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1 INTRODUCCIÓ 

 
ACTIUS ESTRATÈGICS COM A CONSTRUCTION MANAGER 

 Innovació permanent: 
 Millora del servei ofert al client i afegeix nous atributs i utilitats 
 Innovació especialment en la tecnologia dels processos en els sistemes de 

gestió i en la estratègia de coordinació 
 Metodologia d’actuació i d’organització que millora les deficiències del sistema 

tradicional: 
 Millor coordinació del procés i comunicació entre agents 
 Millor metodologia d’organització (estratègia de contractació,..) 
 Millors resultats i menys problemes 

 Una arquitectura organitzativa interna capaç d’oferir un bon servei: 
 Estructura flexible 
 Responsabilitat i autonomia de tots els membres de l’equip 
 Resposta immediata 
 Adaptació a les necessitats del client 
 Tenir una estratègia pròpia per la prestació dels serveis 

 
Els serveis de Construction Management competeixen amb el Constructor Tradicional i amb el 
seu propi client com a justificació de la pròpia feina. Els actius potencials es basen en ser 
l’aliat estratègic del client (promotor), on té un valor afegit del que pugui obtenir el mateix 
client en si, al adaptar el servei a les pròpies necessitats del client.  
 
AFEGIR VALOR A L’OFERTA  DEL CM amb una integració de disseny - producció, 
com: 

 Intermediari entre client – projectistes - contractistes/industrials. 
 Buscar la millor qualitat al preu establert. 
 Noves tecnologies, nous materials 
 Assegurament de la qualitat: amb producte/procés continu que s’ha de 

gestionar + tenir atenció als processos bàsics + estandarització de procediments. 
 Gestió de projectes on-line: preparar-se i en actualitat aplicacions a petita 

escala (e-projectes BCN de l’Ajuntament de Barcelona, segons nova Ordenança 
reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres (entra en vigor l'1 
d'octubre del 2011) i el nou aplicatiu informàtic de tramitació telemàtica de 
projectes.  
Formen part del projecte e-Expedients, peça clau de l'aposta de l'Ajuntament de Barcelona 
per millorar la relació amb el ciutadà i la gestió dels processos municipals coneguda com a 
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Barcelona 2.0.  Es busca una bona reputació implantant sistemes que assegurin la qualitat 
al client. Projecte en obtenció llicència fase 2, entregat per aquest sistema de gestió via 
Internet. 

 
La figura del Construction Manager: SER NECESSARI 
En aquest punt, es detalla les diverses opcions per convèncer i comunicar a un futur client, 
els punts per ser un professional dins el management necessari. 

 El sector de la construcció necessita ser més competitiu 
 Millorar la gestió: 

 Major cooperació entre els agents 
 Integració disseny/producció 
 Assegurament de la qualitat i autocontrol 
 Industrialització, fabricació en taller i muntatge a l’obra 

 Comandament únic: 
 Professionalització del promotor 
 Introducció al Project management 
 Introducció al Construction management 

 
EL CONSTRUCTION MANAGER AVUI 

 Figura emergent, encara poc implantada. 
 El sector es mou majoritàriament sota models tradicional. Les funcions de 

management queden diluïdes entre diversos agents. 
 Es van incrementant l’adopció de models que integren agents especialitzats que es 

responsabilitzen de la gestió de tot el procés o d’alguna de les seves fases. D’aquí 
intervé la figura de Project o Construction Manager, de gran influència dins els 
països Europeus. 

 Les funcions relacionades amb el management constitueixen una de les 
perspectives de futur dels professionals del sector.  

 

BENEFICIS DEL CONSTRUCTION MANAGER 
 Consciència i capacitat de direcció i lideratge 

Comprendre el paper fonamental que juga el gestor de l’obra com a catalitzador dins del 
procés de construcció de l’obra, en relació amb els agents que hi intervenen i en relació 
amb el seu equip de col·laboradors. 

 
En conseqüència cal prendre consciència de la importància d’assolir un bon nivell de 
competència en el camp de les habilitats directives, la comunicació, la professionalitat i 
l’ètica, per tal de saber motivar l’equip de col·laboradors cap a la consecució de bons 
resultats. 
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Tanmateix conèixer els principis de les filosofies modernes i estils de direcció i gestió de 
projectes, i organitzacions. 
 
Saber definir els elements d’informació bàsica que necessita cadascun dels intervinents 
per comprendre clarament el paper que ha de desenvolupar i com s’ha de relacionar i 
interactuar amb els altres. 
 
