure la maquinaria, 

aquesta segueix l’alçada original de la primera fase constructiva del moli. 

Finalment i com a resum caldria remarcar l’eix est-oest que segueixen totes 

les estructures compositives d’aquesta edificació, seguint paral·lelament la llera del 

riu corb.  
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Presa de dades    

 

L’edifici objecte d’aquest projecte és un molí fortificat que ha sofert diverses 

modificacions durant la seva existència. Els mètodes de construcció utilitzats a les 

seves respectives etapes són bastant correctes, tret de la darrera ampliació que 

transformà totalment en habitatge els dos edificis i s’aplicaren tècniques molt 

agressives si tenim en compte els resultats. Degut al seu estat interior pràcticament 

ruïnós, calia utilitzar mètodes i maquinària apta per a la presa de dades necessària per 

a l’aixecament de l’edifici, mesurant la seguretat de les persones.  

En primer lloc, es va fer una visita d’obra en la qual es va fer una valoració 

visual de l’estat de l’edificació, tant de l’estructura com de la resta dels elements; a 

partir d’aquesta es van determinar els mètodes i les formes per tal de realitzar els  

aixecaments horitzontals i verticals.  

Interiorment es va decidir prendre mides amb un distanciòmetre laser, marca 

Leica model “disto tma” les zones que poguessin revestir mes perill per 

despreniments d’elements, i amb un flexòmetre la resta de les zones, comprovant 

distancies amb preses lineals i diagonals. Posteriorment a aquesta presa de dades amb 

el croquis corresponent es realitzà una segona comprovació d’aquestes dades tornant-

les a mesurar in situ. 

Exteriorment es varen desenvolupar dos tipus de preses de dades. El primer 

fou amb cinta mètrica i distanciòmetre laser, mesurant el perímetre de les façanes, 

elements que les composen i elements singulars.  

Per el segon tipus de presa de dades, per tal de definir les parts impossibles 

d’amidar directament, s’utilitza una estació total amb prisma, marca Zeiss, model 

Elta R-45. Es va fer l’aixecament de les dues façanes visibles, situació d’obertures i 

altres elements interessants, i es van obtenir punts de referència a l’interior, en els 

indrets que la seguretat ho permetia, per tal d’obtenir un aixecament planimètric i 

altimètric interior fiable, així com taquimetria exterior, a la zona interessada per la 

ubicació de determinats serveis.   
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A mes a mes es decidí realitzà una tercera comprovació a través de la 

documentació històrica recopilada, tanmateix també es realitzaren comparacions amb 

els diferents molins de la zona de la Vall del Corb i del Gaià, que comparteixen 

mètodes i sistemes constructius, arribant a la conclusió que tenien un mètode i un 

sistema constructiu comuns. 

 

 

Descripció constructiva de l’edifici.      

 

• Façanes: 

Les façanes del conjunt dels edificis, estan formades per carreus de diferents 

mesures, segons les seves etapes constructives. 

Presenten tot un seguit obertures desordenades seguint les necessitats de llum dels 

espais interiors. 

A la paret oest de la torre es troben les dues portes obertes per connectar els dos 

volums igualment. 

• Cobertes: 

Les cobertes dels dos edificis son a dues aigües seguin l’eix nord sud pel que fa a la 

torre i est-oest a l’annex, actualment l’estructura de suport de les teules com la resta 

de l’estructura de l’edifici esta en molt mal estat.  

• Estructura vertical: 

Mur de carreus de pedra de entre uns 95-100 cm de gruix aproximadament, amb unes 

dimensions depenent de la seva etapa constructiva que poden anar des de els 40 fins 

el 100 cm d’amplada.  

 

Interiorment trobem les següents estructures. 

 

verticals: 

Ps: a la zona  de construcció inicial que es troba actualment per sota de la cota del 

nivell de terra s’estructura per una volta de canó simètrica,  formant un monolític 

volum de carreus d’iguals dimensions des de el basament fins a una alçada d’un 

metre quaranta centímetres sobre el nivell del terra .  
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A partir d’aquesta alçada comença a formar-se la volta de canó i on els seus carreus 

van variant de volum girant  fins adquirir a la zona central l’encaix necessari per 

cohesionar tot l’element.  

PB: composada interiorment per un arc apuntat, sobre aquest arc sobresurten 

linealment un seguit de carreus distanciats uns 70 cm, aquests son el recolzament 

d’una part dels caps de les bigues de l’estructura horitzontal mentre que els altres 

queden encastats a les parets estructurals de la torre. 

P1: composada per dos arcs de mig punt que estan parcialment destruïts en una de 

les seves nombroses ampliacions, actualment nomes resta la seva arrencada  a les 

parets E-O, (gracies a la documentació trobada podem dir que formaven part de 

l’estructura vertical de l’edifici), es recolzaven centralment  sobre un pilar d’un metre 

d’alçada i quedaven encastats a les parets de la torre simultàniament per les dues 

bandes sobreres, aquest pilaret es recolzava i transmetia tot els seus esforços al cap 

de l’arc  apuntat del pis  inferior 

 

horitzontal: 

Ps: a la zona  de construcció inicial que es troba actualment per sota de la cota del 

nivell de terra s’estructura per una volta de canó simètrica,  formant un monolític 

volum de carreus d’iguals dimensions des de el basament fins a una alçada d’un 

metre quaranta centímetres sobre el nivell del terra, a partir d’aquí es on comença a 

formar-se la volta de canó i on els seus carreus van variant de volum girant  fins 

adquirir a la zona central l’encaix necessari per cohesionar tot l’element.  

 

PB, P1, P2 i P3:. formada per  bigues de fusta amb un intereix d’uns 60 cm 

aproximadament, l’entrebigat es d’encofrat de morter de guix o calç,  reblert amb 

arenes de riu i rematat amb dues fileres de rajola ceràmica. 

• Obertures: 

A la façana  sud s’han practicat dues obertures que no formen part de les originals 

restant d’aquestes únicament un matacà situat just a la zona central de la façana al 

mig de les dues finestres, una petita finestra de mig punt situada just a la zona central 

de la façana,  i a un metre a l’esquerra d’aquesta una espitllera d’uns 60 cm d’alçada.  
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A la façana est i gracies a la documentació trobada hem pogut veure que també tenia 

dues finestres, que actualment son desaparegudes rere la vegetació que es present a la 

totalitat d’aquesta façana. 

• Paviments:  

Existents únicament al terra de la planta baixa, ja que la resta o estan sobre els munts 

de runa d’aquesta planta o estan mig penjant en les restes de l’estructura horitzontal, 

aquests estan col·locats en forma d’espiga i son composats per una ceràmica bastant 

senzilla i sense cap tipus de protecció o revestiment.  

• Revestiments i instal·lacions:  son de guix  es troben en molt mal estat  sense 

seguir continuïtat i en algun lloc pràcticament inexistents, igualment inexistent son 

qualsevol tipus d’instal·lació. 

• Escales: resta tapiada l’escala que connecta la planta soterrani amb la primera 

planta. L’escala de connexió de la resta de plantes esta en molt mal estat quedant 

únicament l’arrencada dels cinc primers graons en PB. 

 

 

Memòria històrica del Moli        

 

A l’Albió del segle XIII hi ha documentats tres molins; el molí Superior –

conegut també com a molí Sobirà- el molí dit Mitjà i el del Hospital. Tots ells van 

apareixent en els documents històrics amb relativa freqüència. El molí que presentem 

en aquest projecte es creu que és el dit Mitjà. 

El molí Mitjà d’Albió surt documentat el 29 d’abril de l’any 1238, en el testament de 

Berenguera de Llorac, en establir aquesta, entre les seves disposicions 

testamentàries que l’església de Sant Gil d’Albió disposés del molí Mitjà tots els 

dijous de l’any, nit i dia... 

Alguns documents trobats al respecte ens transporten, però, a finals de 1172, 

quan els Templers situats en la frontera de la Catalunya Nova, havien organitzat la 

comanda de Barberà i havien aconseguit drets a Albió, gràcies a la generositat de 

Berenguer de Mont  primer, i més tard de Gombau d’Oluja, senyors principals de la 

zona, en professar les regles del Temple.  

 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

23 

 

La implantació dels frares a Albió, es realitzà quan el 30 d’abril de 1191, 

aconseguien de Berenguer de Mont un privilegi que havia d’afavorir positivament la 

penetració dels Templers, car el dit cavaller enfranquia, a l'Albió qualsevol donació 

de terres i drets, fets per cavallers o pagesos, en favor de la milícia.  

 

Els fruits d’aquesta concessió no tardaren en palesar-se, car l’onze d’abril de 

1193 trobem els Templers obtenint un important llegat a l’Albió. En l'esmentada 

data, Carbonell de Vilagrassa amb motiu de lliurar-se com a «donat» a la Milícia, 

concedia als frares la Torre d'Albió, amb els seus homes i dones, amb el domini i la 

jurisdicció, quísties, toltes, forcies i emprius, i amb tot al que per raó de l'esmentada 

Torre posseïa a Segura i a l'Ametlla, amb els «masos, horts, llinars i canyamars, 

alous, vinyes, arbres, pedres, “molins”, aigües, fonts, boscos, plans i garrigues»... 

 

Dins d’aquesta política d’integració del domini damunt d’Albió per part dels 

Templers, hem d’assenyalar altres fites que palesen l'interès dels frares en dur a 

terme aquests tipus d’accions. Així, el 24 d’octubre de 1246 els trobem adquirint els 

drets que Bernat de Sallent i la seva dona Maria tenien sobre diversos “molins 

d'Albió”. En efecte, en l'esmentada data, els dits esposos, en un instrument redactat 

per Pere Bru de Castellfollit per manament de Bernat de Vall, capellà d’Albió, 

venien als frares del Temple, els drets que posseïen en els “molins situats al terme 

d'Albió”, i que els hi havien pervingut per herència dels seus pares.   

 

Els Templers tingueren problemes legals sobre els drets a les propietats 

d’Albió amb les monges del proper monestir de Vallbona i qualque altra propietari 

que defensava els seus interessos. A finals del segle XIII, els Templers encara 

maldaven per obtenir el domini absolut sobre “diversos molins situats al terme 

d’Albió”, però, trobaren les dificultats més importants a l’hora de recuperar la 

plena propietat damunt els molins d'Albió amb els germans Pere i Tomàs Sormat. 

L’enfrontament entre els frares i els esmentats germans culminà a mitjans octubre de 

1293 quan els Templers, per tal de solucionar les seves diferències sobre els molins 

d'Albió, van pagar als germans Sormat per import de compra i de millores 

realitzades als molins, 660 sous, francs i lliures de terç i laudemi. 
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Podríem seguir amb més dades documentals, però no correspon a aquest 

treball, allargar més aquesta relació històrica.  

A la dissolució de l’orde del Temple, el 1317, Albió, passà a l’orde de l’Hospital.  

 

De tots aquests molins documentats només n’ha pervingut un, de la resta se’n 

desconeix la seva ubicació. Igualment, els recs, sèquies i canals que els unien han 

desaparegut completament. 

 

El casal del molí d’Albió, és un edifici d’aspecte defensiu que consta de dos 

pisos, més una planta soterrani en la qual originàriament hi havia col·locades les 

moles. Aquesta planta baixa podria ésser de època pre-templera. 

 

La primera ampliació, definí les dues plantes superiors amb el matacà inclòs. 

En algun moment indeterminat, el molí deixà d’esser operatiu i traslladaren els 

aparells destinats a la molta del gra al primer pis de la ampliació (planta baixa 

actual). Sembla que les moles d’aquesta nova sala funcionaven amb una sínia 

instal·lada en el fossat existent a la part dreta del edifici, excavada i construïda en 

aquesta ampliació. 

 

Entre la planta soterrani i el primer pis s’observa a través de l’aparell de la 

façana una discontinuïtat d’obra, en la dimensió dels carreus sobretot, que podria 

correspondre a una reforma de l’edifici.  

 

Si es pogués demostrar que aquest casal és el molí mitjà d’Albió, sabríem el 

motiu per el qual els germans Sermat que, recordem-ho, varen reformar-lo, van 

cobrar per aquest concepte 660 sous dels Templers. 

 

Més tard (creiem que a principis del s. XIX) es va afegir un edifici annex, 

aprofitant una estructura primitiva de la qual no s’ha pogut determinar l’ús i que va 

quedat embeguda dins aquest edifici.  
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Aquest edifici, part del qual s’aprofitava com a obrador del molí, passar molt 

més contemporàniament ha convertir-se en habitatge, igualment com la torre, 

practicant obertures entre ells, creant noves plantes interiors i noves obertures a 

l’exterior.  
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2.-  Memòria  Constructiva     
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Esquema de seqüències        

 

Es descriu l’esquema general d’obra, independentment de les especificacions 

completes de la llista de medicions y pressupost i del plec de condicions del projecte 

d’execució. 

Conjuntament amb el constructor i l’encarregat d’obra es realitzarà un 

reconeixement previ en aclaració de possibles detalls i fixació de referències segons 

plànols. 

Les seqüències d’obra es descriuran segons el següent llistat, quedant ben entès que 

el contractista avisarà a la direcció tècnica abans de formigonats i de qualsevol 

empotrament o revestiment d’elements que hagin de quedar ocults. 

 

1. Muntatge de la bastida exterior i apuntalaments 

2. Enderrocs i neteges. 

3. Rases de sanejament i excavacions. 

4. Estructura vertical i horitzontal. 

5. Revestiments interiors i exteriors. 

6. Instal·lacions d’electricitat, aigua, calefacció, etc. 

7. Acabats finals. 

 

 

Muntatge de la bastida exterior i apuntalaments 

 

Posteriorment al desbroçament  perimetral de l’edifici, es procedirà a 

l’apuntalament de les  estructures horitzontals de la planta baixa en l’edifici annex, 

igualment es farà a les dues zones de la torre . 

Es farà el muntatge de la bastida per tal de poder actuar als dos cosos de 

l’edifici simultàniament. 
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Enderrocs 

 

El sistema de demolició previst és el d’element a element. 

Els elements resistents s’enderrocaran per ordre invers al seguit per a la seva 

construcció i tenint en compte els següents criteris: 

 

- Descendint planta per planta. 

- Alleugerant les plantes de forma simètrica. 

- Alleugerant la càrrega que gravita als elements abans d’enderrocar-los. 

- Apuntalar en cas de que sigui necessari. 

- Derribar les estructures hiperestàtiques de la manera que impliqui menys moments i 

girs. 

- Mantenint o introduint els arriostraments necessaris. 

 

Demolició de material de cobertura. 

 

S’aixecarà la teula corba per faldons oposats i es començarà per la cumbrera. 

 

Demolició de forjat. 

 

Es demolirà l’entrebigat als dos costats de la bigueta, sense debilitar-la, i si es 

semibigueta, sense trencar la zona de compressió. Prèvia suspensió de la bigueta pels 

dos extrems, s’eliminaran els recolzaments. Si la bigueta es continua a altres crugies, 

s’apuntalaran les zones centrals dels forjats contigus i es retallarà la bigueta. 

 

Demolició de fusteries. 

 

Es desmuntaran quan es vagi a enderrocar l’element al que es troba. Si es 

retiren de plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà l’estabilitat de 

l’element estructural en que se situen. 
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Rases de sanejament i excavacions. 

 

Es realitzaran unes rassa  perimetrals al voltant de l’edificació, per drenar les 

aigües que puguin rebre les estructures verticals. 

A l’espai entre el camí d’accés i la façana oest de l’edifici annex s’excavaran 

dos pous, un per contenir el dipòsit d’aigües pluvials i altre per  el fossat sèptic 

prefabricat, ambdós no necessiten d’estructura de suport de terres perimetral. Una 

tercera excavació correspondrà a la necessaria per a la connexió de les aigües de la 

xarxa general a l’instal·lacio interior. 

 

Estructura vertical i horitzontal. 

 

Estructura horitzontal: es reposarà de nou l’estructura enderrocada  

(pràcticament tota), col·locant els caps de les bigues al mateix lloc de les anteriors, 

posteriorment es procedirà a col·locar les voltes ceràmiques, els cargols d’unió amb 

el forjat; es connectaran els armats amb l’estructura vertical de l’edifici mitjançant 

una rassa perimetral , introduint els caps de la reas al seu interior, i finalment es 

col·locarà el formigó.  

Estructura vertical: donat que aquesta esta en la major part en bon estat, les 

úniques actuacions que es prendran seran únicament de sanejament, tot i que es 

poden realitzar actuacions puntuals depenen del seu estat i condicions. 

 

Revestiments interiors i exteriors. 

 

Donat que es pretén donar una major presencia a la pedra, s’eliminaran 

totalment les restes de revestiments interiors, deixant la pedra completament neta, 

posteriorment s’aplicarà un producte per tal que les restes d’arenes  que conte no es 

desprenguin. 

Exteriorment es realitzarà un sorrejat en tota la seva superfície i longitud, 

aplicant sol·lucions puntuals depenen del seu estat de conservació. 
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Instal·lacions d’electricitat, aigua, calefacció, etc. 

 

Actualment aquest edifici no presenta cap tipus d’instal·lació, es per això que  

se’l  dotarà de totes les instal·lacions d’aigua, calefacció i sanejament. 

 

 

Acabats finals. 

 

Donat que aquesta projecte proposa un nou us multidisciplinari d’aquest 

edifici, es deixaran totes les superfícies i  espais net, sense cap tipus d’acabats, per tal 

que el contingut de les diferents activitats que s’hi podran dur a terme, no estiguin 

condicionades. 
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Descripció de les obres a realitzar      

 

Es descriu breument un guio de les obres a realitzar, cal tenir en comte que 

l’estat de l’edifici pot condicionar  l’execució d’alguns d’aquests apartats, per tal 

d’assegurar la seguretat i salut dels operaris, es per això que cal seguir 

meticulosament el següent ordre d’execució de l’obra: 

 

1. Muntatge de la bastida exterior i apuntalaments 

2. Enderrocs i neteges. 

3. Rases de sanejament i excavacions. 

4. Estructura vertical i horitzontal. 

5. Revestiments interiors i exteriors. 

6. Instal·lacions d’electricitat, aigua, calefacció, etc. 

7. Acabats finals. 

 

Muntatge de la bastida exterior i apuntalaments 

Per tal de seguir aquestes actuacions, es farà un seguiment exhaustiu durant 

tot aquest procés amb el tècnic responsable i el cap d’obra. 

Posteriorment al desbroçament  perimetral de l’edifici, es procedirà a 

l’apuntalament de les  estructures horitzontals de la planta baixa en l’edifici annex, 

on l’estructura o els elements que suporta estigui molt malmesa i pugui tenir un alt 

risc de caiguda s’acompanyaran els puntals amb dorments i plafons de fusta 

resistents en el cas que calgui assegurar la totalitat dels forjats. Posteriorment a la 

seva execució es procedirà a repetir l’operació a cada planta fins a arribar a la 

coberta, simultaniejant aquests treballs amb els de desenrunament i desmuntatge dels 

elements de coberta. 

Finalment es farà el muntatge de la bastida de façana  per tal de poder actuar 

als dos cosos de l’edifici simultàniament, tant per dins com per fora del mateix. 

 

Enderrocs i neteges. 

Aquest apartat es pot executar simultàniament amb l’apartat anterior. El 

sistema de demolició previst és el d’element a element. 
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Els elements resistents es derribaran en ordre invers al seguit per a la seva 

construcción i tenint en compte els següents criteris: 

 

- Descendint planta per planta. 

- Alleugerant les plantes de forma simètrica. 

- Alleugerant la càrrega que gravita als elements abans d’enderrocar-los. 

- Derribar les estructures hiperestàtiques de la manera que impliqui menys moments i 

girs. 

- Mantenint o introduint els arriostraments necessaris. 

 

Demolició de material de cobertura. 

S’aixecarà la teula corba per faldons oposats i es començarà per la cumbrera, 

emmagatzemant les teules que estiguin en bones condicions per tal de reutilitzar-les a 

la nova coberta que s’executarà posteriorment, si no es completa la totalitat de la 

superfície es supliran per noves teules de la mateixa forma i color. 

 

Demolició de forjat. 

Es demolirà l’entrebigat als dos costats de la bigueta, sense debilitar-la, i si es 

semibigueta, sense trencar la zona de comprensió. Prèvia suspensió de la bigueta pels 

dos extrems, s’eliminaran els recolzaments.  

Si la bigueta es continua a altres crugies, s’apuntalaran les zones centrals dels 

forjats contigus i es retallarà la bigueta. 

 

Demolició de fusteries. 

Es desmuntaran quan es vagi a enderrocar l’element al que es troba. Si es 

retiren de plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà l’estabilitat de 

l’element estructural en que se situen. 