Saber definir els paràmetres rellevants per al control del desenvolupament de l’obra. 
 
Saber definir i implementar un sistema de control continuat dels processos clau que 
conformen l’obra. 

 Consciència dels riscos i capacitat de gestionar-los 
Comprendre la naturalesa i l’origen dels riscos en la gestió del procés de construcció. 
Conèixer les tècniques d’anàlisi de riscos i saber identificar, definir, quantificar i gestionar 
els riscos i planificar accions preventives. 

 Capacitat d’organització 
Saber organitzar el treball propi i el de l’equip de col·laboradors i saber definir i 
implementar una estructura de funcions - responsabilitats adequada als requeriments del 
servei a prestar i de les activitats a desenvolupar. 
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2 AUDITORIA DEL PROJECTE I VIABILITAT ECONÒMICA 

 
 
VIABILITAT ECONÒMICA 
Estudi proposat en el nostre cas de la obra, per obtenir a nivell de promotor i Direcció 
Obra, uns estàndards de qualitat per aconseguir un control de costos ajustats. Extrets de 
barems d’experiència Professional com a cap d’obra en una empresa constructora. A 
continuació, es mostra documents de base d’obres controlades i amb repercussió de ratis 
de costos reals en obra: 
 
Exemple de extracció de ratis de costos en la empresa constructora, a nivell global, 
realitzat el novembre de 2010: 

RENDIMENTS TEORICS PALETERIA
2 oficiales + 1 peón

ELEMENT UNITATS CERÀMICA SACS MORTER 25KG M2/DIA MÍNIMO

OBRA VISTA 12
OBRA VISTA TOTXO 2 COLORS 30X15X5 CM
PARED GERO DE 15 CM 35 3 40
PARED TOCHANA DE 15 CM 35 2,5 40
PARED TOCHANA DE 10 CM 24 1,5 50
TABICO SUPERMAÓ 7 CM 10,5 1 60

ENLUCIDO A BUENA VISTA 0,85 70
ENLUCIDO REGLEADO 50

1 oficiales + 1 peón
M2/DIA MÍNIMO

APLACAT FAÇANA GRES GRAPAT 40x80,  12 m2/dia

RENDIMENTS REALS PALETERIA INDUSTRIALS
QUE INTERVENEN

C/ LLUNA (CERDANYOLA)
OBRA VISTA+PROJECTAT 4 CM+ENVÀ CÀMARA 7 CM 115,26 €/m2 Alfatermic
TABICO SUPERMAÓ 7 CM 22,50 €/m2 Inclou col∙locació premarcs
ENVÀ CÀMARA 7 CM 23,23 €/m2 Inclou col∙locació premarcs
GRES 45X45 A L'ESTESA 9,5 €/m2 25 / 40 m2/dia
SOCUL GRES 3 €/ml 50 ml/dia  

 
Exemple, de resum final d’obra, amb extracció de ratis a nivell de cada capítol d’una obra, 
amb resolució de punts amb benefici, pèrdues i partides generals a millorar. Extracció de 
ratis i generalització. 

 

 IN FO RME EC ON ÓMICO FINAL  OBRA   

OB RA  AB RERA- AV. CIRCU MVAL -LA CIÓ 42, UR B. C AN  VILLALB A 

Documento: - Versión: 01 Pàg.  6 de 1  
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FECHA INICIO 

PLAZO DURACIÓN CONTRACTUAL 

IMPORTE LICITACIÓN 

% BAJA 

IMPORTE BAJA 

% MEJORAS 

IMPORTE MEJORAS 

IMPORTE 19% 

IMPORTE TOTAL ADJUDICACIÓN 
 

7 SEPTIEMBRE 2009 - HUBO PARO OBRA DEL 5 OCTUBRE 2009 AL 17 NOVIEMBRE 2009 

7 MESES 

170.391,22 € 

2% 

3.407,82 € 

- 

251,32 € 

YA REPERCUTIDO EN LOS PRECIOS. CLIENTE NO SABE PORCENTAJE 

166.983,40 € 
 

FECHA FINAL 

LIQUIDACIÓN FINAL CLIENTE 

COSTES FINALES OBRA 

PORCENTAJE BENEFICIO FINAL 
 

30 DE ABRIL DE 2009 

171.576,57 € 

152.672,67 € 

11,02 % 
 

 
 
 
 
 
CAP. 01  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 7.313,09 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 7.366,99 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  - 53,90 € NEGATIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida de excavación a cielo abierto con medios mecánicos. 
Rendimiento  coste de 2.36 €/m3 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 1.88 €/m3  
Incrementa debido rendimiento personal propio, al utilizar un oficial de 1ª para coordinar con industrial de 
tierras, Juan Carlos Soto. 
 
2.- Partida de aportació, terraplenat i piconatge de material granular. 
Rendimiento coste de 23.90 €/m3 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 22.84 €/m3   
Dificultad añadida por maniobrabilidad de la bobcat ,tener que realizar movimiento interno sobre forjado 
planta baja para verter a trasdós muro contención. Incrementa rendimiento personal propio (David Hidalgo). 
 

 
CAP. 02 
TRANSPORTES 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 9.085,68 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 5.466,15 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  3.620,53 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida transporte de tierras cargado con camión de las propias tierras excavadas y llevadas a vertedero. 
Rendimiento coste de 8.84 €/m3 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación 10.61 €/m3, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 10.40 €/m3). 
Sale positivo al realizar una mayor excavación y vaciado de tierras en el muro de contención. 
 

 
CAP. 03 
CIMENTACIÓN 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 22.110,93 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 27.740,51 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  - 5.629,58 € NEGATIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida de mur de bloc de formigó armat i formigonat. 
Rendimiento coste de 96.60 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 48.81 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 47.86 €/m2). 
Previsto un muro de verdugada en lugar de un muro de contención de bloque macizo. Por situación parcela y 
vivienda  complica mucho la ejecución y maniobrabilidad en hormigón y ejecutar las partidas con 
rendimientos. 
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CAP. 04 
SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 2.294,66 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 2.433,93 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  - 139,27  €  NEGATIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida de saneamiento y ventilación. 
Rendimiento coste de 45.35 €/ml (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación PA. 
Previsión ajustada con los rendimientos de colocación de saneamiento y ventilación. 
 

 
CAP. 05 
ESTRUCTURAS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 10.063,93 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 11.123,87 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  - 1.059,94 € NEGATIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida de forjado unidireccional de canto 25+5 cm 
Rendimiento coste de 82.70 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación  75.20 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 73.69 €/m2). 
Se debe reajustar el precio en fase de licitación según nuevos ratios. Dificultad añadida por tipología edificio 
alargado y sin paso en laterales. 
 

 
CAP. 06 
PALETERÍA 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 20.161,43 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 15.702,38 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  4.459,05 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida de fachada de gero de 15 cm con cámara interior  proyectado espuma poliuretano 4 cm+tabicón 
interior de 7 cm. 
Rendimiento coste de 59.56 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 73.83 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 72.35 €/m2). 
Estimación correcta por rendimientos en conjunto fachada. 
2.- Partida de pared de 15 cm de gero. 
Rendimiento coste de 22.69 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 44.20 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 43.31 €/m2). 
Estimación correcta por rendimientos en pared. 
3.- Formación chimenea ventilación. 
Rendimiento coste de 141.07 €/ml (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 189.23 €/ml, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del  2% sale a 185.44 €/ml) . 
Estimación correcta por rendimientos en pared. 
4.- Tabique cerámico de 4 cm. 
Rendimiento coste de 27.39 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 30.52 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 29.90 €/m2). 
Estimación incorrecta en fase licitación se debe reajustar baremo. Penaliza los rendimientos. 
5.- Tabicón cerámico de 7 cm. 
Rendimiento coste de 17.69 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 25.70 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 25.18 €/m2). 
Estimación correcta por rendimientos en pared. 
6.- Caja de persiana en L cerámica 
Rendimiento coste de 29.29 €/ml (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 52.46 €/ml, con lo que llega casi  con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 51.41 €/ml). 
Incluso con la substitución de la caja de persiana prefabricada cerámica armada con un dintel metálico 
hotpint emprimado sin color RAL la estimación en licitaciones es correcto. 
 