 

Rases de sanejament i excavacions. 

Es realitzaran unes rasses  resseguint tot el perímetre de l’edificació, 

emplenant-se desprès amb  arenes i graves, l’aigua filtrada es canalitzarà fins a un 

tub de recollida d’aigües. 
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La canalització de drenatge es connectarà a l’antiga xarxa d’aigües sobrants 

de la maquinaria del moli, netejant aquesta antiga canalització fins pràcticament a la 

seva arribada al riu Corb. 

A l’espai entre el camí d’accés i la façana oest de l’edifici annex s’excavaran 

dos pous, un per tal de situar el dipòsit d’aigües pluvials i altre per  el fossat sèptic 

prefabricat, ambdós no necessiten d’estructura de suport de terres perimetral.  

Una tercera excavació correspondrà a la necessaria per a la connexió de les 

aigües de la xarxa general a l’instal·lacio interior. 

Totes aquestes actuacions estan descrites en les partides del pressupost. 

 

Estructura vertical i horitzontal. 

Estructura horitzontal: es reposarà de nou l’estructura enderrocada  

(pràcticament tota), substituïda per una fusteria tipus c-22, calculada i descrita a 

l’annex 2 (Memòria de Càlcul) d’aquest projecte. 

S’encastaran els caps de les bigues al mateix lloc que les restituïdes. 

Posteriorment es procedirà a col·locar les voltes ceràmiques, unides entre elles amb 

morter de calç, s’emplenaran els espais d’entrebigats amb material alleugerit tipus 

“arlita” i a continuació es fixaran els cargols d’unió amb el forjat; es connectaran els 

armats amb l’estructura vertical de l’edifici mitjançant una rassa perimetral  d’uns 2 

centímetres de gruix i uns 5 centímetres de profunditat , introduint els caps dels 

armats (en els dos sentits) al seu interior. 

Finalment es col·locarà  formigó autoanivellant amb el gruix suficient per tal 

de rebre el paviment d’acabat, que serà de ceràmica catalana. 

Estructura vertical: donat que aquesta esta en la major part en bon estat, les 

úniques actuacions que es prendran seran únicament de sanejament. Es realitzaran 

treballs de reparació i paleteria a la zona de coronament de la torre. Es construirà un 

congreny perimetral a la zona superior , per tal de donar un suport als caps de les 

bigues de la coberta, i al mateix temps tancarà tota l’estructura superior de coberta.  
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Revestiments interiors i exteriors. 

Donat que es pretén donar una major presencia a la pedra, s’eliminaran 

totalment les restes de revestiments interiors, repicant les zones que restin 

enguixades i raspallant les menys fixades. Es deixarà la pedra completament neta i 

s’aplicarà una fina capa de protecció i fixació per tal que les restes d’arenes  que 

conte no es desprenguin. 

Exteriorment es realitzarà un sorrejat en tota la seva superfície i longitud, 

aplicant sol·lucions puntuals depenen del seu estat de conservació. 

 

Instal·lacions d’electricitat, aigua, calefacció, etc. 

Donat que actualment aquest edifici no presenta cap tipus d’instal·lació, se li 

dotarà de totes les instal·lacions. 

Aigua es rebrà mitjançant la recollida amb dipòsit de les aigües pluvials de la 

coberta, bombejant-se posteriorment al circuit interior de l’habitatge. 

La calefacció serà mixta mitjançant panells solars ajudats amb una caldera de 

pellets. 

El sanejament es farà mitjançant la col·locació d’una fosa sèptica prefabricada 

a la part posterior de la paret de fixació dels aparells del lavabo. 

 

Acabats finals. 

Es deixaran totes les superfícies i  espais net, sense cap tipus d’acabats, tret 

dels descrits anteriorment. 
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3.-Medicions i pressupost      
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*Aquest apartat nomes conte el pressupost, els amidaments es poden consultar al CD, amb la totalitat  

de  la documentació d’aquest projecte executiu. 
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ANNEX 1.- DIAGNOSIS 
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Patologies observades  

 

 

Fonaments 

 

No s’ha realitzat cap inspecció dels fonaments mitjançant rases. Tot i així, 

podem dir que el subsistema de fonamentació no està gaire afectat ja que no es 

registren esquerdes, igualment estudiant detingudament les distancies entre els 

diferents tipus de carreus, podem observar que mantenen una uniformitat a la totalitat 

del basament; tanmateix  estudiant els sistemes constructius corresponents a l’etapa 

inicial de l’edifici que es la que suporta la totalitat i els subsistema geològic on es 

recolze podem comptar amb  mes dades per confirmar el bon estat de les 

fonamentacions. 

 

Sanejament 

 

Pel que fa al sanejament s’ha detectat algunes deficiències majoritàriament al 

sistema d’evacuació d’aigües pluvials, provocades per l’abandonament i la falta de 

manteniment de l’edifici. A la planta sota coberta es pot apreciar que sota el forjat de 

coberta l’entrebigat esta molt malmès, en alguns trams, degut a pèrdues de 

resistència de les bigues, el forjat ha flectat i s’ha acabat trencant movent la majoria 

de les teules de posició facilitant la filtració d’aigua deixant sense protecció  

l’interior de la torre i l’annex, com a conseqüència, han anat cedint els subsegüents 

sistemes estructurals horitzontals, estant molt afectats en la seva practica totalitat. Cal 

tenir en comte també que en els sistemes constructius de l’època no s’hi afegien 

capes impermeabilitzants. 

Pel que fa a sanejament d’aigües residuals no s’ha detectat cap tipus de xarxa ni 

subsistema. 
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Estructura 

L’estructura vertical es composa de murs de càrrega de pedra de dos trams 

d’uns aproximadament 100 centímetres de gruix. El seu estat mecànic és 

aparentment bo; no ha pandejat i es desenvolupa uniformement. 

 En l’aspecte salubre podem afirmar que es bastant correcte. La planta 

soterrani no  presenta humitats tot i  tenir els trams de mur perimetral en contacte 

amb el terreny, és a dir, que la cota de terreny està a uns 5 metres respecte de la cota 

de planta baixa. Els murs no disposen de cap mena de sistema d’evacuació, per tant, 

quan plou tota l’aigua que descendeix per la muntanya es filtra a l’antic sistema 

d’evacuació d’aigües de la maquinaria del moli, així com al sistema de canalització i 

embassament. 

Respecte l’estructura horitzontal, podem observar clarament el seu pèssim 

estat de conservació i de resistència, com a conseqüència de les agressions exposades 

en l’apartat de sanejament. Podem afirmar que l’únic zona que podria mantenir la 

seva estructura original correspondria al forjat de planta baixa de la façana est de la 

torre i el forjat de la sala d’accés a l’annex de la torre amb l’excepció d’un parell de 

biguetes afectades greument. 

 

Coberta  

L’estructura de la coberta presenta unes fletxes excessives que han provocat 

la ruptura de l’estanquitat d’aquesta. Això ha provocat les filtracions d’aigua que ja 

s’han comentat abans. 

 

Façanes 

Les façanes tot i ser un  altre element descuidat durant molt de temps 

presenten un bon estat de conservació, els carreus es presenten en bones condicions i 

pràcticament no han patit erosió o desgast, únicament les zones de la darrera 

ampliació que utilitzant un altre tipus de pedra mes tosca i de menor tamany (amb un 

mètode constructiu molt barroer i agressiu amb la resta de la construcció), provocà 

un “deslligat” i descohesionament  del parament vertical a la zona superior, agreujat 

pel mal estat de l’estructura de la coberta, com a conseqüència de tot això la façana 

sud presenta un esquerda vertical des del carener fins al forjat de la planta primera.  
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Les façanes est i nord de la torre , ens deixen veure un mal estat estructural 

mes que físic igualment a la zona superior, com a conseqüència de lo anteriorment 

explicat amb l’afegitó de la vegetació que s’ha fixat a les seves parets; igualment 

degut a la seva orientació, també podem trobar  líquens i microorganismes vegetals 

adherits a la seva superfície.  

Pel que fa a l’annex tret de la façana oest que presenta un desplom accentuat 

per falta de  material per una mala construcció, la resta de paraments estant en bon 

estat de conservació. 

 

Fusteries 

 

La fusteria en general està molt malmesa. En molts dels casos es inexistent a 

les finestres deixant sense cap protecció tèrmica i obert a l’exterior. Nomes resten en 

peus les dues portes d’accés de la façana sud. 

 

Paviments 

 

Les zones que han estat arrecerades dels atacs exteriors el paviment es troba 

en bon estat, definides a la PB, la resta de les plantes al cedir la seva estructura 

horitzontal han perdut la practica totalitat d’aquest, restant testimonialment a alguns 

racons i zones mal distribuïdes.  

 

Instal·lacions 

 

No queda cap tipus d’instal·lació, o no n’ha existit mai. 
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FITXA PATOLÒGICA 1      BIGUES DE FUSTA MALMESES 
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Anàlisi 

 

 

Subsistema: Estructura de forjats de les plantes baixa, primera  i sota-coberta.  

  

 

Descripció de la lesió: Les biguetes de fusta que estan més exposades als agents 

externs han sofert un procés de pudrició que ha disminuït considerablement la seva 

secció. En alguns casos la fusta de la bigueta ja no arriba a tocar el mur o s’ha 

esfondrat. 

  

 

Causes: L’exposició a humitats en cicles relativament constants i la falta de 

manteniment  ha propiciat el podriment de les biguetes de fusta més desfavorides per 

criteris constructius. 

  

 

Qualificació: Greu. La pèrdua de secció de les biguetes provoca una disminució de 

resistència d’aquest element estructural concret. A més, la pèrdua de resistència 

provoca que la resta de forjat se sobrecarregui més. 

 

 

Proposta d’intervenció:  En aquest cas, les biguetes afectades estan clarament 

podrides i la seva vulgaritat no motiva la recuperació parcial d’aquesta fusta, per tant, 

es proposaria substituir les biguetes en mal estat per unes altres de característiques 

iguals o el més similars possibles. 
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Planol de situacio 
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FITXA PATOLÒGICA 2    ALTERACIO DE LA PEDRA 
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Anàlisi 

 

 

Subsistema: Estructura interior horitzontal planta soterrani, estructura vertical 

interior PB, p1 i p2. 

  

 

Descripció de la lesió: aixecament i separació d’escates paral·lelament a la superfície 

de la pedra, de la mateixa naturalesa d’aquests materials. Quan aquestes escates 

s’aixequen en forma de “ llibre” s’anomena exfoliació. Aquesta forma d’alteració 

esta sempre acompanyada d’arenitzacio, desmoronament o pulveritzacio. 

  

 

Causes: obeeixen fonamentalment als efectes de la cristal·lització de les sals, 

gelicitat i contaminació  atmosfèrica,  tot això degut sempre a la presencia de l’aigua 

en qualsevol dels seus estats, com agent necessari. 

 

 

Qualificació: Lleu. Les exfoliacions es presenten en uns gruixos mil·limètrics, a la 

superfície dels carreus, això no provoca cap tipus de pèrdua de resistència ni 

sobrecarrega dels elements. 

 

 

Proposta d’intervenció:  En aquest cas, senzillament es recomana una petita 

intervenció de dos fases, la primera que es tractaria de realitzar un raspallat amb 

raspall tou, de tota la superfície per tal de polir-la, avaluant en cada cas la pèrdua de 

materials d’aquests, prenent altres tipus de solucions en el cas que es trobes algun 

punt mes dèbil. Una vegada realitzada aquesta intervenció, s’aconsella realitzar un 

pintat amb parafina transpirable, per tal de donar una capa de protecció i cohesió de 

les primeres capes afectades. 
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Planol de situacio 
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FITXA PATOLÒGICA 3       ALTERACIO 

BIOLOGICA 
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Anàlisi 

 

 

Subsistema: Estructura exterior vertical, parets  nord i est 

  

 

Descripció de la lesió: Bacteris, fongs i  plantes superiors. El deteriorament que 

produeixen a les fabriques de pedra, es tant físic(disgregació), com químic. Els 

microorganismes (bactèries i fongs), produeixen àcids orgànics. La penetració de les 

arrels de plantes i arbres a traves de fissures i punts dèbils dona com a resultat forces 

d’expansió que incrementen la fissuracio i el deteriorament. 

  

 

Causes: obeeixen fonamentalment a la falta de manteniment de l’edificació i dels 

seus voltants, així com l’orientació i alta humitat de la zona. 

 

 

Qualificació: Greu. Pel que fa a la penetració de les arrels de les plantes i arbres a 

traves de les fissures, ja que al donar forces d’expansió poden produir descohesió 

dels paraments verticals i la pèrdua de la seva resistència. Pel que fa  a la presencia 

de bacteris i fongs, la qualificarien es lleu, ja que en principi no s’aprecien danys. 

 

 

Proposta d’intervenció:  En aquest cas, es proposa realitzar una desbroçada 

perimetral dels voltants dels edificis fins a uns 4 metres, analitzant i valorant en cada 

moment l’estat del parament afectat, i si s’escau, es muntaran bastides per tal 

d’intervenir in situ, realitzant les operacions pertinents per assegurar l’estructura i la 

seguretat de les persones a l’hora de l’intervencio. Posteriorment a l’intervencio es 

realitzarà un sorrejat  i rentat sabonós, amb sabons neutres, de totes les superfícies de 

la façana. 
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Planol de situacio 
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FITXA PATOLÒGICA 3     SOBRECARREGA 

ESTRUCTURAL 
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Anàlisi 

 

Subsistema: Estructura horitzontal interior 

  

 

Descripció de la lesió: la pèrdua progressiva de l’estructura de coberta  i la falta de 

protecció a provocat l’ensorrament progressiu i acumulació de runa a les diferents 

plantes, aquestes  acumulacions progressives de materials i la falta de protecció de 

les inclemències exteriors han sobrecarregat l’estructura immediatament inferior, 

provocant el mateix efecte, i progressivament arribant fins al sostre de la planta 

soterrani. 

 

 Causes: obeeixen fonamentalment a la falta de manteniment de l’edificació. 

 

Qualificació: Molt Greu. Aquesta falta de manteniment i abandonament de l’edifici a 

provocat la pèrdua quasi total de tota l’estructura horitzontal tant de suport de les 

cobertes com de les plantes. 

 

 

Proposta d’intervenció:  En aquest cas, es proposa realitzar un estudi patològic de 

l’estat dels pocs forjats que encara es mantenen ferms, així com un estudi estructural, 

valorant el seu manteniment o substitució per uns de nous. Prèviament i com a pas 

inicial, es recomana un apuntalament de totes les estructures verticals que es vulguin 

salvar, i realitzar un acurat plantejament d’enderroc i neteja de la runa. 
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Plànol de situació 
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FITXA PATOLÒGICA 4   ERROR CONSTRUCTIU: ENDERROC D’ELEMENTS  

                                                 SINGULARS I ACCIONS AGRESSIVES SOBRE ELS  

                                                 ELEMENTS HISTÒRICS. 
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Anàlisi 

 

 

Subsistema: a tot l’edifici en general 

  

 

Descripció de la lesió: a la darrera ampliació de l’edifici es van realitzar tot un seguit 

d’actuacions que van malmetre el seu contingut constructiu i històric, alguns 

d’aquests foren:  l’enderroc de la major part dels dos arcs apuntats de la planta 

segona per tal de desdoblar-la en dues alçades, l’obertura de finestres a l’exterior a 

les noves plantes, l’obertura de portes per connectar l’ampliació de l’edificació annex 

amb la torre, la transformació del matacà en un balco, el tapiament de l’escala de 

connexió entre la planta soterrani i la planta primera, l’enderroc de la practica 

totalitat de l’antiga escala i la construcció d’una nova  per adaptar-la a les noves 

plantes,etc. 

 

 

 Causes: obeeixen fonamentalment al desig dels propietaris de transformar l’antic 

moli fariner i els seus annexes en habitatges. 

 

 

Qualificació: Molt Greu. Al ser un edifici catalogat del patrimoni històric de 

Catalunya, per la diputació de Tarragona, aquesta acció podria haver estat greument 

penada en el seu moment. Cal remarcar també que aquesta darrera intervenció ha 

alterat l’estat d’un edifici notable i històric pràcticament únic per les seves 

característiques i us. 

 

 

Proposta d’intervenció:  En aquest cas, es proposa el present projecte executiu . 
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Plànol de situació 
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FITXA PATOLÒGICA 5   DESPLOM  FAÇANA OEST ANNEX. 
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Anàlisi 

 

 

Subsistema: estructura vertical oest annex 

  

 

Descripció de la lesió: en una de les ampliacions que es realitzaren a l’edifici també 

s’amplia l’edifici annex. Aquest presenta una esquerda vertical resseguint el canvi de 

carreus amb una allargada d’uns 2 metres.  

 

 

 Causes: Aquesta ampliació  es realitza molt toscament, amb pedra de la zona i 

pràcticament sense carreus tallats als xamfraners de l’edifici, a mes a mes, el morter 

de calç utilitzat, probablement era molt pobre entre les elements o s’ha perdut, ja que 

pràcticament no s’hi aprecia. Aquesta descohesió dels elements de pedra provoca un 

desplom cap a l’exterior que es pot apreciar també a la part interior de l’habitatge per 

la pèrdua d’enguixat i la presencia igualment d’aquesta esquerda. 

 

 

Qualificació: Greu. Al formar part de l’estructura de suport vertical i al associar-se 

també a la pèrdua de l’estructura horitzontal, col·labora activament al possible 

enderroc  i ruïna de l’edifici. 

 

 

Proposta d’intervenció:  En aquest cas, es proposa la sol·lucio en el present projecte 

executiu . 
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Plànol de situació 
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FITXA PATOLÒGICA 6        FUSTERIES EN MAL ESTAT. 
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Anàlisi 

 

Subsistema: Fusteries de tots els tancaments 

  

Descripció de la lesió: Les fusteries de fusta estan completament esquerdades i 

podrides. En ocasions hi manquen les fusteries. 

 

 Causes: L’acció de la humitat,el pas del temps i la manca de manteniment han 

provocat aquest deteriorament. 

 

Qualificació: Greu. El fet de no tenir un vidre  ni cap tipus de protecció accentuen el 

deteriorament  tant de les fusteries restants així com de l’estat interior de l’edifici. 

  

Proposta d’intervenció:  En aquest cas, es proposa la solució en el present projecte 

executiu, amb uns tancaments que assegurin  tant l’aïllament com l’estanquitat de 

l’exterior . 

 

Plànol de situació 
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ANNEX 2.- MEMÒRIA DE CÀLCUL  
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Accions previstes de càlcul  

 

A l’avaluació d’accions per determinar el comportament estructural de 

l’edifici que es presenta, s’ha tingut en compte la normativa CT DB SE “Seguridad 

estructural i DB SE-AE “Seguridad estructural: Acciones en la edificación”. 

A partir d’aquesta s’han avaluat les accions PERMANENTS I VARIABLES: les 

sobrecarregues d’us i de neu i vent . Cadascuna d’elles està descrita a continuació. 

 

Accions permanents. 

 

Aquestes son les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes 

que poden actuar per raons d’us i de neu. 

La subdivisió és la següent: 

a) Pes propi: càrrega deguda al pes dels elements estructurals, els tancaments i elements 

separadors, els envans, les fusteries, revestiments i equipaments fixes. 

b) Pretesat. 

c) Accions del terreny: accions degudes a l’empenta del terreny. 

 

Pes propi per a la determinació de les carregues permanents degudes als 

materials i sistemes constructius empleats. 

 

S’han pres com a referència els que figuren a l’annexe C, taules C.1, C.2, C.3, C.4, 

C.5, C.6 de la normativa. 
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Les carregues permanents actuals s’han escollit orientativament de normatives 

anteriors  

Que detallen millor el pes real:Forjat fusta actual: NBEAE-88. 

 

Accions variables 

 

a) La sobrecarrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per una raó d’ús, 

les quals es troben actuant superficialment sobre els elements resistents. Podem 

trobar aquests valors a la taula 3.1 del document del CTE. 

b) Vent: són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell. Es considera que 

actua horitzontalment sobre els elements i en una direcció que forma un angle de 

±10° respecte la horitzontal. 

c) Neu: és la càrrega que ha de suportar l’estructura en cas de nevada; la càrrega de neu 

dependrà de l’altitud de la població on està situat l’edifici. 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

86 

 

Resum de carregues tingudes en comte  

 

Aquestes càrregues corresponen a la comprovació del forjat existent per definir la 

seva capacitat de complir amb les exigències del CTE. 

 

Les zones de diferenciació de càrregues A i B corresponen a diferents forjats. 

Concretament, el tipus A es refereix als forjats de planta baixa mentre que el tipus B 

considera les càrregues previstes al forjat de coberta. 

 

Tipus Pes propi 

(KN/m2) 

Sobrecàrrega 

d’ús (KN/m2) 

Sobrecàrrega de 

neu (KN/m2) 

Total 

(KN/m2) 

A 4’0 2’0 - 6’0 

B 4’0 1’0 1’0 6’0 

 

- El pes propi s’ha obtingut de la suma proporcional de la bigueta de fusta tipus conífera 

amb densitat 410 Kg/m3, reblert lleuger amb volta catalana amb densitat de 18 

Kg/m3, capa de formigó de 5 cm i càrrega de paviments de 1’80 KN/m2. 

 

Característiques del materials  

 

A continuació es descriuen els materials bàsics empleats a l’estructura d’aquest 

projecte. 

 

Formigó 

Tots els components que s’utilitzin en l’execució del formigó estaran 

subjectes a les especificacions que indica la EHE-08, especialment les referents a 

quantitats mínimes de ciment exigides a la relació aigua/ciment que es fixen a 

l’article 37 de la EHE-08. 

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica definida a 

l’article 30.5 de la EHE-08, i el seu valor es detalla als plànols del projecte.  

Les característiques del formigó que han esta considerades al càlcul de l’estructura 

són les següents: 
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Forjats HA-25/B/IIa 

 

- Resistència característica a 28 dies: 250 kg/ cm² 

- Resistència característica a 7 dies: 165 kg/cm² 

- Consistència: Blanda 

- Compactació: Vibrador mecànic 

- 6 – 9 cm 

 

Acer per armar: 

 

L’acer utilitzat com a armat del formigó serà de duresa natural i complirà les 

especificacions i assajos que es contemplen a la EHE-08. 

 

Es considerarà sempre acer corrugat. 

 

General  B 500-S 

 

Límit elàstic 5100 Kg/cm² 

Recobriment nominal especificat a plànols. 

 

Se li aplicarà un coeficient de minoració de 1’5. 

 

Acer laminat 

 

L’acer S275JR serà utilitzat en tots els elements d’estructura metàl·lica i 

complirà totes les especificacions exposades al CTE DB SE-A. 

Se li aplicarà un coeficient de minoració de 1’25. 
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Fusta 

Degut a l’estat de l’edifici, les bigues de fusta seran substituïdes pràcticament 

en la seva totalitat. Els nous forjats estaran formats per biguetes de fusta conífera de 

classe resistent   C-22. L’entrebigat serà de volta a la catalana format amb peces 

ceràmiques vistes i tindrà una xapa de compressió de formigó armat. 

 

 

Límits de deformació 

 

El CTE DB SE 2 estableix que una estructura horitzontal d’un pis o coberta serà 

suficientment rígida si considerant que les deformacions que es produeixen després 

de la posta en obra són: 

 

a) 1/500 en pisos amb envans fràgils (de gran format) o paviments rígids. 

b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 

c) 1/300 a la resta dels casos. 
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Coeficients de seguretat 

 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten d’igual manera a les 

característiques mecàniques dels materials utilitzats i a les accions que sol·liciten 

l’estructura.  

 

Coeficients de minoració de resistència 

 

Els coeficients de minoració de resistència s’apliquen de manera diferent als 

elements, en funció de diversos paràmetres, dels quals el més important és el material 

que el constitueix. Per a cada cas s’aplica: 

 

Formigó armat: Per la determinació dels coeficients de minoració de 

resistència fa falta distingir entre els que s’apliquen directament al formigó i els que 

s’apliquen sobre l’acer de l’armat. A causa de que el nivell de control del formigó es 

normal, els seu coeficient és 1’5. El coeficient que s’ha d’aplicar sobre l’armat és 

1’15. 

Acer laminat: a l’acer laminat es contempla un coeficient de minoració de 

resistència d’1’25. 

 

FUSTA 

 

- Coeficients de majoració d’accions: 

 

Formigó armat: El valor de càlcul de les accions en el formigó armat i segons 

la EHE, per a diversos estats límit últims, s’obté majorant les càrregues per 

coeficients parcials de seguretat. 
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El valor de càlcul queda definit per: 

Fd = yG · Ψi · Fk , on Fk és el valor de la càrrega característica segons defineix el CTE 

SE-AE. Ψi és un coeficient que té en compte la variabilitat de l’acció i que es 

defineix a la taula següent. yG és el coeficient parcial de seguretat de l’acció 

considerada definida a la taula següent en funció del nivell de control. 
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Sistemes de càlcul  

 

Per a la determinació d’esforços als diferents elements estructurals, s’utilitzen 

els postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència dels materials, aplicant-los de forma 

diversa i mitjançant mètodes, en funció de l’element a analitzar. 

Per a la comprovació de seccions de formigó, s’utilitzen les bases de càlcul a 

trencament, considerant que el material treballa en un regim no elàstic. 

Per a la comprovació de seccions d’acer, s’utilitzen generalment les bases de càlcul 

elàstic. 

 

Normes que afecten a l’estructura. 

 

- Accions: per al càlcul de sol·licitacions s’han considerat com a accions característiques 

les establertes a la norma SE I CTE SE-AE. 

- Prevenció d’incendis: Al dimensionat de seccions s’ha tingut en compte les normes 

establertes al CTE SI i a la EHE. 

- Formigó: tots els elements de formigó previstos al projecte compliran en tot moment 

amb l’EHE-08. 

- Acer laminat: l’acer laminat especificat en aquesta estructura complirà amb la norma 

CTE SE-A. El disseny i càlcul dels elements s’ajusten en tot moment a la citada 

norma. 

- FUSTA 

 

Mètodes de càlcul  

 

Formigó armat 

La determinació de les sol·licitacions s’ha realitzat segons els principis de la 

mecànica racional pel mètode clàssic, complementats per les teories clàssiques de la 

resistència de materials i de l’elasticitat. 
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D’acord amb la norma EHE, el procés general de càlcul empleat és el mètode 

clàssic de càlcul de seccions, en el que es busca reduir a un valor suficientment baix 

la probabilitat de que s’assumeixin aquells estats límit que posin l’estructura fora de 

servei. 

Les comprovacions dels estats límit últims (equilibri, esgotament o trencament, 

inestabilitat o pandeig, adherència, ancoratge i fatiga) es realitzen per cada hipòtesi 

de càrrega, amb accions majorades, mitjançant una sèrie de coeficients de seguretat,  

a traves del mètode de la paràbola - rectangle. 

 

Acer laminat 

D’acord amb la norma, la determinació de les tensions i les deformacions i les 

comprovacions de l’estabilitat estàtica i elàstica de l’estructura, s’han realitzat 

seguint els principis de la mecànica racional, complementats per les teories 

clàssiques de la resistència de materials i de l’elasticitat. 

Utilitzant aquests mètodes de càlcul, suposant que l’estructura sotmesa a les 

accions ponderades i escollint en cada cas la combinació d’accions més desfavorable, 

s’ha comprovat que el conjunt estructural i cadascun dels seus elements són 

estàticament estables. 

 

Fusta 

La comprovació de l’estabilitat estàtica i elàstica i el càlcul de les tensions i 

deformacions s’ha realitzat seguint els principies de la mecànica racional, 

complementada per les teories clàssiques de la resistència de materials i de la 

elasticitat. 

D’acord amb la norma CTE SE-M, el procés general de càlcul empleat és el 

dels estats límit en el que es tracta de reduir a un valor suficientment baix la 

probabilitat de arribar a aquells estats límit que posin l’estructura fora de servei. 

Primerament es determina la classe de servei, en funció de les condicions de 

temperatura i humitat relativa de l’aire en que es trobarà l’estructura quan entri en 

servei. 
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A continuació s’ha de determinar la classe de duració de la càrrega, distingint entre 

càrrega permanent, de llarga duració, de mitjana duració, de curta duració o 

instantània, en funció del seu temps d’actuació. 

Finalment es determina la classe resistent de la fusta en funció de l’espècie segons 

les especificacions de la norma. 

 

Utilitzant aquests mètodes de càlcul, suposant l’estructura sotmesa a les 

accions ponderades, s’ha comprovat que el conjunt estructural i cadascun dels seus 

elements són estàticament estables i les tensions així calculades no sobrepassen les 

resistències de càlcul de cadascuna de les seccions. 

També s’ha de comprovar que l’estructura no sobrepassa les deformacions màximes 

admissibles. 

 

Classificació de la fusta 

 

La fusta de l’edifici ha ESTAT analitzada i s’ha arribat a la conclusió de que es una 

fusta conífera del tipus C-22, classificació en la que es pot incloure actualment. 
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Per al càlcul de les estructures de fusta també serà necessari determinar el tipus 

de servei del local al que estan situades: 

Classe 1: estructures sota coberta i tancades amb una humitat relativa que 

només excedeix el 65% unes setmanes a l’any. 

Classe 2: estructures sota coberta però obertes i exposades a l’ambient exterior 

amb una humitat relativa de l’aire que només excedeix el 85% unes setmanes a 

l’any. 

Classe 3: estructures exposades als agents externs en contacte amb l’aigua o el 

terra. 

Altres aspectes a tenir en compte són: 

 

Classificació de les càrregues: permanents (pes propi i envans), llarga durada 

(apuntalaments i bastides), mitjana duració (sobrecàrregues d’ús), curta duració (neu 

i vent) i instantànies (sismes). 

 

 

 

γM: coeficient de seguretat per a les característiques dels materials, amb un valor 

d’1’3 per a combinacions d’accions fonamentals i 1 per combinació d’accions 

accidentals. 
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Kmod: és el factor de modificació que té en compte l’efecte de duració de la càrrega i 

el contingut d’humitat de la fusta. 

 

 

 

Y: coeficient de seguretat (majoració) de les accions amb un valor de 1’35. 
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Procés de càlcul d’estructures  

 

Comprovació de l’estructura horitzontal 

 

Forjats de planta baixa a la zona de la torre. Tot i que presenten una diferencia de 

dimensió d’uns 15 centímetres d’allargada, considerarem la distancia mes 

desfavorable. 

 

Descripció: Comprovació de la capacitat resistent i de la fletxa de la bigueta de fusta 

amb entrebigat d’adob i volta ceràmica. 

 

Secció = Ø20cm 

Intereix = 60cm 

Llum = 4’85 cm γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Forjat de classe 1 σd = 0’8 x (220/1’30) = 135’4 g/cm2  

Kmod = 0’8 E = 10 KN/mm2 = 100.000 g/cm2 

Y = 1’35 I = (π x 104)/3 = 10.471’97 cm4 

 

Estat de càrregues: 

Concàrregues: Pes propi = 360 Kg/m2 

Sobrecàrregues: D’ús = 200 Kg/m2 

Càrregues lineals ponderades: 

(360 Kg/m2 + 200 Kg/m2) x 1m x 0’60m x 1’35 = 453’6 Kg/ml 

 

Comprovació a flexió: 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (453’6 Kg/ml x 4’85 2m)/8 = 1.333’725 Kg m = 1.33372’5 Kg cm 

W = (π x r3)/4 = (3’1415 x 103)/4 = 785’39 cm3 

σc = 1.33372’5  Kg cm / 785’39 cm3 = 169’82 Kg/cm2  

169’82 Kg/cm2 > 135’4 Kg/cm2    NO COMPLEIX 

 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

97 

 

 

Comprovació de les deformacions: 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((4’53 x 485 4) / (100.000 x 10.471’97)) = 3.11 cm 

3.11 cm > L/300 =1’61 cm  NO COMPLEIX 

 

En aquest cas, es considerarà l’efecte rigiditzant que produeix la xapa de compressió 

de formigó en el forjat, per tal de complir amb els requeriments mínims. Per 

aconseguir-ho es seguirà el procediment del llibre publicat per l’ITEC 

“Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia de sostres de fusta”. 

Les circumstàncies seran les següents: 

 

 

El manual diu que podem considerar aquesta secció amb diferents mòduls 

d’elasticitat com un de sol si apliquem la proporció del quocient dels seus mòduls de 

la següent manera. 

EC / EF = 273.000 Kg/cm2 / 100.000 Kg/cm2 = 2’73 
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Ara es considerarà tota la secció com a fusta del tipus C-22 i la seva resistència 

matemàtica serà la resistència real de la secció original amb entrebigat de 60 cm. 

 

 

S1 = π x r2 = 314’16 cm2 

S2 = b x h = 819 cm2 

 

Centre de gravetat = ((314’16 x 10) + (819 x 22’5)) / (314’16 + 819) = 19’034 cm 

 

Ix1 = (π x d4) / 64 = 7853’98 cm4  

Ix2 = (b x h3) / 12 = 1706’25 cm4  

 

Ixx = Ix1 + (9’0342 x S1) + Ix2 + (3’46622 x S2) = 45.038’59 cm4 

 

Les dades per reprendre els càlculs són les següents: 

 

Llum = 4’85m γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Forjat de classe 1 σd = 0’8 x (220/1’30) = 135’4 Kg/cm2 

Kmod = 0’8 E = 10 KN/mm2 = 100.000 Kg/cm2 

Y = 1’35 Ixx = 45.038’59 cm4 

 

Estat de càrregues: 

Concàrregues: Pes propi = 400 Kg/m2 

Sobrecàrregues: D’ús = 200 Kg/m2 
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Càrregues lineals ponderades: 

(400 Kg/m2 + 200 Kg/m2) x 1m x 0’60m x 1’35 = 486 Kg/ml 

 

 

Comprovació a flexió: 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (486 Kg/ml x 4’852m)/8 = 1.428’99 Kg m = 142.899’19 Kg cm 

W = Ixx / y c.g. = 45.038’59 cm4 / 19’034 cm = 2.366’218 cm3 

σc = M / W = 142.899’19 Kg cm / 2.366’218 cm3 = 60’391 Kg/cm2  

60’391 Kg/cm2 < 135’4 Kg/cm2 COMPLEIX 

 

Comprovació de les deformacions: 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((4’53 x 4854) / (100.000 x 45.038’59)) = 0’78 cm  

0’78 cm < L/300 = 1’7 cm COMPLEIX 

 

Comprovació de la nova estructura horitzontal 

 

Forjats de planta tipus. 

Descripció: Comprovació de la capacitat resistent i de la fletxa de la bigueta de fusta 

amb entrebigat d’adob y volta catalana. 

 

Secció = Ø20cm 

Intereix = 60cm 

Llum = 5’10m γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Forjat de classe 1 σd = 0’8 x (220/1’30) = 135’4 Kg/cm2 

Kmod = 0’8 E = 10 KN/mm2 = 100.000 Kg/cm2 

Y = 1’35 I = (π x 104)/3 = 10.471’97 cm4 
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Estat de càrregues: 

Concàrregues: Pes propi = 360 Kg/m2 

Sobrecàrregues: D’ús = 200 Kg/m2 

 

Càrregues lineals ponderades: 

(360 Kg/m2 + 200 Kg/m2) x 1m x 0’60m x 1’35 = 453’6 Kg/ml 

 

Comprovació a flexió: 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (453’6 Kg/ml x 5’102m)/8 = 1.474’77 Kg m = 147.476’7 Kg cm 

W = (π x r3)/4 = (3’1415 x 103)/4 = 785’39 cm3 

σc = 147.476’7 Kg cm / 785’39 cm3 = 187’77 Kg/cm2  

 

187’77 Kg/cm2 > 135’4 Kg/cm2   NO COMPLEIX 

 

Comprovació de les deformacions: 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((4’53 x 5104) / (100.000 x 10.471’97)) = 3.81 cm  

 

3.81 cm > L/300 = 1’7 cm   NO COMPLEIX 

 

 

En aquest cas, es considerarà l’efecte rigiditzant que produeix la xapa de compressió 

de formigó en el forjat, per tal de complir amb els requeriments mínims. Per 

aconseguir-ho es seguirà el procediment del llibre publicat per l’ITEC 

“Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia de sostres de fusta”. 

Les circumstàncies seran les següents: 
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El manual diu que podem considerar aquesta secció amb diferents mòduls 

d’elasticitat com un de sol si apliquem la proporció del quocient dels seus mòduls de 

la següent manera. 

EC / EF = 273.000 Kg/cm2 / 100.000 Kg/cm2 = 2’73 

 

 

 

Ara es considerarà tota la secció com a fusta del tipus C-22 i la seva resistència 

matemàtica serà la resistència real de la secció original amb entrebigat de 60 cm. 

 

 

 

 

S1 = π x r2 = 314’16 cm2 

S2 = b x h = 819 cm2 
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Centre de gravetat = ((314’16 x 10) + (819 x 22’5)) / (314’16 + 819) = 19’034 cm 

 

Ix1 = (π x d4) / 64 = 7853’98 cm4  

Ix2 = (b x h3) / 12 = 1706’25 cm4  

 

Ixx = Ix1 + (9’0342 x S1) + Ix2 + (3’46622 x S2) = 45.038’59 cm4 

 

Les dades per reprendre els càlculs són les següents: 

 

 

Llum = 5’10m γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Forjat de classe 1 g/cm2 σd = 0’8 x (220/1’30) = 135’4  

Kmod = 0’8 Kg/cm2 E = 10 KN/mm2 = 100.000  

Y = 1’35 Ixx = 45.038’59 cm4 

 

Estat de càrregues: 

Concàrregues: Pes propi = 400 Kg/m2 

Sobrecàrregues: D’ús = 200 Kg/m2 

 

Càrregues lineals ponderades: 

 

(400 Kg/m2 + 200 Kg/m2) x 1m x 0’60m x 1’35 = 486 Kg/ml 

 

Comprovació a flexió: 

 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (453’6 Kg/ml x 5’102m)/8 = 1.474’77 Kg m = 147.476’7 Kg m 

W = Ixx / y c.g. = 45.038’59 cm4 / 19’034 cm = 2.366’218 cm3 

σc = M / W = 147.476’7 Kg cm / 2.366’218 cm3 = 62’325 Kg/cm2  

 

62’325 Kg/cm2 < 135’4 Kg/cm2  COMPLEIX 
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Comprovació de les deformacions: 

 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((4’53 x 5104) / (100.000 x 45.038’59)) = 0’88 cm  

 

0’88 cm < L/300 = 1’7 cm   COMPLEIX 

 

Forjats de coberta  

 

Torre Molí 

 

Llum = 3’63 m γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Forjat de classe 1 g/cm2 σd = 0’8 x (220/1’30) = 135’4  

Kmod = 0’8 Kg/cm2 E = 10 KN/mm2 = 100.000  

Y = 1’35 Ixx = 45.038’59 cm4 

Estat de càrregues: 

Concàrregues: Pes propi = 400 Kg/m2 

Sobrecàrregues: D’ús = 100 Kg/m2 

 De neu = 100 Kg/m2   

Càrregues lineals ponderades: 

(400 Kg/m2 + 100 Kg/m2 + 100 Kg/m2) x 1m x 0’60m x 1’35 = 486 Kg/ml 

 

Comprovació a flexió: 

 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (486 Kg/ml x 3’632 m)/8 = 800.50 Kg m = 80.049’10 Kg cm 

W = Ixx / y c.g. = 45.038’59 cm4 / 19’034 cm = 2.366’218 cm3 

σc = M / W = 80.049’10 Kg cm / 2.366’218 cm3 =33’83 Kg/cm2  

 

33’83 Kg/cm2  <  135’4 Kg/cm2  COMPLEIX 
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Comprovació de les deformacions: 

 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((4’86 x 3634) / (100.000 x 45.038’59)) = 0’24 cm  

 

0’24 cm < L/300 = 1’7 cm   COMPLEIX 

 

Annex coberta trapezoïdal 

 

Llum = 4.81 m (la més desfavorable) γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Forjat de classe 1 g/cm2 σd = 0’8 x (220/1’30) = 135’4  

Kmod = 0’8 Kg/cm2 E = 10 KN/mm2 = 100.000  

Y = 1’35 Ixx = 45.038’59 cm4 

 

Estat de càrregues: 

Concàrregues: Pes propi = 400 Kg/m2 

Sobrecàrregues: D’ús = 100 Kg/m2 

 De neu = 100 Kg/m2   

Càrregues lineals ponderades: 

 

(400 Kg/m2 + 100 Kg/m2 + 100 Kg/m2) x 1m x 0’60m x 1’35 = 486 Kg/ml 

 

Comprovació a flexió: 

 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (486 Kg/ml x 4’812 m)/8 = 1405’52 Kg m = 140.551’81 Kg cm 

W = Ixx / y c.g. = 45.038’59 cm4 / 19’034 cm = 2.366’218 cm3 

σc = M / W = 140.551’81 Kg cm / 2.366’218 cm3 =59’40 Kg/cm2  

 

59’40 Kg/cm2  <  135’4 Kg/cm2  COMPLEIX 
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Comprovació de les deformacions: 

 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((4’86 x 4814) / (100.000 x 45.038’59)) = 0’75 cm  

 

0’75 cm < L/300 = 1’7 cm   COMPLEIX 

 

Annex coberta rectangular 

 

Llum = 3’19 m  γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Forjat de classe 1 g/cm2 σd = 0’8 x (220/1’30) = 135’4  

Kmod = 0’8 Kg/cm2 E = 10 KN/mm2 = 100.000  

Y = 1’35 Ixx = 45.038’59 cm4 

 

Estat de càrregues: 

Concàrregues: Pes propi = 400 Kg/m2 

Sobrecàrregues: D’ús = 100 Kg/m2 

 De neu = 100 Kg/m2   

Càrregues lineals ponderades: 

 

(400 Kg/m2 + 100 Kg/m2 + 100 Kg/m2) x 1m x 0’60m x 1’35 = 486 Kg/ml 

 

Comprovació a flexió: 

 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (486 Kg/ml x 3’192 m)/8 = 618’20 Kg m = 61819’81Kg cm 

W = Ixx / y c.g. = 45.038’59 cm4 / 19’034 cm = 2.366’218 cm3 

σc = M / W = 61819’81Kg cm / 2.366’218 cm3 = 26’13Kg/cm2  

 

26’13Kg/cm2  <  135’4 Kg/cm2  COMPLEIX 
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Comprovació de les deformacions: 

 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((4’86 x 3194) / (100.000 x 45.038’59)) = 0’15 cm  

 

0’15 cm < L/300 = 1’7 cm   COMPLEIX 

 

 

Jàsseres  

 

Llum = 7 m  γM: 1’30 

Classe resistent = C-22 σmax = 22 KN/cm2 

Kmod = 0’6 Kg/cm2 E = 10 KN/mm2 = 100.000  

I= (bxh3/12) = (20x 403)/12 = 106.666’67 cm4 σd = 0’6 x (220/1’30) = 101’54 

 

Estat de càrregues: 

Concàrregues:  Pes propi = 400 Kg/m2  

Sobrecàrregues: D’ús = 100 Kg/m2 

 De neu = 100 Kg/m2   

 Pes forjats  = 486 Kg/ml   

Càrregues lineals ponderades: 

(400 Kg/m2 + 100 Kg/m2 + 100 Kg/m2 + 486 kg/ml) x 1m x 0’4m x 1’35 =  

586’44  Kg/ml 

Comprovació a flexió: 

 

M = (q x L2)/8 , ja que es tracta d’una biga biarticulada. 