 
CAP. 07 
CUBIERTAS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 20.729,41 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 14.911,80 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  5.817,61 €  POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida coberta inclinada de teula mixta amb sostre unidireccional de 30 cm de cantell. 
Rendimiento coste de 98.98 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto obra como contradictorio 148.08 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale 
a 145.11 €/m2). 
Eliminada partida de licitación de cubierta inclinada con teja mixta con machiembrado sobre doble viga autor 
resistente. Se substituye por el co que se comenta en este punto. Previsión correcta. 
2.- Cubierta transitable con impermeabilización y chapa de mortero. 
Rendimiento coste de 17.26 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 24.38 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 23.89 €/m2). 
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CAP. 08 
REVESTIMIENTOS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 9.363,52 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 10.497,16 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  - 1.133,64 € NEGATIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Enyesado paredes a buena vista. 
Rendimiento coste de 6.75 €/m2 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación 9.30 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 9.11 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
2.- Revoco interior de paredes regleadas. 
Rendimiento coste de 16.04 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 10.60 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 10.38 €/m2). 
Estimación incorrecta en fase licitación se debe reajustar baremo. Penaliza los rendimientos. 
3.- Revoco exterior de paredes regleadas. 
Rendimiento coste de 21.92 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 11.45 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 11.22 €/m2). 
Estimación incorrecta en fase licitación se debe reajustar baremo. Penaliza los rendimientos 
4.- Falso techo de pladur hidrófugo 
Rendimiento coste de 14.75 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 29.20 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 28.61 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
5.- Falso techo de placa staff 
Rendimiento coste de 19.22 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 25.93 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 25.41 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
Substitución de partida origen de pladur en techo por esta partida. 
 
 
 
 

 
CAP. 09 Y 10 
AYUDAS PALETERÍA Y 
PERFORACIONES BAJANTES Y 
VENTILACIONES 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 2.862,80 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 2.298,13 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  564,67 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Partida alzada de ayuda paletería y saneamiento y ventilación. 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
 

 
CAP. 11 
IMPERMEABILIZACIONES Y 
AISLAMIENTOS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 4.919,33 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 1.374,12 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  3.545,21 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Impermeabilización antepechos con tela asfáltica. 
Rendimiento coste de 7.23 €/m2 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación 18.40 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 18.03 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
2.- Impermeabilización muro de contención con pintura bituminosa y lámina nodular. 
Rendimiento coste de 5.16 €/m2 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación 22.75 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 22.29 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
 

 
CAP. 12 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 12.346,27 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 8.219,21 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  4.127,06 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
Partida unitaria por carpintería aluminio.  
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
 

 
CAP. 13 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 5.260,42 €  
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CAP. 13 
MUEBLES DE COCINA Y 
ELECTRODOMÉSTICOS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 5.260,42 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 2.905,56 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  2.354,86 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Armarios superiores cocina. 
Rendimiento coste de 179.32 €/ml (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 195.68 €/ml, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del  2% sale a 191.76 €/m2). 
Previsión justa para cumpli r el 20 % en licitación. 
2.- Armarios inferiores cocina. 
Rendimiento coste de 129.18 €/ml (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 325.68 €/ml, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del  2% sale a 319.16 €/ml) . 
Previsión justa para cumpli r el 20 % en licitación. 
3.- Campana inox extractora decorativa de 90 cm. 
Rendimiento coste de 387,88 €/ud (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 639.00 €/ud, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 626.22 €/ud). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
Debido a anular petición el propietario de colocar placa de vitrocerámica y horno eléctrico hubiera podido 
haber mayor beneficio. 
4.- Silestone en encimera. 
Rendimiento coste de 177.99 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 225.36 €/ml, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del  2% sale a 220.85 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
5.- Silestone en pared. 
Rendimiento coste de 82.58 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 253.36 €/ml, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del  2% sale a 248.29 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
 

 
CAP. 14 
CERRAJERÍA 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 558,33 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 218,07 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  340,26 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
Aprovechamiento de rejillas en exter ior para ventilaciones 20x20 cm para pintar, con lo que buena previsión 
de licitaciones de 21,64 €/ud. 
Se substituyó la partida inicial de sombreretes hotpint por sombreretes de hormigón prefabricado para pintar, 
con coste de 60x60 cm de 96,20 €/ud con un contradictorio final de 128,49 €/ud y coste de 60x80 cm de 
121,65 €/ud con un contradictorio final de 159,95 €/ud. Buena valoración estimada. 
Además se anularon partidas de trampillas y puertas de instalaciones. 
 