M = (586’44 Kg/ml x 72 m)/8 = 3.591’94 Kg m = 359.194’50 Kg cm 

W = ( b x h2)/6 = (20x 402) / 6 = 5.333’33 cm3 

σc = M / W = 359.194’50 Kg cm/ 5.333’33 cm3 = 67’35 Kg/cm2  

 

67’35 Kg/cm2  <  135’4 Kg/cm2  COMPLEIX 
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Comprovació de les deformacions: 

f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I)) 

f = (5/384) x ((5’86 x 7004) / (100.000 x 106.666’67)) = 1’72 cm  

1’72 cm < L/300 = 2’3 cm   COMPLEIX 

 

 

A més, aquesta solució constructiva requereix un dimensionat dels elements de 

fixació entre els dos materials.  

 

Segons el software de càlcul de la casa TECNARIA, especialitzada en reforços de 

sostres de fusta, utilitzant els seus connectors i grampons de denominació MAXI, ens 

dóna un dimensionat de quins tipus de connectors i a quines distàncies s’han de 

col·locar. El connector està descrit a continuació i s’haurà de col·locar a la primera i 

última quarta part de la biga s’haurà de col·locar un connector cada 15 centímetres i a 

les dues quartes parts centrals de la biga s’han de col·locar a 30 centímetres. 

Els connectors tindran una alçada mínima de 4’5 centímetres i els claus ancorats a la 

biga seran de Ø10 mm. La placa d’ancoratge té unes dimensions de 75 x 50 x 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

108 

 

Càlcul pilar metal.lic d’escala 

 

L = 2’09 m        I  =  2.840 cm4 

β = 1         A = 9.100 cm2 

  

Lk = ( β x L ) = 1 x 2’09 = 2’09 

 

Ncr  =  [ ( π 2 x 2’1x105 x 28.400.000) / 2.0902 ] = 13.290.895’72 

λ =   

 

N/A = ( 275 / 1’25 ) = 220 

(12.744 / 220) = 57’92 → HEB 220 

N =   Sobrecàrregues ( 5 x 1’5 ) = 7’5  

         Permanents     ( 1 x 1’35 ) = 8’85  →  total  8’85  KN/m2 

 

8’85 x 1’2 x 1’2 = 12’744  

Corva C 

χ =  0’85  

127.444  = 0’85 x A x 220 ; A = 127.444 / ( 0’85 x 220 ); A = 68 →  HEB 200  
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ANNEX 3- MEMORIA DE CALCUL 

D’INSTAL·LACIONS 
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Instal·lació de sanejament  

 

Objectiu del projecte 

 

L’objectiu d’aquest projecte d’instal·lació de sanejament es el de definir les 

característiques tècniques de la instal·lació de sanejament per realitzar la correcta 

evacuació d’aigües residuals i pluvials d’un edifici destinat a un ús sociocultural. 

 

Normativa aplicada 

 

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’han tingut en compte les següents 

normatives, reglaments i ordenances vigents a data de realització del present projecte: 

 

- CTE DB HS Salubritat. 

- Norma Técnica de la Edificación NTE, capítol de sanejament ISS de l’any 73. 

- Totes aquelles normes i resolucions referents a la posta en servei d’instal·lacions 

d’evacuació en edificis i xarxa de sanejament. 

 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Es proposa un sistema separatiu de xarxa d’evacuació fecal i xarxa d’evacuació 

pluvial en instal·lacions independents. 

 

Els col·lectors de la xarxa d’aigües pluvials o els d’aigua residuals es 

mantindran independents. Finalitzaran el seu recorregut de forma diferent. Els pluvials 

aniran a parar a un dipòsit d’aigua situat a davant de la façana oest de l’edifici annex i 

les fecals aniran a una fossa sèptica prevista igualment a davant de la façana oest de 

l’edifici annex. 
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Segons la distribució de les plantes i tenint en compte el sistema separatiu, la 

conducció d’aigües fecals i pluvials es basa en la derivació de conduccions fins als 

dipòsits exteriors. En planta baixa es disposaran els baixants horitzontals enterrats, les 

trobades d’aquests es realitzaran sempre per pericons registrables allà on sigui possible 

i finalitzant a un pericó registrable general a l’exterior de l’edifici. 

 

A causa de la tipologia de l’edifici no és necessari incloure-hi sistemes de vent il·lació  

 

En el càlcul de la xarxa es tendirà al sobre dimensionat de la mateixa per tal de 

garantir una correcta ventilació de la xarxa. Les derivacions d’evacuació inferior 

connectaran amb els elements sanitaris mitjançant el sistema de sifó individual. 

 

Es preveuen dos tipologies de baixants. S’utilitzaran canonades de PVC per a 

l’evacuació interior d’aigües fecals mentre que per a la recollida d’aigües pluvials 

utilitzarem unes canals i baixants de xapa d’acer inoxidable. Es conservaran les canals 

de coberta construïdes a partir de teules “a tortuguero”. Es desmuntaran les teules que 

es puguin recuperar i es tornaran a col·locar amb morter flexible que les subjectin ,la 

resta es substituiran per unes de noves el mes assemblades possibles. 

 

Mètode de dimensionat 

 

El mètode escollit per al dimensionat de la instal·lació es el de les unitats de 

descarrega pel ramal de residuals, mentre que per a la determinació del diàmetre del 

baixant de pluvials utilitzarem el mètode que relaciona les corbes d’intensitat 

pluviomètrica amb la superfície de cobertes de la edificació. 

 

El dimensionat dels pericons es realitzarà segons s’especifica a la Norma Técnica de la 

Edificación NTE. 
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Càlcul de l’evacuació d’aigües fecals i residuals 

 

Per al càlcul dels diàmetres es tenen en compte les unitats de descàrrega per 

aparells, que s’indiquen a la següent taula. 

 

 

Derivació individual i sifó 

 

Tots els aparells hauran de disposar de sifó individual, a continuació s’adjunten 

els diàmetres dels sifons i derivacions segons la taula. Per a la seva selecció s’han de 

tenir en compte les unitats de descàrrega de cada aparell. 

 

 

 

 Sanitari Unitats de desaiguat Diàmetre nominal 

Lavabo 1 32  

 

Banys 

Inodor 1 32 
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Col·lectors 

 

A la següent taula es calcula els diàmetre del col·lector. Per a la seva elecció 

s’ha tingut en compte les unitats de descàrrega i el desnivell que serà del 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram dimensionat Unitats de descàrrega Diàmetre nominal 

col·lector 

Tram 1 1 50 
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Ventilació 

 

El sistema de ventilació a disposar d’acord amb la normativa vigent serà el de 

ventilació primària. Aquest sistema consisteix afegir a cada baixant d’un conducte de 

ventilació superior i exterior. Per al seu correcte funcionament es farà arribar aquest 

conducte 1’30 metres per sobre de la cota rasant de la coberta. A més es disposarà un 

barret que faciliti al ventilació i eviti els retorns. En general s’han sobre dimensionat els 

conductes per tal d’afavorir la ventilació. 

 

Càlcul de l’evacuació d’aigües pluvials 

 

El càlcul es fa en funció de la zona pluviomètrica i l’àrea de la superfície de 

recollida. A la població de l’Albió  li correspon la zona pluviomètrica B amb i soieta 

corresponent a 50 amb pluviometria per taules de 110 mm/h. Els canalons col·lectors 

circulars seran de  diàmetre variable segons la superfície a evacuar i es deixarà la 

possibilitat a la propietat de col·locar un canaló “a tortuguero” en aquells trams on 

abans no hi eren o bé fer-los de xapa circular. Els canalons tindran una pendent del 2%. 

 

Àrees de coberta Superfície (m2) Diàmetre canaló Diàmetre baixant 

Area 1 45.31 m2 50 110 

Area 2 45.54 m2 50 110 

Area 3 47.30 m2 50 110 

Area 4 35.69 m2 50 110 
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Instal·lació d’electricitat  

 

Objectiu del projecte 

 

Aquest projecte té l’objectiu de descriure les característiques tècniques de la 

instal·lació elèctrica per a subministrar energia necessària a un edifici d’ús residencial, 

d’acord amb la normativa vigent. 

 

Normativa 

 

Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte el compliment de les següents 

normatives i reglaments vigents a data del desenvolupament d’aquest projecte. 

 

- CTE. Codigo Técnico de la Edificacion, DB HE 3 Ahorro de energia. 

- CTE. Codigo Técnico de la Edificacion, DB SU 4. Document bàsic de Seguridad en la 

utilización. 

- REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de setiembre del 

2002) 

- Normes UNE referenciades al REBT. 

 

Descripció de la instal·lació 

 

L’edifici per el qual es projecta aquesta instal·lació és d’ús residencial. A la 

planta baixa ens trobem amb un rebedor i un bany.. A la planta sota coberta trobem 

dues sales polivalents. 
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La instal·lació es composa de: 

 

- Escomesa. 

- Fusible de seguretat. 

- Comptador. 

- Derivació individual. 

- Caixa per a l’interruptor de control de potència. 

- Dispositius generals de comandament i protecció que es composa de: Interruptor de 

control de potencia (ICP), interruptor general automàtic (IGA), interruptor diferencial 

(ID), tants interruptors unipolars magneto tèrmics com circuits tingui la instal·lació de 

la vivenda. 

- Instal·lació de presa de terra. 

 

Escomesa: 

L’escomesa serà recta, subterrània i dintre d’un conducte des de la xarxa de la 

companyia fins a la caixa general de protecció, que en aquest cas és on es troba el 

fusible i el comptador. L’escomesa haurà d’estar tapada i canalitzada fins aconseguir 

d’estanqueïtat adequada. La distancia a altres instal·lacions serà com a màxim de 0’2 

metres. No s’instal·larà més d’un circuit per tub. S’evitaran, si es possible, el canvi de 

direcció en els tubs. Per a facilitar la seva col·locació, en els trams rectes hi hauran 

pericons entremitjos registrables cada 40 metres. 

 

Comptador: 

El comptador es col·locarà a un armari emportat amb clau de companyia a la 

façana principal de l’edifici, concretament al costat de la porta d’accés a l’edifici a la 

planta baixa. Dins d’aquest mateix armari s’hi col·locarà el fusible de seguretat de la 

instal·lació. 
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Derivació individual: 

És la part de la instal·lació que a partir del comptador subministra l’energia 

elèctrica a l’usuari. 

La derivació individual es constitueix per: 

 

- Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 

- Conductors aïllats a l’interior de canals protectors amb tapes que només poden obrir 

amb l’ajuda d’eines. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades. 

 

La canalització inclourà, en qualsevol cas, el conductor de protecció. La derivació 

individual recorrerà per zones de fàcil accés per a poder, si fos el cas, manipular-la per a 

reparacions. 

 

Dispositius generals de comandament i protecció: 

S’instal·larà un quadre de distribució des de on sortiran tot els circuits de la instal·lació 

interior, on s’instal·larà també un interruptor general automàtic de tall omnipolar, amb 

dispositius de protecció contra sobrecarregues i curtcircuits, que es definiran al capítol 

de càlcul. 

 

També s’hi instal·laran proteccions contra sobrecarregues i curtcircuits a cadascun dels 

circuits de la instal·lació, així com interruptors diferencials per a la protecció contra 

contactes directes. 

 

L’alçada dels dispositius individuals da comandament i protecció serà d’un metre 

mesurat des de nivell del terra. 

 

El quadre general de comandament i protecció estarà format com a mínim de: 

 

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 

manual i que estigui dotat dels elements de protecció contra la sobrecarrega i 

curtcircuits. Aquest dispositiu serà independent de l’interruptor de control de potencia. 
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- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecarregues i 

curtcircuits de cadascun dels circuits interiors. 

 

 

Caigudes de tensió 

 

Al capítol de càlcul es verificaran les caigudes de tensió a les línies 

dimensionades per a comprovar el compliment del reglament de baixa tensió que obliga 

a les línies individuals que no es produeixi més d’1’5% de c.d.t i més d’un 3% de c.d.t. 

a les línies interiors. 

 

Previsió de càrregues 

 

El grau d’electrificació de l’edifici serà elevat, ja que la superfície d’utilització 

és preveu superior a 160 m2, pel que la potència subministrada no serà inferior a 9200w 

a 400v. 

 

La instal·lació elèctrica serà superficial degut a dificultats constructives. La instal·lació 

discorrerà per tubs de PVC llis. 

 

Per a edificis amb grau d’electrificació elevat, s’haurà de tenir en compte: 

 

- S’instal·larà un circuit C6 addicional del tipus C1 per cada 30 punts de llum. 

- S’instal·larà un circuit C7 addicional del tipus C2 per cada 20 endolls d’ús general o si 

la vivenda és superior a 160 m2. 

- S’instal·larà un circuit C8 per a calefacció elèctrica. 

- S’instal·larà un circuit C9 per aire condicionat. 

- S’instal·larà un circuit C10 per a una assecadora independent. 

- S’instal·larà un circuit C11 per a un sistema d’automatització, gestió tècnica de 

l’energia i de seguretat. 
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- S’instal·larà un circuit C12 addicional als C3, C4 o C5 quan el número d’endolls 

excedeixi els 6. 

 

Dimensionat 

 

Es disposa de més de 160 m2 de superfície habitable pel que el grau 

d’electrificació serà elevat segons els paràmetres donats pel REBT. 

  

Instal·lació d’aigua sanitària  

 

Normativa aplicada 

 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha tingut en compte les següents normatives i 

reglaments vigents a la data de realització. 

- CTE-HS Salubritat (secció HS 4, subministrament d’aigua) 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Des de la xarxa de distribució, que es farà a traves del bombeig del dipòsit 

d’aigües pluvials situat a un metre i mig de la façana oest, sortirà la canonada 

d’escomesa, aquesta connexió comptarà amb una clau de presa, una de registre i un 

altra de connexió a partir de la qual començarà la canonada d’alimentació. 

 

La instal·lació interior d’aigua freda (IFF) serà de coure. 

 

A més de la clau general de l’edifici, l’única cambra humida tindrà una clau de 

pas tant per IFF. També es col·locarà una clau de connexió abans de cada presa als 

elements de consum. 

 

La distribució interior dels tubs es farà dissimulats a través del mobiliari en 

aquells trams que circulin pel mur de pedra original. Aquests tubs es ramificaran en 

altres tubs verticals de distribució que aniran a parar als punts de consum. 
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Components de la instal·lació 

 

L’escomesa 

Es la canonada que enllaça la instal·lació general interior de l’immoble amb la 

canonada de la xarxa de distribució mitjançant una anella d’escomesa. Travessarà el 

mur de tancament del edifici mitjançant un orifici de manera que el tub quedi en lliure 

disposició de moure’s per efectes de la dilatació a la vegada que ha de quedar ben 

impermeabilitzat. 

L’escomesa ha de disposar com a mínim de: 

- Una clau de presa o collaret de presa sobre la canonada de la xarxa exterior de 

subministrament que obri el pas a l’escomesa. 

- Un tub d’escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de pas general. 

- Un clau de pas a l’exterior de la propietat. 

 

Instal·lació general 

 

Clau de tall general 

 

Servirà per interrompre el subministrament a l’edifici, estarà situada a dins de la 

propietat a una zona accessible per a la seva manipulació i senyalada adequadament per 

a permetre la seva identificació. Si es disposa d’armari o pericó de comptador general, 

s’allotjarà al seu interior. 

 

Filtre de la instal·lació general 

 

L’esmentat filtre ha de retenir els residus de l’aigua que poden donar lloc a 

corrosions a les canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà a continuació de la clau 

general de pas. El filtre ha de ser del tipus Y amb un llindar de filtrat de 25 a 50µm, 

amb malla d’acer inoxidable i bany de plata per evitar la formació de bactèries i 

autonetejable. La situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les 

operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tallar el subministrament. 
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Armari o pericó de comptador general 

 

L’armari o pericó de comptador general contindrà, disposats en aquest ordre, la 

clau de pas general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una clau de pas, 

l’aixeta o ràcor de proba, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva 

instal·lació ha de fer-se en un pla paral·lel al terra. 

La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau 

de pas general i la de sortida serviran per el muntatge i desmuntatge del comptador 

general. 

 

 

Tub d’alimentació 

 

El traçat del tub d’alimentació ha de realitzar-se per zones de fàcil accés. Si fos 

el cas de que la instal·lació es encastada, haurà de disposar de registres per a la seva 

inspecció i control de fuites. 

 

Vàlvula de retenció 

 

Se situarà sobre el tub d’alimentació, desprès del comptador general. Pot ser 

d’eix horitzontal o vertical, segons ho requereixi la instal·lació. Te per finalitat protegir 

la xarxa de distribució del retorn d’aigua ja distribuïda. 

 

Muntants 

 

Estaran allotjats a recintes construïts per a aquesta finalitat. Aquests 

compartiments podran ser únicament compartits per altres instal·lacions d’aigua de 

l’edifici. Han de ser registrables i han de tenir les dimensions mínimes per a poder 

realitzar les activitats de manteniment. 

Han de tenir a la seva base una clau de pas i una clau de pas amb aixeta per a 

operacions de manteniment a zones senyalades i de fàcil accés.  
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A la part superior ha d’instal·lar-se un dispositiu de purga que eviti acumulacions d’aire 

i el “golpe de ariete”. 

 

Instal·lacions particulars 

 

Estaran compostes pels següents elements: 

 

Una clau de pas situada a l’interior de la propietat particular, a un lloc accessible per a 

la seva manipulació. 

 

Derivacions particulars, el traçat de les quals es realitzarà de forma que les derivacions 

a cada cambra humida siguin independents. Cadascuna d’aquestes derivacions 

comptarà amb una clau de tall, tant per aigua freda com per aigua calenta. 

 

Punts de consum, dels quals, tots els aparells de càrrega, tant dipòsits com aixetes i en 

general tots els aparells sanitaris portaran una clau de pas individual. 

 

La derivació de l’aparell 

 

Connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb l’aparell 

corresponent. 

 

Unions, junts i accessoris 

 

Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris es faran 

d’acord amb els materials en contacte de manera que l’execució de les operacions es 

portaran a terme de forma que no provoquin pèrdues d’estanquitat a les unions. 

 

En aquells casos que no es possible la soldadura amb garanties d’estanquitat 

s’utilitzaran unions roscades, sempre que sigui la rosca cònica i les juntes seran 

segellades amb tefló assegurant la total estanquitat. 
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El tub estarà subjecte per suports a murs o sostres de tal forma que s’assegurarà 

l’alineació i estabilitat de la mateixa permetent  la deformació deguda als canvis de 

temperatura, pel qual les subjeccions tindran una llibertat de moviment que permeti les 

dilatacions. 

  

En aquells llocs on la canonada pugui estar exposada a cops externs es protegirà 

per una baina de material resistent. 

 

A aquesta instal·lació s’utilitzarà el polietilè pel traçat subterrani. El polietilè 

utilitzat és d’alta densitat (PE-50), degut a la seva resistència als agents química, con 

més dures i suporten pressions més elevades i temperatures de fins a 70 ºC.  

 

Disposicions generals 

 

De les instal·lacions interiors 

 

Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d’aparell o dispositiu que, per la 

seva constitució o modalitat d’instal·lació faci possible la introducció de qualsevol fluid 

a les instal·lacions interiors o al retorn de l’aigua sortida d’aquestes instal·lacions. 

 

Es prohibeix l’acoblament directe de la instal·lació d’aigua a una conducció 

d’evacuació d’aigua utilitzada. 

 

A una canalització unida directament a la xarxa de distribució pública, es prohibeix la 

circulació alternativa d’aigua d’aquest origen. 

 

L’aigua de la distribució pública i la d’altres procedències hauran de circular per 

conduccions diferents i que no tinguin cap punt d’unió. 
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Els elements de subjecció a instal·lacions vistes seran brides o grapes separades segons 

la norma ITIC, de manera que no flectin més de 2 mm. 

 

Quan s’hagi de travessar elements constructius es farà a,b passa murs o passa forjats de 

plàstic, permetent que els tubs es moguin però sense afectar-los. 

 

A les derivacions individuals les exigències generals per l’encastament són: 

 

- Els tubs no s’encastaran a envans de 5 cm de gruix, com a mínim seran de 7 cm. 

- S’ha d’evitar l’encastament a pilars. Si s’hagués de fer s’arrebossarà de morter i desprès 

es farà la regata. 

- La canonada d’escomesa passarà soterrada. 

- Els tubs no passaran mai per la cambra d’aire d’una paret. 

- No passaran canonades d’aigua pel terra. 

- Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran a un armari 

registrable. 

- Els tubs de distribució passaran per sobre de portes i finestres. 

 

Relativa als aparells 

 

A les dutxes, lavabos, piques, rentadores, dipòsits i en general a tots els 

recipients i aparells que de forma usual s’alimenten directament de la distribució 

d’aigua, el nivell inferior de l’arribada d’aigua ha de vessar lliurement a 20 

mil·límetres, com a mínim, per sobre del límit del recipient. 

 

Es prohibeix l’alimentació d’aigua per la part inferior del recipient. 

 

Es prohibeix tirar o deixar caure a un recipient qualsevol extremitat lliure de les 

prolongacions, flexibles o rígides, acoblades a la distribució publica. 

 

Les dutxes de ma estaran dotades d’un dispositiu antiretorn. 
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Dispositius per impedir el retorn 

 

Totes les escomeses d’aigua per a ús domèstic s’equiparan amb la vàlvula de retenció. 

 

Totes les escomeses de distribució d’aigua que no estiguin destinades exclusivament a 

necessitats domèstiques hauran d’estar dotades d’un dispositiu antiretorn, així com una 

purga de control. En tots els casos, les vàlvules o dispositius s’instal·laran 

immediatament després del comptador. 

 

Càlcul de caudals 

 

La instal·lació receptora prevista en aquest projecte esta definida per: 

 

- Edifici d’us sociocultural 

- Dues plantes 

 

Caudal 

 

Estança Element Caudal  (l/s) Unitats Caudal total 

(l/s) 

Lavabo 0’1 1 0’1  

Bany Inodor 0’1 1 0’1 

 Total   0’2 

 

 

Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 
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Els materials utilitzats en tubs i aixetes de les instal·lacions interiors hauran de 

ser resistents a la corrosió i totalment estables amb el temps a les seves propietats 

físiques . Tampoc hauran de variar cap de les característiques de l’aigua. 

 

Les claus utilitzades a les instal·lacions han de ser de bona qualitat i no produiran 

pèrdues excessives quan es trobin totalment obertes. 

 

Els tubs de material i característiques hauran d’anar marcats pel fabricant a intervals 

regulars no superiors a 500 mm. El gruix de paret haurà de ser suficient com per a 

resistir la pressió mínima de treball de 15 Kg/cm2. 

 

A la construcció del dipòsit per reserva d’aigua no s’utilitzarà material que sigui 

absorbent o porós. El dipòsit es disposarà de manera que sigui de fàcil neteja periòdica. 

Tot i que el nivell de l’aigua ha d’estar en comunicació amb l’atmosfera, el dipòsit serà 

tancat i es garantirà l’estanquitat de les peces unides a ell. 

 

Assajos i verificacions 

 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les 

probes reglamentàries. 

 

Abans de procedir a l’encastament dels tubs, les empreses instal·ladores estan obligades 

a dur a terme la següent proba: 

 

- Seran objecte d’aquesta proba totes les canonades, elements i accessoris que integren la 

instal·lació. 

- La proba s’efectuarà a 20 Kg./cm2. Per iniciar la proba s’omplirà tota la instal·lació 

mantenint obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat de que la purga ha 

sigut completa i no queda res d’aire. Es tancaran totes les aixetes que ens han servit de 

purga i el de la Font d’alimentació. A continuació s’utilitzarà una bomba per arribar a la 

pressió de proba. Una vegada s’hi arribi, es tancarà la clau de pas de la bomba. Es 

procedirà a reconèixer tota la instal·lació per assegurar-se de que no existeixen pèrdues. 
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- A continuació es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 

Kg./cm2 i es mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la 

instal·lació si durant aquest temps de lectura del manòmetre ha sigut constant. El 

manòmetre utilitzat haurà d’apreciar amb claredat dècimes de Kg./cm2. 

- Les pressions al·ludides anteriorment a nivell de carrer. 

 

Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions hauran d’estar 

homologats oficialment. Les dubtes i discrepàncies que puguin sorgir seran resoltes per 

les delegacions provincials del ministeri d’indústria. 

 

Instal·lació de calefacció  

 

Normativa aplicada 

 

Per a la redacció d’aquest projecte s’han aplicat les següents normatives: 

- Reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

- NBE – CT – 79. Condiciones tèrmiques en los edificis. 

 

Descripció de la instal·lació 

 

La calefacció de totes les estances s’ha previst que es realitzi mitjançant 

radiadors d’aigua calenta, penjats a la paret. El sistema d’alimentació serà bi-tub, 

aquests tubs aniran per al part baixa de la paret. 

 

Balanç tèrmic 

Per a la producció d’aigua calenta s’ha previst la següent caldera: 

 

PLANTA Volum T. S m2 An.S m2 F a F b F c Kcal./h 

Pl. Soterrani Sala -1 32.53  69 1’20 1,44 1811 

 Rebedor  20.51 85 1’20 1,44 3540 

Pl. Baixa Magatzem 32.53 14.83 92 1’20 1,44 7748 

 Lavabo  7.11 69 1’20 1,44 496 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

128 

 

Sala 1 32.29 27.90 92 1’20 1,44 7936 Pl. Sota 

coberta Sala 2  21.56 76 1’20 1,44 3058 

TOTAL       24589 

 

 

 

Emissors 

 

Els radiadors seran d’alumini, de la marca ROCA, model DUBAL 80, amb una 

capacitat calorífica de 189,90 Kcal./h per element, excepte als banys que seran d’acer 

model RB 50, amb potència calorífica segons necessitats. 
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Cada radiador anirà equipat amb vàlvula i detentor, amb la possibilitat de poder 

manipular i extreure cada radiador sense afectar al funcionament de la instal·lació. 

 

A cada radiador es col·locaran purgadors automàtics al igual que a  l’extrem més alt de 

la instal·lació. 

 

La xarxa de distribució serà del tipus bi-tub, amb tub de coure. La posició exacta i els 

diàmetres seran esgrafiats als plànols d’instal·lacions del projecte. 

 

 

El funcionament de la calefacció es regularà mitjançant termòstats ambients situats al 

punt més desfavorable, que en aquest cas podríem dir que es el saló. La caldera estarà 

equipada amb tots els mecanismes de control i regulació per l’ús i estalvi energètic de la 

instal·lació. 
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PLANTA Volum Potència 
Nº. 

radiadors 

Nº. 

elements 
Model 

Nº. 

suports 

Pl. Soterrani Sala -1 
1811 

2 6 Dubal 

80 
2 

 Rebedor-

sala-1 
3540 

5 8 Dubal 

80 
4 

Pl. Baixa Magatzem 
7748 

3 6 Dubal 

80 
6 

 Lavabo 
496 

1 4 PT 500 
2 

Sala 1 
7936 

4 8 Dubal 

80 
6 

Pl. Sota 

coberta 

Sala 2 
3058 

5 8 Dubal 

80 
4 

 

 

Per a satisfer la demanda dels radiadors, s’ha de preveure una caldera amb una potència 

de 25.000 Kcal./h. 

 

Dimensionat de tubs 

 

Els tubs seran de coure dels següents diàmetres : 

 

Kcal./h Ø  TUB 

Fins a  1500 10/12 

1500-2500 12/14 
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Dipòsit d’expansió 

 

Degut a l’augment del volum de l’aigua quan s’escalfa, serà necessari col·locar 

un dipòsit d’expansió tancat, al retorn del circuit. Aquest dipòsit constarà d’una vàlvula 

de seguretat. Els vas serà el model XX per a una alçada Xm i una caldera de biomassa, 

alimentada a traves de pellets. 

 

Caldera 

 

S’instal·larà una caldera de suport tipus caldera de biomassa model Ponast Kp, amb una 

potencia nominal de 15 kw, un rang de funcionament de 4,5.15 kw, amb un consum de 

combustible de 1,25-3,70 kg/h-1, amb una eficiència > 86% i un pes de 210 kg. 

 

A la planta baixa trobem un espai tècnic al qual hi col·locarem la caldera de biomassa i 

el grup tèrmic per a la calefacció.  Aquest equip estarà connectat a un inter acumulador 

de 250 litres de la casa JUNKERS, que a la vegada estarà connectada a la instal·lacions 

solar per a la producció d’ACS. 

 

Instal·lació solar  

 

El sistema mitjançant el que escalfarem l’aigua calenta sanitària és el d’energia 

solar tèrmica a baixa temperatura. Degut a que mitjançant aquest sistema no podem 

garantir el 100% de l’ACS durant tot l’any, tindrem un sistema de recolzament ja 

dimensionat anteriorment. 

 

Energia solar 

 

El circuit que s’instal·larà serà tancat. És a dir, constarà de dos circuits independents 

que escalfaran l’ACS a l’acumulador. 

- Circuit primari: en el que el fluid portador de calories portarà anticongelant i 

transportarà l’energia absorbida per les plaques fins a l’ intercanviador. 
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- Circuit secundari: aquest circuit està connectat a la caldera. 

Els dos circuits tindran bomba d’impulsió. 

 

Components del circuit: 

 

- Col·lectors solars. 

- Suports dels col·lectors. 

- Grup de bombes. 

- Vas d’expansió. 

- Sistema de control. 

- Acumulador. 

- Sistema de recolzament. 

- Tubs i aïllants. 

- Anticongelant. 

- Vàlvules i claus. 

 

Normativa aplicada: 

 

- CTE DB – HE (ahorro de energia) 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Es realitzarà la instal·lació per a captació d’energia solar per a la producció 

d’ACS a l’edifici. Els captadors solars es col·locaran a la coberta de l’edifici annex, 

amb orientació sud. Es transportarà el fluid escalfat a traves del primer circuit fins a l’ 

intercanviador, on s’escalfa l’aigua per a consum. Per als moments en que l’energia 

solar no sigui suficient es disposarà d’un sistema de recolzament. 
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Dimensionat de la instal·lació 

 

El següent procediment facilita el dimensionat per la instal·lació de producció 

per un antic moli fariner “el Moli de l’Albió”, en el municipi de l’Albió, que es 

rehabilitarà, en el terme municipal de Llorac. 

 

El càlcul es realitza perquè la instal·lació solar cobreixi un percentatge determinat (DA) 

d’energia anual total necessària, (anomenat Fracció Solar), tot i que la radiació solar 

rebuda es variable al llarg de l’any. Es determina d’aplicar el mes desfavorable dels 

condicionants resultant de l’aplicació dels CTE HE 4 i  de RD 21/2006 d’eco eficiència. 

 

Funcionament: Del dipòsit d’aigües pluvials ens arriba l’aigua que una vegada passa pel 

filtratge i la bomba, va cap a l’interior de l’edifici i una part cap a la coberta i circula 

per l’interior de les plaques solars, produint l’escalfament de l’aigua. Aquesta aigua surt 

i entra per l’acumulador, emmagatzemant l’aigua calenta i repetint el circuit fins a 

produir l’escalfament de tota l’aigua que composa el circuit. 

Procediment per arribar a calcular la superfície de captació solar i el volum 

d’acumulació d’ACS: 

 

- Demanda diària d’aigua calenta per persona:   

 

CTEHE4=30.l/persona 

RD 21/2006=  28 .l/ persona 

 

- Nombre de persones: (4 sales=50 persones, tot i que l’estimació feta es per a 8 

persones)   

 

CTE-HE 4 = 8 persones 

 

RD 21/2006=  8 persones 
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- Demanda diària d’ACS de l’edifici:  

 

CTE-HE-4= 30.l/persona x 8=240 l./dia 

RD 21/2006=  28 .l/ persona x 8 = 224 l./dia 

 

- Zona climàtica:  (coincideix en zona IV) 

CTE-HE-4=IV 

RD 21/2006=  IV 

 

- Contribució solar mínima:  (coincideix en 60%) 

 

CTE-HE-4=60% 

RD 21/2006=  60%   

 

- Demanda d’ACS  anual de l’Edifici: (edifici=”1 habitatge”)  

 

CTE HE 4=  240 l./dia x  365 dies/any = 87.600 l./any 

RD 21/2006=  224l./dia x  365 dies/any = 81.760 l./any 

 

- Demanda energètica anual per a l’escalfament: Eacs 

 

CTE HE 4=  87.600  l./any x ( 60º-12º) x 0,001163KW/ºCKg x 1 Kg/l.=4890,18 KW/any 

RD 21/2006= 81.760  l./any x ( 60º-12º) x 0,001163KW/ºCKg x 1 Kg/l.=4564,17 KW/any 

 

- Demanda d’ACS  anual a cobrir amb energia solar: Eacs(solar) 

 

CTE HE 4=  4890,18 KW/any x 60% = 2934,10 KW/any 

RD 21/2006=  4564,17 KW/any x 60% =2738,50 KW/any 
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- Area de captadors solars:A captadors solars 

 

CTE HE 4= 2934,10 KW/any/1511h/m2any x 1 x1 x 0,45 

RD 21/2006= 2738,50 KW/any/1511h/m2any x 1 x1 x 0,45 

 

rI

W
Ac da

×××
=

δα
 

 

 

CTE HE 4    
45.01w·h/m1511

Kw·h/any  2934,10
2 ××

=
K

Ac = 4,31 m2 

 

 

RD 21/2006    
45.01Kw·h/m1511

Kw·h/any  2738,50
2 ××

=Ac = 4,02 m2 

 

Per tant, seran tres plaques  suficients per les necessitat de l’habitatge, encara que 

s’instal·laran quatre per cobrir excepcionals consums puntuals. 

 

- Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar:  Vacs  

 

CTE HE 4=  50 < V/A <240,  V=50 x 4 = 200 litres / habitatge 

 

VOLUM ACUMULADOR  200 litres de ACS a 45ºC per l’ habitatge. 

 

Diàmetre 550 mm, alçada 1600 mm, i pes 85+ 200Kg 
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Instal·lació de telecomunicacions  

 

 *No es preveu d’instal·lació d’aquest apartat, però donat l’ús de l’edifici rehabilitat es preveu una 

petita descripció de les característiques principals de d’instal·lació necessària per a donar uns serveis 

mínims. 

 

Normativa aplicada 

 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha tingut en compte al següent normativa: 

 

- I.C.T. Instal·lacions comunes de telecomunicacions 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Es pretén definir la instal·lació de TB+RDSI, TLACA, RTV per a cadascun dels 

usuaris. 

 

Es parteix de la connexió general, que subministra l’empresa i arriba fins al 

pericó de l’edifici. A partir d’aquest punt la instal·lació entra dins de l’edifici mitjançant 

la canalització externa de dos tubs de diàmetre 60 mm, que arriba fins al punt d’entrada 

general de l’edifici, que donarà servei al recinte d’instal·lacions de telecomunicacions 

únic, mitjançant la canalització d’enllaç de dos tubs de PVC de 60 mm de diàmetre. A 

partir d’aquí es derivarà cap a les plantes dos tubs de 30 mm de diàmetre. La 

canalització principal acabarà al recinte d’instal·lacions superior i d’aquí es deriva a 

l’antena de coberta. 
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.00 IMPLANTACIONS D'OBRA I  TREBALLS PREVIS                          
SUBCAPITOL 01.00.01  Implantacions d'obra i treballs previs                         

41631A71     U   CALA D'INSPECCIÓ EN FONAMENT CORREGUT O AÏLLAT DE QUALSEVOL TIPU

CALA D'INSPECCIÓ EN FONAMENT CORREGUT O AÏLLAT DE QUALSEVOL TIPUS DE
MATERIAL, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, SOLERA I EXCAVACIÓ DE TERRES AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENI-
DOR, INCLOU REPOSICIÓ DELS ELEMENTS ENDERROCATS

Prev isió 4 4,000

4,000

4166VA01     U   CALA INSPECCIÓ PARET CERÀM.,30X30X30CM,M.MAN.,CÀRREGA MAN.RUNA S

CALA D'INSPECCIÓ EN PARET D'OBRA CERÀMICA O MAÇONERIA DE 30X30X30 CM
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR, IN-
CLOU REPOSICIÓ D'ELEMENTS ENDERROCATS, NO INCLOU PINTURA

Prev isió 10 10,000

10,000

K4C91510     M2  MUNTATGE+DESM.APUNT. SOSTRE,H<=5M,PUNTAL MET.+TAULÓ             

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE, AMB PUNTAL ME-
TÀL.LIC I TAULÓ

TORRE
Sostre Pl. Baix a 2 5,500 3,200 35,200 a*b*c                                         
Sostre Pl. Altell 1 5,500 3,200 17,600 a*b*c                                         
Sostre Pl. 1a 2 7,200 2,500 36,000 a*b*c                                         
ANNEX
Sostre Pl. Baix a 1 7,200 3,000 21,600 a*b*c                                         
Sostre Pl. Altell 1 7,200 3,000 21,600 a*b*c                                         

1 7,200 3,900 28,080 a*b*c                                         

160,080

K4C5U002     M2  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE VOLTA AMB CINDRI DE FUS

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE VOLTA AMB CINDRI DE FUSTA
PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE TREBALL DE 1000 KG/M2

TORRE
Sostre Pl. Sot. 7,200 5,000 36,000 b*c                                            

36,000

K4C5U001     U   MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT D'ARC AMB CINDRI DE FUSTA 

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT D'ARC AMB CINDRI DE FUSTA RE-
COLZAT SOBRE PUNTALS METÀL.LICS I TAULONS

TORRE
Arc Pl. Baix a 1 1,000 a                                               

1,000

K4C31510     ML  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE BIGA AMB PUNTAL METÀL.L

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE BIGA AMB PUNTAL METÀL.LIC
TELESCÒPIC I TAULÓ

Prev isió bigues a conserv ar 5 3,200 16,000 a*b                                            

16,000
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K1213251     M2  MUNT/DESM.BAST.TUB METÀL FIXA, BAST.70CM,H<= 200CM,BASE+PLATAFOR

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA COM A MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES RE-
GULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÈS, BARANES LATERALS, SÒ-
COLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTE-
RIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀ-
XIM DE 20 KM

TORRE
Façana ppal. 9,200 16,100 148,120 b*d                                            
Façana dreta 7,500 16,200 121,500 b*d                                            
Façana posterior 9,200 16,100 148,120 b*d                                            
Façana esquerra 7,500 9,800 73,500 b*d                                            
ANNEX
Façana ppal. 7,800 6,000 46,800 b*d                                            
Façana esquerra 8,700 6,800 59,160 b*d                                            
Façana posterior 7,900 6,000 47,400 b*d                                            