 
CAP. 15 
PAVIMENTOS Y ALICATADOS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 8.195,26 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 7.809,89 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  385,37 € POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Subbase de pavimento de mortero seco de 5 cm. 
Rendimiento coste de 7.71 €/m2 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación 9 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% s ale a 8.82 €/m2). 
Previsión no cumple el 20 % en licitación. Habrá que reajustar precio. 
2.- Revestimiento vertical baldosa en baño. 
Rendimiento coste de 13.48 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 25.60 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 25.08 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
3.- Revestimiento vertical baldosa en lavadero. 
Rendimiento coste de 45.39 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 28.60 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 28.02 €/m2). 
Previsión no cumple el 20 % en licitación. Habrá que reajustar precio. 
3.- Antepecho ventanas en gres. 
Rendimiento coste de 18.64 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 37.95 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 37.19 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
4.- Pavimento de rajola de gres extruido de 33x33 cm. 
Rendimiento coste de 27.42 €/m2 (sin incluir el 19%) 
Previsto licitación 29.35 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 28.76 €/m2).  
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CAP. 16, 18 Y 19 
INSTALACIONES, ENERGÍA SOLAR , 
GAS Y CALEFACCIÓN 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 20.302,10 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 17.137,00 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  3.165,10 €  POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
Buen ajuste con el industrial en fase obra respecto valoración anterior a licitación. Se valoró un industrial 
más caro en fase licitación, y en obra se optó por otro que ajustó el valor económico. 
 

 
CAP. 17 
MATERIAL SANITARIO Y 
COMPLEMENTOS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 3.066,93 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 2.699,07 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  367,86 €  POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
Muy ajustado para suministro en Domedel y colocación por instalador . Tema mueble conjunto ha salido a 
cuenta marca Torvisco de Domedel. 
 

 
CAP. 20 
PINTURAS Y ESTUCOS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 2.833,96 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 2.893,90 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  - 59,94 € NEGATIVO 
 
MOTIVOS: 
 
1.- Pintura plástica sobre yeso en paredes 
Rendimiento coste de 2.69 €/m2 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación 3.48 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 3.41 €/m2). 
Buena previsión ratio en licitaciones. Supera el 20 % con BI 
2.- Pintura acrílica sobre mortero paredes interiores/exteriores a más de 3 m al tura 
Rendimiento coste de 8.58 €/m2 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación  5.58 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 5.46 €/m2). 
Previsión no cumple el 20 % en licitación. Habrá que reajustar precio. 
3.- Pintura plástica en interior techo para yeso o pladur. 
Rendimiento coste de 2.98 €/m2 (sin incluir el  19%) 
Previsto licitación  4.08 €/m2, con lo que llega casi con el 20 % de BI (con baja del 2% sale a 3.99 €/m2). 
Previsión no cumple el 20 % en licitación. Habrá que reajustar precio. 
 

 
CAP. 21 
VARIOS 
 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 9.677,75 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 2.280,50 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  7.397,25 €  POSITIVO 
 
MOTIVOS: 
 
Se han añadido contradictorios de adecuación de parcela terreno manual, adaptación de la valla para 
contadores, colocación de reja lineal  Aco Drain para tubo gas enterrado ventilado y reposición de valla 
existente con machón de obra. 
Se ha facturado todo el proyecto de instalaciones, cuando no es necesario en vivienda, con boletines 
instalador que ya está repercutido en instalaciones es suficiente. Coste directo. 
 

 
CAP. 22 
DERRIBOS 

 
1-COBROS CERTIFICADO: 430,77 € 
2-IMPORTE COSTES TOTAL: 612,00 € 
DIFERENCIA COBROS (1)- COSTES (2):  - 181,23 € NEGATIVO 
 
MOTIVOS: 
 
El derribo de la caseta ha costado más que el valorado en licitaciones. Se debe reajustar precio en fase 
licitaciones. 
 

  
 
A continuació, fulla realitzada en format Excel de control econòmic en empresa 
constructora, amb el control realitzat partida per partida d’una obra gestionada com a cap 
d’obra. En aquesta fulla s’extrau tota la base de dades ‘pròpia’ d’origen de preus per ut 
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particular i base de tota la informació per realització predimensionat i control 
pressupostari. Realitzades durant l’any 2010. 