644,600

K1215250     M2  AMORT.DIA BAST.TUB.METÀL FIXA, BAST.70CM,H<= 200CM,BASE+PLATAFOR

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA, FORMADA PER BAS-
TIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA COM A MÀXIM DE 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TRE-
BALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÈS, BARANES LATE-
RALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA LA CA-
RA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELE-
MENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

De la partida anterior:
Prev isió 90 dies durada 644,6 90,000 58.014,000 a*b                                            

58.014,000
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.01 ENDERROCS                                                       
SUBCAPITOL 01.01.01  Enderrocs                                                      

EV0V0001     U   BUIDAT I DESENRUNAT COMPLERT INTERIOR D'EDIFICI,  INCLOSA CARREG

BUIDAT I DESENRUNAT COMPLERT INTERIOR D'EDIFICI,  INCLOSA CARREGA MA-
NUAL O MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

Tota l'obra 1 1,000 a                                               

1,000

K2142111     M3  ENDERROC,MUR,MAÇON.,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL                       

ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MA-
NUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

ESTIMACIÓ
NIVELL SUPERIOR FAÇANES:
TORRE
Façana ppal. 9,200 1,000 0,500 4,600 b*c*d                                         
Façana dreta 7,500 1,000 0,500 3,750 b*c*d                                         
Façana posterior 9,200 1,000 0,500 4,600 b*c*d                                         
Façana esquerra 7,500 1,000 0,500 3,750 b*c*d                                         
ANNEX
Façana ppal. 7,800 1,000 0,500 3,900 b*c*d                                         
Façana esquerra 8,700 1,000 0,500 4,350 b*c*d                                         
Façana posterior 7,900 1,000 0,500 3,950 b*c*d                                         
RESTA FAÇANES
Pl. Sot.-fossar 4,500 1,000 2,800 12,600 b*c*d                                         

41,500

44F2VE01     U   OBERTURA DE PETIT FORAT PER ENCASTAR-HI UN ELEMENT ESTRUCTURAL, 

OBERTURA DE PETIT FORAT PER ENCASTAR-HI UN ELEMENT ESTRUCTURAL, EN
PARET ESTRUCTURAL DE MAÇONERIA O 'OBRA DE CERÀMICA I TAPAT POSTERIOR
DEL FORAT AMB PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 29X14X5 CM
R-15, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER SENSE ADDITIUS DE CIMENT 1:4,
LLIGADA A LA RESTA DE PARET EXISTENT

OBERTURA FORATS PER
ENCASTAMENT
BIGUES NOVES DE FUSTA
Prev isió 10 10,000 a                                               

10,000

K2161511     M2  ENDERROC ENVÀ CERÀM.,5CM,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL                  

ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

TORRE
Pl. Baix a 1,700 2,200 3,740 b*d                                            
Pl. Altell 3,100 1,700 5,270 b*d                                            
ANNEX
Pl. Baix a 3,000 2,700 8,100 b*d                                            

17,110

K2147511     ML  ENDERROC,LLINDA,OBRA CERÀM.,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL               

ENDERROC DE LLINDA D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

PREVISIÓ OBERTURES EXISTENTS
Façana ppal 8 8,000 a                                               

8,000
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K2143C11     ML  ENDERROC,BIGA O BIGUETA,FUSTA,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL             

ENDERROC DE BIGA O BIGUETA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

TEULADA ANNEX
Bigues 7 4,000 28,000 a*b                                            

7 3,200 22,400 a*b                                            
SOSTRES A MANTENIR
Prev isió bigues malmeses 3 3,200 9,600 a*b                                            

60,000

K2194721     M2  ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO, MOSAIC, PANOT, CERÀMIC, AMB M

ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO, MOSAIC, PANOT, CERÀMIC, AMB MIT-
JANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

PL. SOTERRANI
Tota la planta 7,200 5,000 36,000 b*c                                            
PL. BAIXA
Tota la planta 5,500 3,200 17,600 b*c                                            

4,800 0,950 4,560 b*c                                            
5,500 3,200 17,600 b*c                                            

SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
ANNEX
Sostre Pl. Baix a 7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a (doble espai) 5,500 3,200 17,600 b*c                                            

114,960

K214AE11     M2  ENDERROC,SOSTRE,BIGUETA FUSTA,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL             

ENDERROC DE SOSTRE DE BIGUETA DE FUSTA I REVOLTONS, AMB MITJANS MA-
NUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

ENDERROC TOTAL:
ANNEX
Sostre Pl. Altell 7,200 3,900 28,080 b*c                                            

7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
Sostre Pl. Altell 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
Sostre Pl. 1a 7,200 5,500 39,600 b*c                                            

124,480

K214E011     M2  ENDERROC D'ENTREBIGAT DEL SOSTRE DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJA

ENDERROC D'ENTREBIGAT DE SOSTRE DE BIGUETES DE FUSTA (REBLERT I REVOL-
TONS) AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
ANNEX
Sostre Pl. Baix a 7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a (doble espai) 5,500 3,200 17,600 b*c                                            

39,200

K2143C12     ML  ENDERROC D'ENCAVALLADA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA M

ENDERROC D'ENCAVALLADA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MA-
NUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

TEULADA TORRE
Encav allades 3 7,200 21,600 a*b                                            

21,600
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PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K215501A     M2  ENDERROC COMPLERT DE TEULADA (TEULES, LLATES, SOLERES I BIGUES D

ENDERROC COMPLERT DE TEULADA (TEULES, LLATES, SOLERES I BIGUES DE FUS-
TA) AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CON-
TENIDOR.

TEULADES
Torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         
Annex 1 7,700 4,100 31,570 a*b*c                                         

1 7,700 5,200 40,040 a*b*c                                         

147,070

K214K241     M2  ENDERROC,VOLTA ESCA.,CERÀM.,MÀ+COMPRESS.CÀRREGA MANUAL          

ENDERROC DE VOLTA D'ESCALA DE CERÀMICA, INCLÒS GRAONAT, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

TORRE
Escala Pl. Baix a a Altell 2,500 0,700 1,750 b*c                                            

1,750

K2182231     M2  REPICAT DE REVESTIMENTS (ARREBOSSATS, ENGUIXATS, ENRAJOLATS, APL

REPICAT DE REVESTIMENTS (ARREBOSSATS, ENGUIXATS, ENRAJOLATS, APLA-
CATS) FINS A DEIXAR LA PARET NETA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MA-
NUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

CARA INTERIOR FAÇANES
ESTIMACIÓ 40% SUPF.
MOLÍ
Pl. Soterrani 0,4 2,000 7,200 3,800 21,888 a*b*c*d                                      

0,4 2,000 5,000 3,800 15,200 a*b*c*d                                      
Pl. Baix a 0,4 2,000 5,500 2,300 10,120 a*b*c*d                                      

0,4 2,000 3,200 2,300 5,888 a*b*c*d                                      
0,4 2,000 5,500 4,300 18,920 a*b*c*d                                      
0,4 2,000 3,200 4,300 11,008 a*b*c*d                                      

Pl. Altell 0,4 2,000 5,500 1,800 7,920 a*b*c*d                                      
0,4 2,000 3,200 1,800 4,608 a*b*c*d                                      

Pl. 1a 0,4 2,000 7,200 3,200 18,432 a*b*c*d                                      
0,4 2,000 5,500 3,200 14,080 a*b*c*d                                      

Pl. Golfes 0,4 2,000 7,200 2,000 11,520 a*b*c*d                                      
0,4 2,000 5,500 1,700 7,480 a*b*c*d                                      

147,064

K21A1011     U   ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA, BALCONERA O PORTA, AM

ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA, BALCONERA O PORTA, AMB MIT-
JANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

FUSTERIA EXTERIOR
Façana ppal. 7 7,000 a                                               

4 4,000 a                                               
FUSTERIA INTERIOR
Portes 3 3,000 a                                               

14,000

K2R5423A     M3  TRANSPORT RESIDUS CENT.RECIC./MONOD./ABOC.ESP.,CONTENIDOR       

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.

DE LES PARTIDES ANTERIORS:
U. Buidat interior edifici 25 25,000 a                                               
M3 Enderroc mur maç. 41,5 41,500 a                                               
U Obert. petit forat en mur 6 0,300 0,200 0,300 0,108 a*b*c*d                                      
M2 Enderroc env à ceram. 17,11 0,050 0,856 a*c                                            
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DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

M. Enderroc llinda ceram. 8,000 0,300 0,150 0,360 b*c*d                                         
M. Enderroc biga fusta 60,000 0,200 0,250 3,000 b*c*d                                         
M2 Arrenc. pav iment 114,96 0,050 5,748 a*d                                            
M2 Enderroc sostre fusta 124,48 0,200 24,896 a*d                                            
M2 Enderroc entrebigat sostre 39,2 0,080 3,136 a*d                                            
Ml. Enderroc encav allada 21,600 0,200 1,000 4,320 b*c*d                                         
Ml. Enderroc teulada 147,07 0,200 29,414 a*d                                            
Ml. Enderroc v olta ceràmica 1,75 0,100 0,175 a*d                                            
M2 Enderroc rev estiments 147,064 0,030 4,412 a*c                                            
U. Arrenc. fusteria 14 0,900 0,050 2,000 1,260 a*b*c*d                                      
Esponjament: 40% 144,185 0,400 57,674 a*b                                            

201,859
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PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES                                              
SUBCAPITOL 01.02.01  Moviment de terres                                             

E2211022     M2  NETEJA+ESBROSSADA TERRENY,M.MEC.,CÀRR.MEC.                      

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA ME-
CÀNICA SOBRE CAMIÓ

Perímetre edifici 17,000 3,000 51,000 b*c                                            
8,800 3,000 26,400 b*c                                            
7,900 3,000 23,700 b*c                                            

12,200 3,000 36,600 b*c                                            
9,200 3,000 27,600 b*c                                            
3,900 3,000 11,700 b*c                                            

Canal desguàs 50,000 2,000 100,000 b*c                                            

277,000

K1RAZ001     M2  NETEJA DE PLANTES I HERBES P.VERTICAL, TRACTAMENT HERBICIDA, CAR

NETEJA DE PLANTES I HERBES DE PARAMENT VERTICAL, APLICACIÓ DE TRACTA-
MENT HERBICIDA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

MOLÍ
Façana dreta 7,500 16,200 121,500 b*d                                            
Façana posterior 9,200 16,100 148,120 b*d                                            
ANNEX
Façana esquerra 8,700 6,800 59,160 b*d                                            
Façana posterior 7,900 6,000 47,400 b*d                                            

376,180

E21RU010     U   ARRANCADA ARBRE, INCLÒS ARRELS+CÀRREGA                          

ARRANCADA D'ARBRE, INCLÒS ARRELS I CÀRREGA DELS MATERIALS SOBRE CA-
MIÓ O CONTENIDOR

Prev isió perímetre 7 7,000 a                                               

7,000

E2222622     M3  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀ

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀ-
NICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Dipòsit pluv ial 5,000 3,000 2,000 30,000 b*c*d                                         

30,000

E222B413     M3  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀ

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA , EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

Escomesa aigua 50,000 0,600 1,000 30,000 b*c*d                                         

30,000

K2252772     M3  TERRAPLENAT+PICON.RASA/POU,TERRES ADEQ.,G<=25CM,95% PN          

TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95%  DEL PN

Escomesa aigua 50,000 0,600 0,700 21,000 b*c*d                                         

21,000

E2255H70     M3  REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 

REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 25
CM COM A MÀXIM

Escomesa aigua 50,000 0,600 0,200 6,000 b*c*d                                         

6,000
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

K2R440G0     M3  CÀRREGA MAN.+TRANSP.TERRES MONODIPÒSIT/CENTRE RECIC.,CONTENIDOR 

CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O
CENTRE DE RECICLATGE, AMB CONTENIDOR

De la partida:
M3 Ex cav . rases inst. 30 30,000 a                                               
Esponjament: 25% 0,25 30,000 7,500 a*b                                            

37,500

E2R340G0     M3  TRANSPORT TERRES MONODIPÒSIT/CENTRE RECIC.,CONTENIDOR           

TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE DE RECICLATGE, AMB CONTE-
NIDOR

De les partides:
M2. Neteja i esbrossada 277 0,300 83,100 a*d                                            
M2. Neteja plantes 376,18 0,050 18,809 a*c                                            
U. Arrencada arbres 7 1,000 7,000 a*d                                            
M3 Ex cav . rases i pous 30 30,000 a                                               
M3 Terraplenat -21 -21,000 a                                               
Esponjament: 25% 0,25 117,909 29,477 a*b                                            

147,386
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.03 ACT. ESTRUCTURALS, REPARACIONS I  CONSOLIDACIONS                 
SUBCAPITOL 01.03.01  Reparacions i consolidacions no estructurals                   

44GR2U10     M2  REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DEL VOLUM DE PARAMENT DE PEDRA, PREVI R

REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DEL VOLUM DE PARAMENT DE PEDRA, PREVI REPI-
CAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS MANUALS, EXTRACCIÓ DE SALS SOLUBLES,
APLICACIÓ DE CONSOLIDANT, COL·LOCACIÓ DE MALLA DE FILFERROS D'ACER
INOXIDABLE, APLICACIÓ DE MORTER PER A RECONSTRUCCIÓ DE PEDRA DE DOS
COMPONENTS, TRACTAMENT HIDROFUGANT I ACABAT BUIXARDAT

ESTIMACIÓ 15% SUPF. MURS
PEDRA
CARA EXT. FAÇANES
TORRE
Façana ppal. 0,15 9,200 16,100 22,218 a*b*d                                         
Façana dreta 0,15 7,500 16,200 18,225 a*b*d                                         
Façana posterior 0,15 9,200 16,100 22,218 a*b*d                                         
Façana esquerra 0,15 7,500 9,800 11,025 a*b*d                                         
ANNEX
Façana ppal. 0,15 7,800 6,000 7,020 b*d                                            
Façana esquerra 0,15 8,700 6,800 8,874 b*d                                            
Façana posterior 0,15 7,900 6,000 7,110 b*d                                            
CARA INTERIOR FAÇANES
TORRE
Pl. Soterrani 0,15 2,000 7,200 3,800 8,208 a*b*c*d                                      

0,15 2,000 5,000 3,800 5,700 a*b*c*d                                      
Pl. Baix a 0,15 2,000 5,500 2,300 3,795 a*b*c*d                                      

0,15 2,000 3,200 2,300 2,208 a*b*c*d                                      
0,15 2,000 5,500 4,300 7,095 a*b*c*d                                      
0,15 2,000 3,200 4,300 4,128 a*b*c*d                                      

Pl. Altell 0,15 2,000 5,500 1,800 2,970 a*b*c*d                                      
0,15 2,000 3,200 1,800 1,728 a*b*c*d                                      

Pl. 1a 0,15 2,000 7,200 3,200 6,912 a*b*c*d                                      
0,15 2,000 5,500 3,200 5,280 a*b*c*d                                      

Pl. Golfes 0,15 2,000 7,200 2,000 4,320 a*b*c*d                                      
0,15 2,000 5,500 1,700 2,805 a*b*c*d                                      

151,839

K8781130     M2  NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG DE SORRA HUMIDA I AIGUA DES

NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG DE SORRA HUMIDA I AIGUA DESIO-
NITZADA.

CARA EXT. FAÇANES
TORRE
Façana ppal. 9,200 16,100 148,120 b*d                                            
Façana dreta 7,500 16,200 121,500 b*d                                            
Façana posterior 9,200 16,100 148,120 b*d                                            
Façana esquerra 7,500 9,800 73,500 b*d                                            
ANNEX
Façana ppal. 7,800 6,000 46,800 b*d                                            
Façana esquerra 8,700 6,800 59,160 b*d                                            
Façana posterior 7,900 6,000 47,400 b*d                                            
CARA INTERIOR FAÇANES
TORRE
Pl. Soterrani 2 7,200 3,800 54,720 a*b*d                                         

2 5,000 3,800 38,000 a*b*d                                         
Pl. Baix a 2 5,500 2,300 25,300 a*b*d                                         

2 3,200 2,300 14,720 a*b*d                                         
2 5,500 4,300 47,300 a*b*d                                         
2 3,200 4,300 27,520 a*b*d                                         
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Pl. Altell 2 5,500 1,800 19,800 a*b*d                                         
2 3,200 1,800 11,520 a*b*d                                         

Pl. 1a 2 7,200 3,200 46,080 a*b*d                                         
2 5,500 3,200 35,200 a*b*d                                         

Pl. Golfes 2 7,200 2,000 28,800 a*b*d                                         
2 5,500 1,700 18,700 a*b*d                                         

1.012,260

K87CU225     M2  CONSOLIDACIÓ DE PARAMENT DE PEDRA AMB APLICACIÓ DE LLETADA DE CA

CONSOLIDACIÓ DE PARAMENT DE PEDRA AMB APLICACIÓ DE LLETADA DE CALÇ
AMB UN CONTINGUT MÍNIM DEL 14%  D'HIDRÒXID CÀLCIC, EMULSIÓ ACRÍLICA I SI-
LICONAT POTÀSSIC.

CARA INTERIOR FAÇANES
TORRE
Pl. Soterrani 2 7,200 3,800 54,720 a*b*d                                         

2 5,000 3,800 38,000 a*b*d                                         
Pl. Baix a 2 5,500 2,300 25,300 a*b*d                                         

2 3,200 2,300 14,720 a*b*d                                         
2 5,500 4,300 47,300 a*b*d                                         
2 3,200 4,300 27,520 a*b*d                                         

Pl. Altell 2 5,500 1,800 19,800 a*b*d                                         
2 3,200 1,800 11,520 a*b*d                                         

Pl. 1a 2 7,200 3,200 46,080 a*b*d                                         
2 5,500 3,200 35,200 a*b*d                                         

Pl. Golfes 2 7,200 2,000 28,800 a*b*d                                         
2 5,500 1,700 18,700 a*b*d                                         

367,660

K87CU164     M2  CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL DE VOLTA DE PEDRA AMB APLICACIÓ DE CONS

CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL DE VOLTA DE PEDRA AMB APLICACIÓ DE CONSOLI-
DANT DE SILICAT D'ETIL, APLICAT AMB PINZELL EN TRES CAPES.

Sostre Pl. Soterrani 7,200 5,000 36,000 b*c                                            

36,000

K81116K0     M2  ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL, AMB MORTER MIXT 

ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL, AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA

Prev isió murs maçoneria 20 20,000 a                                               

20,000

E8Z1A1AM     M2  ARMADURA P/ARREBOSSAT,MALLA FV+PVC,10X10MM,217G/M2              

ARMADURA PER A ARREBOSSATS AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE
PVC DE 10X10 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 217 G/M2

Prev isió murs maçoneria 20 20,000 a                                               

20,000

K878VH01     ML  CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ D'ESCOPIDORS, BRANCALS I LLINDES QUE FO

CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ D'ESCOPIDORS, BRANCALS I LLINDES QUE FORMEN
L'EMMARCAMENT D'OBERTURES DE FAÇANA I CANTONERES DE PEDRA NATURAL
O ARTIFICIAL, CONSISTENT EN EL SANEJAT DE SUPERFÍCIES, COSIT D'ESQUER-
DES, RECONSTRUCCIÓ DE ZONES IRRECUPERABLES IGUALANT TEXTURES AMB
L'ORIGINAL, FORMACIÓ DE PENDENTS EN ESCOPIDORS AMB MORTER DE C.P. 1:6
I NETEJA AMB AIGUA A PRESSIÓ I DETERGENTS NO ESCUMOSOS

ESCOPIDORS
Façana ppal 1 1,100 1,100 a*b                                            

2 0,600 1,200 a*b                                            
3 0,700 2,100 a*b                                            
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Façana lateral 1 0,700 0,700 a*b                                            

5,100

K878VH02     M2  CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ DE LLOSES DE BALCONS DE PEDRA ARTIFICIA

CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ DE LLOSES DE BALCONS DE PEDRA, CONSISTENT
EN EL REFORÇ ESTRUCTURAL SI CAL, SANEJAT DE SUPERFÍCIES, COSIT D'ES-
QUERDES, RECONSTRUCCIÓ DE ZONES IRRECUPERABLES IGUALANT TEXTURES
AMB L'ORIGINAL, FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE C.P. 1:6 I NETEJA
AMB AIGUA A PRESSIÓ I DETERGENTS NO ESCUMOSOS

BALCÓ
Faç. ppal. 0,900 0,700 0,630 b*c                                            

0,630

K216VG01     U   ADAPTACIÓ DE FORAT EXISTENT PER A COL.LOCACIÓ DE NOVA FUSTERIA C

ADAPTACIÓ DE FORAT EXISTENT PER A COL.LOCACIÓ DE NOVA FUSTERIA CON-
SISTENT EN L'AMPLIACIÓ O REDUCCIÓ DE FORAT, INCLOSES POLSERES I LLINDA

FUSTERIA EXTERIOR
Façana ppal. 7 7,000 a                                               

4 4,000 a                                               
FUSTERIA INTERIOR
Portes 3 3,000 a                                               

14,000

K87CU165     U   CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL DE DECANTADORS D'OLI DE PEDRA MITJANÇAN

RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE 2 DECANTADORS D'OLI DE PEDRA MITJANÇANT
RECONSTRUCCIÓ DE ZONES MALMESES, NETEJA AMB AIGUA A PRESSIÓ I APLI-
CACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL, APLICAT AMB PINZELL EN TRES CA-
PES.

Pl. Baix a 1 1,000 a                                               

1,000
SUBCAPITOL 01.03.02  Reparacions i consolidacions estructurals                      

K4G211J5     M3  RECONSTRUCCIÓ DE MUR DE MAÇONERIA AMB PEDRA SIMILAR A L'EXISTENT

RECONSTRUCCIÓ DE MUR DE MAÇONERIA AMB PEDRA SIMILAR A L'EXISTENT O
PROCEDENT EN PART DE L'ENDERROC, DE DUES CARES VISTES COL·LOCADA
AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, IN-
CLOSES LLIGADES A MUR EXISTENT

ESTIMACIÓ
NIVELL SUPERIOR FAÇANES:
TORRE
Façana ppal. 9,200 1,000 0,500 4,600 b*c*d                                         
Façana dreta 7,500 1,000 0,500 3,750 b*c*d                                         
Façana posterior 9,200 1,000 0,500 4,600 b*c*d                                         
Façana esquerra 7,500 1,000 0,500 3,750 b*c*d                                         
ANNEX
Façana ppal. 7,800 1,000 0,500 3,900 b*c*d                                         
Façana esquerra 8,700 1,000 0,500 4,350 b*c*d                                         
Façana posterior 7,900 1,000 0,500 3,950 b*c*d                                         
RESTA FAÇANES
Pl. Sot.-fossar 4,500 1,000 2,800 12,600 b*c*d                                         

41,500

K4GR14F1     U   GRAPA ACER B500S,P/COSIT PARET OBRA PEDRA.,COL.+INJ.MORT.FLUID.C

GRAPA AMB ARMADURA D'ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S PER A COSIT
ESTÀTIC DE PARET D'OBRA DE PEDRA, COL.LOCADA EN L'ORIFICI PRACTICAT EN
L'OBRA I REBLERT AMB INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESI-
NES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Prev isió 120 120,000 a                                               

120,000

EV110003     U   CONSTRUCCIO, REPARACIO O SUBSTITUCIO DE LLINDA FIN              

CONSTRUCCIO, REPARACIO O SUBSTITUCIO DE LLINDA FINS A 1.50 M DE LLUM,
AMB PEDRA NATURAL, INCLOS L'APUNTALAMENT NECESSARI

PREVISIÓ OBERTURES EXISTENTS
Façana ppal 8 8,000 a                                               

8,000

K4C2VE01     ML  PÒRTIC D'APUNTALAMENT DE MUR DE MAMPOSTERIA DE CÀRREGA, FET PERP

PÒRTIC D'APUNTALAMENT DE MUR DE MAMPOSTERIA DE CÀRREGA, FET PERPEN-
DICULAR AL MATEIX, FORMAT PER JAÇ DE TAULONS DE REPARTIMENT A LA BASE,
DOBLE PARELLA DE PUNTALS METÀL.LICS REFORÇATS PER RECOLZAMENT DELS
PERFILS METÀL.LICS HEB-180 QUE CREUAN EL MUR PELS FORATS OBERTS PRE-
VIAMENT I TANCATS POSTERIORMENT AMB MORTER M-180, ELS QUALS EL SUPOR-
TARAN EL MUR, INCLOS TRAVAMENT DEL CONJUNT AMB DIAGONALS

PL. SOTERRANI
Façana a fossar 5,000 5,000 b                                               

5,000

K4F1VB01     M3  MASSISSAT D'ENCAIX FET EN MUR PER PODER-HI ENCASTAR ELEMENTS EST

MASSISSAT D'ENCAIX FET EN MUR PER PODER-HI ENCASTAR ELEMENTS ESTRUC-
TURALS FET AMB MAÓ CERÀMIC MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 29X14X5
CM, R15 N/MM2 COL.LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:3 (M-16 N/MM2)

OBERTURA FORATS PER
ENCASTAMENT
BIGUES NOVES DE FUSTA
Prev isió 5 0,300 0,300 0,300 0,135 a*b*c*d                                      

0,135

K4435112     KG  ACER A/42-B, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, AMB UNA CAPA

ACER S275JR, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IM-
PRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA.

Prev isió reforços 200 200,000 a                                               

200,000

K43R1111     U   REPARACIÓ DE CAP DE BIGUETA AMB PERFIL METÀL.LIC LAMINAT D'ACER 

REPARACIÓ DE CAP DE BIGUETA AMB PERFIL METÀL.LIC LAMINAT D'ACER S275JR
TIPUS UPN-160, 2 PLAQUES D'ANCORATGE LATERALS DE PLANXA D'ACER DE
150X100X10MM, FIXACIÓ AL SUPORT AMB TAC QUÍMIC M12, INCLÓS REBLERT I ATA-
CONAT DEL PERFIL AMB LA BIGUETA AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ
FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, 3 CARGOLS DE ROSCA DE LLIMA M8 I PINTAT
DEL CONJUNT AMB 2 MANS DE PINTURA ANTIOXIDANT

Prev isió 6 6,000 a                                               

6,000

K4G211J5A    U   RESTITUCIÓ D'ARC APUNTAT DE 3M DE LLUM I 2,50M D'ALÇADA AMB FORM

RESTITUCIÓ D'ARC APUNTAT DE 3M DE LLUM I 2,50M D'ALÇADA AMB FORMIGÓ PRE-
FABRICAT DE TEXTURA BUIXARDADA I COL.LOCACIÓ A OBRA MITJANÇANT PLATI-
NES I FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE BASE EXISTENT, INCLOSOS DAUS DE FOR-
MIGÓ DE RECOLZAMENT.

TORRE
Pl. 1a 2 2,000 a                                               

2,000
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 01.03.03  Sostres de bigues de fusta                                     
44SLCD51     M2  REFORÇ DE SOSTRE DE BIGUES DE FUSTA                             

REFORÇ DE SOSTRE DE BIGUES DE FUSTA CONSISTENT EN LA INSERCIÓ DE CON-
NECTORS AMB VIS CARGOLATS SOBRE BIGA DE FUSTA CADA 40 CM I FORMACIÓ
DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM DE GRUIX AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER DE 15X15 CM, DE 5 I 5 MM DE D I UNA QUANTIA DE
0,08 M3/M2 DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/10/I, ABOCAT AMB BOMBA, AMB
RECOLZAMENT SOBRE PARETS AMB REGATES DE 5 CM DE FONDÀRIA I 20 CM
D'AMPLÀRIA A CADA ENTREBIGAT.

SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
ANNEX
Sostre Pl. Baix a 7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a (doble espai) 5,500 3,200 17,600 b*c                                            

39,200

K4BP1111     U   ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE I 1

ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE I 1,50
ML DE LONGITUT, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ
UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT

SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
PARETS PARAL.LELES A EMBIGAT
Prev isió 1D12 c/ 50cm
Sostre Pl. Baix a annex 12 1,500 0,890 16,020 a*b*d                                         
Sostre Pl. Baix a torre 14 1,500 0,890 18,690 a*b*d                                         

34,710

K4B93000     KG  ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A
L'ARMADURA DE SOSTRES DE FUSTA REFORÇATS

SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
Negatius biguetes: 1D12 x  cap bigueta
Sostre Pl. Baix a annex 28 1,500 0,890 37,380 a*b*d                                         
Sostre Pl. Baix a torre 24 1,500 0,890 32,040 a*b*d                                         

69,420

443LU110     M2  SOSTRES NOUS DE FUSTA                                           

SOSTRE AMB BIGUETES DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT, DE SEC-
CIÓ 9X18 CM I LLARGÀRIA DE 5 M COM A MÀXIM, TREBALLADES A TALLER I AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A TIPUS DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL,
SEPARADES 50 CM ENTRE EIXOS I SOLERA SUPERIOR DE SUPERMAÓ 50X25X4 CM.

SOSTRES NOUS
ANNEX
Sostre Pl. Altell 7,200 3,900 28,080 b*c                                            

7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
Sostre Pl. Altell 5,500 3,200 17,600 b*c                                            

84,880

443LU111     M2  SOSTRES INCLINATS DE FUSTA                                      

SOSTRE INCLINAT AMB BIGUETES DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT,
DE SECCIÓ 9X18 CM I LLARGÀRIA DE 5 M COM A MÀXIM, TREBALLADES A TALLER I
AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A TIPUS DE PROTECCIÓ SUPER-
FICIAL, SEPARADES 50 CM ENTRE EIXOS I SOLERA SUPERIOR DE SUPERMAÓ
50X25X4 CM.

 Pàgina 13



 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 
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PL. COBERTA
Teulada annex 7,700 4,100 31,570 b*c                                            

7,700 5,200 40,040 b*c                                            
Teulada torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         

147,070

K4F64PGE     M2  REVOLTÓ CERÀMIC DE MAÓ DE PLA, AMB UN GRUIX DE MAÓ MASSÍS D'ELAB

REVOLTÓ CERÀMIC DE MAÓ DE PLA, AMB UN GRUIX DE MAÓ MASSÍS D'ELABORA-
CIÓ MANUAL, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4 ELABORAT
A L'OBRA

SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
ANNEX
Sostre Pl. Baix a 7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a (doble espai) 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
SOSTRES NOUS
ANNEX
Sostre Pl. Altell 7,200 3,900 28,080 b*c                                            

7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
Sostre Pl. Altell 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
Sostre Pl. 1a 7,200 5,500 39,600 b*c                                            
PL. COBERTA
Teulada annex 7,700 4,100 31,570 b*c                                            

7,700 5,200 40,040 b*c                                            
Teulada torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         

310,750
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CAPITOL 01.04 COBERTES                                                        
SUBCAPITOL 01.04.01  Cobertes                                                       

E7Z26D21     M2  CAPA PROTECCIÓ MORTER 1:6,G=2CM REMOLINAT                       

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMI-
GONERA DE 165 L DE GRUIX 2 CM ACABAT REMOLINAT

TEULADES
Torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         
Annex 1 7,700 4,100 31,570 a*b*c                                         

1 7,700 5,200 40,040 a*b*c                                         

147,070

E71387RK     M2  MEMBRANA PN-1 1 LÀM.,3,8KG/M2,LBM(SBS)-40-FV-50G/M2+FELTRE POLIÈ

MEMBRANA PN-1 (UNE 104-402) D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT SUPERFICIAL 3,8
KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM(SBS)-40-FV, AMB ARMA-
DURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 I FELTRE DE POLIÈSTER DE 130
G/M2, COL.LOCADA SOBRE LÀMINA SEPARADORA

TEULADES
Torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         
Annex 1 7,700 4,100 31,570 a*b*c                                         

1 7,700 5,200 40,040 a*b*c                                         

147,070

E7B111A0     M2  LÀMINA SEPARAD.FELTRE POLIPROPILÈ 100-110G/M2,COL.N/ADH.        

LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB UN PES DE 100 A 110 G/M2,
COL.LOCADA NO ADHERIDA

2 CAPES: A SOBRE LA LAM. IMP.
I A SOBRE L'AÏLLAMENT
TEULADES
Torre 4 7,700 4,900 150,920 a*b*c                                         
Annex 2 7,700 4,100 63,140 a*b*c                                         

2 7,700 5,200 80,080 a*b*c                                         

294,140

E7C23571     M2  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT, TIPUS IV SEGONS UNE

AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT, TIPUS IV SEGONS UNE 92-115 I
CLASSE 0,028, DE 50 MM DE GRUIX, AMB CARA LLISA I CANTELL ACABAT AMB EN-
CAIX, COL.LOCADES SENSE ADHERIR

TEULADES
Torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         
Annex 1 7,700 4,100 31,570 a*b*c                                         

1 7,700 5,200 40,040 a*b*c                                         

147,070

E7Z26D31     M2  CAPA PROTECCIÓ MORTER 1:6,G=3CM REMOLINAT                       

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMI-
GONERA DE 165 L DE GRUIX 3 CM ACABAT REMOLINAT

TEULADES
Torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         
Annex 1 7,700 4,100 31,570 a*b*c                                         

1 7,700 5,200 40,040 a*b*c                                         

147,070
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K52219MK     M2  TEULADA DE TEULA ÀRAB MECÀNICA DE CERÀMICA DE COLOR ENVELLIT, DE

TEULADA DE TEULA ÀRAB MECÀNICA DE CERÀMICA DE COLOR ENVELLIT, DE 25
PECES/M2, COM A MÀXIM, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'O-
BRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,  INCLOSA P.P. DE REMATS I CARENERS, TOTAL-
MENT ACABADA.

TEULADES
Torre 2 7,700 4,900 75,460 a*b*c                                         
Annex 1 7,700 4,100 31,570 a*b*c                                         

1 7,700 5,200 40,040 a*b*c                                         

147,070
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PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 
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CAPITOL 01.05 ACABATS I  PAVIMENTS                                             
SUBCAPITOL 01.05.01 Acabats i paviments                                             

K8K1D14K     ML  ESCOPIDOR DE 29 CM D'AMPLÀRIA, AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLO

ESCOPIDOR DE 29 CM D'AMPLÀRIA, AMB RAJOLA CERÀMICA FINA, DE COLOR VER-
MELL, AMB TRENCAAIGÜES, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

OBERTURES FAÇANA
Façana ppal. 1 1,200 1,200 a*b                                            

3 0,700 2,100 a*b                                            
2 0,600 1,200 a*b                                            

Façanes laterals 1 0,600 0,600 a*b                                            
1 0,700 0,700 a*b                                            

5,800

K9D11J0K     M2  PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA COMUNA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 28X

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA COMUNA, DE FORMA RECTANGULAR, DE
28X14X1 CM, DE COLOR VERMELL, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

PL. SOTERRANI
Tota la planta 7,200 5,000 36,000 b*c                                            
SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
ANNEX
Sostre Pl. Baix a 7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a (doble espai) 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
SOSTRES NOUS
ANNEX
Sostre Pl. Altell 7,200 3,900 28,080 b*c                                            

7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
Sostre Pl. Altell 5,500 3,200 17,600 b*c                                            

160,080

K9QAU010     M2  TARIMA DE POSTS DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTATS AMB AUTOCLAU 

TARIMA DE POSTS DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTATS AMB AUTOCLAU AMB
SALS DE COURE, DE 30 MM DE GRUIX I FINS 120 MM D'AMPLÀRIA,  COL.LOCATS SE-
PARATS 10 MM, SOBRE PERFILS DE SUPORT AMB VISOS D'ACER INOXIDABLE

PL. BAIXA
Zona decantadors oli 4,800 1,300 6,240 b*c                                            

1,600 1,200 1,920 b*c                                            

8,160

K9QAU011     M2  PAVIMENT DE VIDRE LAMINAR 6+6                                   

PAVIMENT DE VIDRE LAMINAR 6+6 TRANSPARENT RECOLZAT SOBRE BASE PRÈVIA-
MENT REGULARITZADA

PL. BAIXA
Zona decantadors oli 3,600 1,800 6,480 b*c                                            

6,480

E93A14D0     M2  RECRES.SUPO.PAVIM.,G=4CM,MORT.CIMENT 1:6                        

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 4 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

PL. SOTERRANI
Tota la planta 7,200 5,000 36,000 b*c                                            
SOSTRES DE FUSTA A REFORÇAR
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ANNEX
Sostre Pl. Baix a 7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a (doble espai) 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
SOSTRES NOUS
ANNEX
Sostre Pl. Altell 7,200 3,900 28,080 b*c                                            

7,200 3,000 21,600 b*c                                            
TORRE
Sostre Pl. Baix a 5,500 3,200 17,600 b*c                                            
Sostre Pl. Altell 5,500 3,200 17,600 b*c                                            

160,080

E7A24F0L     M2  BARRERA VAP./ESTANQ.1VEL POLIET.G=100µM,COL.N/ADH.              

BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ 100 µM I 96 G/M2,
COL.LOCADA NO ADHERIDA

PL. SOTERRANI
Tota la planta 7,200 5,000 36,000 b*c                                            

36,000
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CAPITOL 01.06 FUSTERIA                                                        
SUBCAPITOL 01.06.01  Fusteria de fusta                                              

KA1RVK03     U   RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA CONSISTENT EN EL DECAPATGE DE PINT

RESTAURACIÓ DE PORTA DE FUSTA CONSISTENT EN EL DECAPATGE DE PINTU-
RES, SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS, GALZES, BASTI-
MENTS, FERRATGES ETC.), CONSOLIDACIÓ DE FULLES, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL
DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATE-
RAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VIS-
COSITAT.

Portes ex teriors 2 2,000 a                                               
Portes interiors 1 1,000 a                                               

3,000

EAQDVK20     U   FINESTRA DE FUSTA DE PI PER PINTAR, DE 60/70X120 CM, 1 FULLA BAT

FINESTRA DE FUSTA DE PI PER PINTAR, DE 60/70X120 CM, 1 FULLA BATENT, INCLO-
SOS FERRATGES, VIDRE CLIMALIT 6/10/6 I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.

Façanes annex 4 4,000 a                                               
Façana torre 2 2,000 a                                               

6,000

EAQDVK21     U   FINESTRA DE FUSTA DE PI PER PINTAR, DE 115X120 CM, 2 FULLES BATE

FINESTRA DE FUSTA DE PI PER PINTAR, DE 115X120 CM, 2 FULLES BATENTS, INCLO-
SOS FERRATGES, VIDRE CLIMALIT 6/10/6 I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.

Façana torre 1 1,000 a                                               

1,000

EAQDVK22     U   MARC DE PAS DE FUSTA DE PI PER PINTAR, PER UNA LLUM DE 1,20M PIN

MARC DE PAS DE FUSTA DE PI PER PINTAR, PER UNA LLUM DE 1,20M i 2,10M D'AL-
ÇADA, PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACA-
BAT.

Pl. Baix a 2 2,000 a                                               

2,000
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CAPITOL 01.07 MANYERIA                                                        
SUBCAPITOL 01.07.01  Manyeria                                                       

EB12VM18     U   FORMACIÓ D'ESCALA METÀL.LICA DE 80 CM D'AMPLADA D'ACER PER PINTA

FORMACIÓ D'ESCALA METÀL.LICA DE 100 CM D'AMPLADA D'ACER PER PINTAR
COMPOSTA PER 2 ENTORNPEUS DE PLATINA DE 200X10 MM RECOLZATS INFERIOR-
MENT MITJANÇANT PLATINA COLLADA A ESTRUCTURA DE FÀBRICA I SUPERIOR-
MENT A CANTELL DE FORJAT,  SUPORT D'ESGLAONS AMB ANGLE DE 30X3MM, 8 ES-
GLAONS DE FUSTA DE BEDOLL ENVERNISSADA DE 27 CM D'ESTESA I 40 MM DE
GRUIX I PASSAMÀ DE REMAT DE TUB 60X10 MM, INCLOSA PINTURA DE TOTS ELS
ELEMENTS EMETÀL.LICS AMB 2 MANS D'ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT DE PARTÍCU-
LES METÀL.LIQUES TIPUS OXIRON, TOT SEGONS DISSENY DE PLÀNOL DE MANYE-
RIA.

Escala interior 1 1,000 a                                               

1,000
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CAPITOL 01.08 INSTAL.LACIONS                                                  
SUBCAPITOL 01.08.01  Inst. de sanejament                                            

K5ZJ19CP     ML  CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLANXA DE COURE DE 0,82

CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLANXA DE COURE DE 0,82 MM
DE GRUIX, DE DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA
AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT

TEULADES
Annex 7,700 7,700 b                                               

7,900 7,900 b                                               
Torre 2 7,800 15,600 a*b                                            

31,200

KD14CA31     ML  BAIXANT DE TUB DE XAPA DE COURE AMB UNIÓ LONGITUDINAL ELECTROSOL

BAIXANT DE TUB DE XAPA DE COURE AMB UNIÓ LONGITUDINAL ELECTROSOLDA-
DA, DE DIÀMETRE NOMINAL 100 MM I DE 0,6 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

TEULADES
Annex 2 6,000 12,000 a*b                                            
Torre 1 9,700 9,700 a*b                                            

1 10,700 10,700 a*b                                            

32,400

ED354552     U   PERICÓ SIFÒN.,P/TAPA REGIST.,45X45CMX50CM,MAÓ CALAT 29X14X10CM,M

PERICÓ SIFÒNIC PER A TAPA REGISTRABLE, DE 45X45 CM I 45 CM DE FONDÀRIA,
AMB PARET DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I LLISCADA INTERIOR-
MENT

Peu baix ants 4 4,000 a                                               

4,000

ED354752     U   PERICÓ SIFÒN.,P/TAPA REGIST.,60X60CMX50CM,MAÓ CALAT 29X14X10CM,M

PERICÓ SIFÒNIC PER A TAPA REGISTRABLE, DE 60X60 CM I 60 CM DE FONDÀRIA,
AMB PARET DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I LLISCADA INTERIOR-
MENT

Connex ió a x arx a 1 1,000 a                                               

1,000

ED1112D1     M   DESG.AP.SANITARI DE TUB PVC C D=40MM                            

DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, SÈRIE C DE D 40 MM, FINS A BAI-
XANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Per pica lav abo 1 2,500 2,500 a*b                                            

2,500

EVD7CN00     M   CLAVEGUERO AMB TUB DE PVC DE D 125 MM, SOLERA DE 10 CM I REBLIME

CLAVEGUERO AMB TUB DE PVC DE D 125 MM, SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT DEL
TUB AMB FORMIGO DE 200 KG/M3

Sortida Pl. Baix a 10,000 10,000 b                                               

10,000

ED13V001     U   FEINES DE CONNEXIONAT NOVA XARXA A XARXA EXISTENT               

FEINES DE CONNEXIONAT NOVA XARXA A DIPÒSIT PLUVIAL I A XARXA EXISTENT
DE CLAVEGUERAM AMB CLAVEGUERO DE PVC D200.

1,000
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ED5HU001V2   U   DIPÒSIT AIGUA PLUVIAL DE 16.000L DE CAPACITAT                   

INSTAL.LACIÓ DE DIPÒSIT PER AIGUES PLUVIALS DE 16.000L DE CAPACITAT, INCLO-
SES CONNEXIONS, BOMBA, VÀLVULES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS

1,000

ED5HU001V3   U   FOSA SÈPTICA                                                    

INSTAL.LACIÓ DE FOSA SÈPTICA PREFABRICADA, INCLOSES CONNEXIONS, VÀL-
VULES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS

1,000
SUBCAPITOL 01.08.02  Inst. de sanitaris                                             

EJ13B21P     U   LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA DE 60 CM D'AMPLÀRIA, SENZILL, D

LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA DE 60 CM D'AMPLÀRIA, SENZILL, DE COLOR
BLANC, COL.LOCAT SOBRE UN PEU.

Serv ei 1 1,000 a                                               

1,000

EJ14BA1P     U   INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, DE SORTIDA VERTICAL, 

INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, DE SORTIDA VERTICAL, AMB
SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ IN-
CORPORATS, DE COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CON-
NECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ.

Serv ei 1 1,000 a                                               

1,000

EJ23512G     U   AIXETA AUTOMESC.LAVAB.,MUNT.S/TAULE.,CROMAT,T2,MANIGUETS        

AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA SUPER-
FICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2,
AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS

Per lav abo 1 1,000 a                                               

1,000

EJ24A121     U   AIXETA P/INOD.+CIST.,MUNT.SUPERF.,CROMAT,T2,1/2'                

AIXETA DE REGULACIÓ PER A INODOR AMB CISTERNA INCORPORADA, MURAL,
AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPO-
RAT, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB ENTRADA DE 1/2'

Per inodor 1 1,000 a                                               

1,000

EJ2Z412B     U   AIXETA MURAL DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB S

AIXETA MURAL DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB SORTIDA
DE DIÀMETRE 1´´ I ENTRADA  DE 1´´

Aix etes de pas 2 2,000 a                                               

2,000

EJ331151     U   DESGUÀS RECTE LAVAB.,LLAUTÓ,D1'1/4,ROSCAT SIFÓ LLAUTÓ CROM.     

DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE LLAU-
TÓ, DE D 1'1/4, ROSCAT A UN SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT

Per lav abo 1 1,000 a                                               

1,000

EJ33B16F     U   SIFÓ BOTELLA LAVAB.,LLAUTÓ CROMAT,1'1/4,ENLLAÇ D30MM,SOLD.RAMAL 

SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE D 1'1/4 AMB ENLLAÇ DE D
30 MM, SOLDAT A UN RAMAL DE PLOM

Per lav abo 1 1,000 a                                               

1,000
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EVZ10001     U   PORTA-RULLS, SERIE RACORD DE B. D. O SIMILAR, COLO              

PORTA-RULLS, SERIE RACORD DE B. D. O SIMILAR, COLOR BLANC, PER COLLAR
AMB TACS

Per inodor 1 1,000 a                                               

1,000

EVZ10003     U   TOVALLOLER DE BARRA DE 60 CM, SERIE RACORD DE B. D              

TOVALLOLER DE BARRA DE 60 CM, SERIE RACORD DE B. D. O SIMILAR, COLOR
BLANC, PER COLLAR AMB TACS

Per lav abo 1 1,000 a                                               

1,000
SUBCAPITOL 01.08.03  Inst. de fontaneria                                            

1J41A001     U   INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A DONAR SERVEI A UN LAVABO, AMB 

INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A DONAR SERVEI A UN LAVABO, AMB 1 PICA I
1 INODOR, AMB CIRCUIT D'AIGUA CALENTA AMB RETORN, SEGONS PROJECTE,
CODI TÈCNIC I NORMATIVA VIGENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA

1,000
SUBCAPITOL 01.08.04  Inst. d'energia solar                                          

EEA11180     U   CAPTADOR SOLAR PLA DE PLANXA DE COURE AMB VIDRE TREMPAT, ENVOLTA

CAPTADOR SOLAR PLA DE PLANXA DE COURE AMB VIDRE TREMPAT, ENVOLTANT
D'ALUMINI ANODITZAT I AÏLLAMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, AMB UNA SUPERFÍ-
CIE ACTIVA DE 1,4 M2, UN RENDIMENT MITJÀ DE 62 %  I UN COEFICIENT DE PÈR-
DUES <=8 W/M2°C, INCLOSA PART PROPORCIONAL DE DAUS DE FORMIGÓ DE SU-
PORT I CONTRAPÉS

Pl. Coberta 4 4,000

4,000

EJAAVS01     U   INSTAL.LACIÓ D'ENERGIA SOLAR PER A DONAR SERVEI D'A.C.S. I ELECT

INSTAL.LACIÓ D'ENERGIA SOLAR PER A DONAR SERVEI D'A.C.S. I ELECTRICITAT,
COMPOSTA PER UNITAT CENTRAL DE CONTROL, CIRCUITS PRIMARI I SECUNDARI
DE TUBS DE COURE, VÀLVULES, SONDES, FILTRES, MANÒMETRES, AÏLLAMENT DE
CONDUCTES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS SEGONS PROJECTE, TOTAL-
MENT INSTAL.LADA I PROVADA.

Instal.lació en. solar 1 1,000 a                                               

1,000
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SUBCAPITOL 01.08.05  Inst. d'electricitat i il.luminació                            
1G224200     U   INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'EDIFICI, AMB GRAU D'ELECTRIFIC

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR D'EDIFICI, AMB GRAU D'ELECTRIFICACIÓ MIT-
JÀ, INCLOSA ESCOMESA, CONNEXIÓ A XARXA, CABLES, TUBS VISTOS, MECANIS-
MES, PROTECCIONS I LLUMINÀRIES, TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS
PROJECTE I REBT

Edifici 1 1,000 a                                               

1,000
SUBCAPITOL 01.08.06  Inst. de protecció contra incendis                             

EM31261J     U   EXTINTOR MANUAL POLS SECA POLIV.,6KG,PRESSIÓ INCORPO.,PINTAT,SUP

EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

Edifici 4 4,000

4,000
SUBCAPITOL 01.08.07  Inst. de calefacció                                            

1E22A062V1   U   INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ MITJANÇANT CALDERA DE BIOMASSA I 13 R

INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ MITJANÇANT CALDERA DE BIOMASSA I 13 RADIA-
DORS D'ALUMINI , SEGONS PROJECTE, CODI TÈCNIC I NORMATIVA VIGENT, TOTAL-
MENT INSTAL.LADA I PROVADA.

Edifici 1 1,000 a                                               

1,000
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CAPITOL 01.09 AJUDES A OFICIS                                                 
SUBCAPITOL 01.09.01  Ajudes a oficis                                                

EVY00001     U   AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS DE LAMPISTER              

AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA

Tota l'obra 1 1,000

1,000

EVY00002     U   AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES               

AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I DE IL.LUMINACIO

Tota l'obra 1 1,000

1,000

EVY00003     U   AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ             

AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ

Tota l'obra 1 1,000

1,000

EVY00004     U   AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR           

AJUDES DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Tota l'obra 1 1,000

1,000
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.10 SEGURETAT I HIGIENE                                             
SUBCAPITOL 01.10.01 Seguretat i higiene                                             

K21311S1     U   IMPORT DE PARTIDES DE SEGURETAT I HIGIENE SEGONS PRESSUPOST DE L

IMPORT DE PARTIDES DE SEGURETAT I HIGIENE SEGONS PRESSUPOST DE L'ES-
TUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1,000
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 AMIDAMENTS
PROJECTE REHABILITACIÓ ANTIC MOLÍ DE L'ALBIÓ (CONCA DE BARBERÀ) 

DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.11 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL 01.11.01 Control de qualitat                                             

J21311S1     U   VARIS CONTROL DE QUALITAT                                       

PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT SEGONS PROGRAMA

1,000
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ANNEXE 5 – Estudi bàsic de seguretat i salut  
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra : Rehabilitació i canvi d’us d’un moli fariner a la Conca de 

Barbera (Tarragona). 

                        

       1.2   Emplaçament : “Moli de l’Albió”,municipi de l’Albió, terme municipal de 

Llorac (Tarragona). 

 

1.3   Superfície a rehabilitar i reformar : 397,28 m2.   

          

  

1.4 Promotor : Ajuntament de l’Albió. 

 

1.5 Autor del Projecte d'execució : Eduard Farró i Magriñà. 

 

1.6 Tècnic  redactor de  l'Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut : Eduard Farro i 

Magriñà. 

 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia : El terreny on s’ubica el moli te un pendent suau del 2%. 

 

2.2 Característiques del terreny : Granular compacte, amb tensions admissibles de 

2,00 Kg/cm2.  

 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn : Rural   

 

2.4 Instal·lacions de serveis públics :  
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2.5   Ubicació de vials: carretera amb nivell de circulació molt baix. 

 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 

L'OBRA 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

142 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta 

obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 

professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 

en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 

hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 

Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 

d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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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). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 

L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 

preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular 

en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
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b) 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 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars 

d) 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 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) 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 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

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

següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
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de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la 

individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 

feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 

accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions 

i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la 

seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 

quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 

dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 

l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
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respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 

l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 

l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment 

la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1  MITJANS I MAQUINARIA  

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Installacions 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  
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

 

 

 

3.3.2  TREBALLS PREVIS 

 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3  ENDERROCS 

 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
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- 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 

 

 

3.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 

- Interferències amb Installacions 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 
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- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5  FONAMENTS 

 

- Interferències amb Installacions 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) 

 

   3.3.6  ESTRUCTURA 
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- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7  RAM DE PALETA 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  
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- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.8  COBERTA 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.9  REVESTIMENTS I ACABATS 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.10 INSTAL·LACIONS 

 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE 

IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
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1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 

enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques 

de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 

del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics 

suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 

específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la 

normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 

o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 

prefabricats pesats. 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 

individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 

medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 

protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA 

 

- 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 Installacions existents 

- Els elements de les Installacions 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.  

- Collocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Collocació 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 installades 
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- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides col·locació de 

plataformes de 

                                recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 

projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 

cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 

obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients 

excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari 

en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 

subministrament d'aire 

 

3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el 

tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit 

pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 

l'obra puguin entrar. 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real 

dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones) 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 

normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 

quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en 

lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 

per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 

possibles accidentats. 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

(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 
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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 

 

- 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 1excloeix les obres de construcció però el RD1627/1997 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 
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- 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) 

 

- RD 1403/1986 de 9 de maig (BOE: 08/07/86) 

    Normas sobre señalizacionn de de seguridad en los centros y locales de trabajo 

 

- 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) 
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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) 
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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 
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- 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 

 

 

-  Recomendación nº53 de la Conferencia General de la O.I.T., de 23 que completa el 

Conveni 62 sobre las              

   prescripciones de seguridad en la industria de l’edificación. ( El titol 1 del Reglament 

que figura en la       
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   recomanació es refereix a bastides) 

 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)( en l’area Metropolitana es tindran 

en compte els articles 29 i 123 de les Ordenances Metropolitanes d’edificació) 

 

- Normes contingudes en els reglaments de règim interior de les empreses i normes 

dictades pels comitès de seguretat i higiene i pels convenis colectius. 
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ANNEX 6 – Plec de condicions  
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CAPITOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Article 1.- El pressent Plec. General de Condicions té caràcter supletòria del Plec de 
Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució 
de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, 
al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics 
i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra. 
 
DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació 
pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció 
aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament 
d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i 
pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte 
com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
CAPITOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPIGRAF 1: DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, 
per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions 
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor 
en l'acte de la recepció. 
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f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament 
amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes 
tècniques i amb les regles de bona construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' 
acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència 
no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
h) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent i disposarem en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel 
seu acompliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i 
higiene en el treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig 
de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats 
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que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les 
anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, 
l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a 
l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 
taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 
 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 
l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Higiene. 
- El Llibre d'Incidències. 
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, 
convenientment condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada. 
 
REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA 
 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

167 

 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada 
com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació 
plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que 
es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de 
"Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un 
facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 
part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la 
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i 
liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a 
cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal 
un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que 
suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del 
pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS 
DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents 
es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu 
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de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui 
fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell 
que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin 
per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO 
FACULTATIVA 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 
instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a 
través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 
 
RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER 
L'ARQUITECTE 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat 
es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a 
l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la 
marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, 
podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants 
de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres 
contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
 
EPIGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, 
ALS MATERIALS I ALS MITJANS  
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AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu 
tancament o closa. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-
ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. 
Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta 
acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat 
del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la 
Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció 
Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRATISTES 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista 
General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que 
siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense 
perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció 
Facultativa. 
 
AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA 
MAJOR 
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Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar 
el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes 
per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual 
li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pugés començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució 
o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE 
L'OBRA 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 
d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que 
sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, lliurin a l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries 
i de conformitat amb allò especificar a l'article 11. 
 
OBRES OCULTES 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament 
de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament 
definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'en lliuraran: un a l'Arquitecte; 
l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista.  
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les amidaments. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
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Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions 
exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de 
Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi 
poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
extenses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col·locats no reuneixin les condicions preconcebudes, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció 
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a 
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a 
càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 
classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec 
Particular de Condicions Tècniques preceptiu una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i 
aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIO DE MOSTRES 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels 
materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 



Rehabilitacio i canvi d’us d’un Moli Fariner a la C onca de Barbera (Tarragona)  
Autor del Projecte: Eduard Farró i Magriñà 
    
 
   

 

172 

 

MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà a 
l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
 
Si no s'hagués preconcebut res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho 
ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor 
la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la 
qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, 
quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no 
eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el Constructor al cap de 
quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no 
ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables 
a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no 
ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o 
elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients 
podrà començar-se de nou a càrrec també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, 
tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals 
que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 
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EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la 
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte 
de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de 
l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics 
restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants 
exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer 
el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent 
de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà 
al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un 
termini per a esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les 
obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta 
d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 
4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
 
MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE 
L'OBRA 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència 
precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament 
per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions 
Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
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Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis 
d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIO DEFINITIVA 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de 
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la 
data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es 
trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director 
marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries 
i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de 
la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS 
HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, 
en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans 
auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 
deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en l'article 35. 
 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà 
en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables 
a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
CAPITOL II : CONDICIONS ECONOMIQUES 
 
 
EPIGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 
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Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions 
de pagament. 
 
 
 
EPIGRAF 2: FIANCES 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments 
següents, segons que s'estipuli: 
 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 
per 100 del preu total de contracta (art. 53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 
proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional 
per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia 
serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de 
contracta.  
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, 
haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es 
determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la 
quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en 
qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el 
Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en 
què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari 
la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix 
el mateix paràgraf. L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la 
l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part 
en la subhasta. 
 
EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per 
ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i 
representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra 
que no fossin de recepció. 
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DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no 
excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La 
propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes 
causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
 
DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS 
PARCIALS  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part 
proporcional de la fiança. 
 
EPIGRAF 3: DELS PREUS 
 
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els 
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de 
què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d'accidents i enmalaltits professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 
l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de 
la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els 
del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels 
costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 
percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial: El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 
sobre la suma de les partides anteriors. 
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Preu d'Execució material :S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per 
la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
Preu de Contracta: El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, 
les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total 
de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre 
aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un 
altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article 54.- Es produiran pressupostos contradictoris només quan la Propietat 
mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 
previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el 
Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el 
Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 
 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la 
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar 
augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base 
per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte 
a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es 
respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
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DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels 
preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar 
d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import 
total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la 
revisió corresponent d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de 
l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en 
el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGATZAMENT DE MATERIALS 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmagatzements de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva 
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
EPIGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIO 
 
ADMINISTRACIO 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que 
calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, 
sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari 
per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-
Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 
calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises 
perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen 
un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat 
seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
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Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o 
indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor 
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-
Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials 
i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant 
els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot 
allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les 
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada 
a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat m’és endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat 
que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació 
vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i 
la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llistares, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el 
termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada 
d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat 
o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és 
sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la 
quan hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 
quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial 
del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO 
DELEGADA 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes 
d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els 
comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
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Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa 
periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost 
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 
que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració 
delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al 
Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels 
materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS 
OBRERS 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra 
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la 
mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement 
inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les 
gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-
Director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els 
rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la 
diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts 
a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
 
Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només 
serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats 
executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers 
o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions 
legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no 
serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel 
seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 
expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
EPIGRAF 5: DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
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Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant 
que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, 
l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la 
bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import 
de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les 
diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els 
"Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una 
relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició 
que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant 
al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les amidaments necessàries per estendre aquesta 
relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, 
acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) 
dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les 
i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva 
recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si 
hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, 
acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma 
prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-
Director expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. 
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El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que 
figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la 
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions 
s’estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, 
utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en 
el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés 
amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués 
correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada 
i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 70.- Exceptuant el preconcebut en el "Plec de Condicions Particulars d'índole 
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, 
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra 
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-
Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha 
de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als 
que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO 
CONTRACTATS 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de 
qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per 
compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 
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tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran 
abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà 
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el 
Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import 
d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades 
per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE 
GARANTIA 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia 
s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 
justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director 
exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que 
figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs 
Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin 
inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests 
últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es 
valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al 
Contractista. 
 
EPIGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL 
TERMINI D'ACABAMENT  
DE LES OBRES 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil 
(0/00) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats 
a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. Les sumes resultants es 
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 
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l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de 
demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. Si 
encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes 
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del 
contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de 
resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no 
justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials 
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució 
que tingui assenyalat al contracte. 
 
EPIGRAF 7: VARIS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director 
hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc 
s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans 
de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que 
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi 
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra 
contractades. 
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UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable 
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida 
d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi 
més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat 
termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el 
temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança 
coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra 
que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta 
quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció.  
 
En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de 
la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a 
l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, 
però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran 
taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.  
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els riscs assegurats i les 
condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIO DE L'OBRA 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de 
l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel 
Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el 
que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la 
Contracta. 
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En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el 
cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici 
sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. 
que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari 
executar.  
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i 
reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present 
"Plec de Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL 
PROPIETARI 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària 
i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al 
Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne el lliurament a 
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que 
s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurqament del material, propietats o 
edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf 
anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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