DIF. IMPORTS

NUM UD DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT PROJ-CERT COBRO COSTES COBRO-COSTE AMIDAMENT

CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES

01,01 m3
Neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, a màquina i 
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. 56,80 26,26 1.491,57 0,00 1.386,26 0,00 1.386,26 56,80

01,02 m3
Excavació a cel obert en terrenys durs per trams, a màquina i 
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. S'inclou el repàs de 
terres i parets

283,93 1,92 545,15 -115,20 560,19 1.807,55 -1.247,36 220,00

01,03 m3

Excavació de rases per trams en terrenys durs, fins a 3m de 
profunditat, a màquina i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. 
s'inclou el repas de terres i parets. 35,46 10,68 378,71 -747,60 699,39 1.661,56 -962,17 0,00

01,04 m3

Excavació de pous en terrenys durs, fins a 3m de profunditat, a 
màquina i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. s'inclou el 
repas de terres i parets. 1,34 10,68 14,31 0,00 13,30 0,00 13,30 0,00

01,05 PA

Enderroc de fonaments de formigó existents, amb martell pneumátic 
(picador) realitzat per trams, segons cates estructurals.

1,00 1.850,00 1.850,00 0,00 1.719,39 0,00 1.719,39 1,00

01,06 m3

Estesa i piconat de terres en rases en zona de drenatge i  piscina, a 
màquina, per capes, i un grau de compactació del 95 %, proctor 
normal. 22,82 5,88 134,18 -23,52 146,57 149,48 -2,91 0,00

01,07 m3

Aportació, estesa i piconat de material granular en rases de zona de 
drenatge i piscina, a màquina, per capes, i un grau de compactació 
del 95 % , proctor modificat. 8,79 37,20 326,99 -148,80 442,20 131,52 310,68 0,00

01,08 m3

Aportación, extendido y piconado de tierras a cielo abierto de la 
misma excavación, a máquina, por capas y con un grado de 
compactación del 95 % , proctor modificado. 160,52 5,88 943,86 -75,50 947,39 2.568,82 -1.621,43 0,00

01,09 m3

Aportació, estesa i piconat de material granular, a màquina, per 
capes, i un grau de compactació del 95 % , proctor modificat.

41,25 37,20 1.534,50 0,00 1.426,16 4.280,73 -2.854,57 0,00

01,10CO ut
Aportació de terres de fora de l'obra per a trasdós de mur de 
contenció. - - 0,00 -1.538,62 1.430,00 999,32 430,68 -

01,11CO ut
Aportació de terres de fora de l'obra per a pati dins la parcel-la obra

- - 0,00 -782,12 726,91 0,00 726,91 -

7.219,27 -3.431,36 9.497,76 11.598,98 -2.101,22

CAPITOL 2 TRANSPORTS

02,01 m3
Transport de terres amb camió carregat a màquina, la mateixa que 
excava, fins l'abocador autoritzat, i a un màxim de 35 Km. 251,35 10,61 2.666,82 -340,86 2.795,38 1.995,63 799,75 220,00

PARTIDES PROJECTE C

TOTAL CAPITOL 1

OBRA

 

 
APLICACIÓ DE PARTIDES GENERALS PER ADAPTACIÓ OBRA GABRIEL I GALAN, 17 
BCN 
 
Una vegada detallat el punt d’origen de base de dades ‘pròpia’, extreta la informació sobretot 
en empresa constructora, com a punt de partida de preus en les partides. Es detalla a 
continuació, la relació de partides exposades a forma detallada amb una relació de preus/ut 
per inici de partida de la qualitat establerta per el predimensionat de costos: 
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PREUS UNITARIS PER PARTIDA EN VIVENDA 
( material i muntatge/execució per separat ). PREU POR COST.  GENER 2011. 
  
 paviment de fusta 

Valorat industrial subministra+col·locació (interessa més tot junt, pq és una partida que ho 
faci el industrial) –  
En el nostre cas, al tenir la capa de subbase en obra, el preu pot disminuir i eliminar la 
capa de morter autonivellant líquid i estarà tot per 25,65+2= 27,65 €/m2 (sòcol inclòs). 
Marca Paviwood parquet sintètic nivell mig. Tots inclouen el feltre de polipropilè de sota el 
parquet. Parquet flotant. 
 
Es pot anar a una qualitat més ajustada, bona referència qualitat - preu, usada en blocs 
de pisos com estàndard mig, 16,5+1,75= 18,25 €/m2. Marca Parquets tropicals, parquet 
sintètic nivell mig - baix. Tots inclouen el feltre de polipropilè de sota el parquet. Parquet 
flotant. 
Segons industrial pot portar dins mateixa gama.  
Morter autonivellant: 9,26 €/m2 
Parquet sintètic: 25,65 €/m2 
Sòcol parquet: 2 €/m2 

Paviment de parquet sintètic gama 
mitja ús domèstic, inclou pp 
sòcol+subbase morter 
autonivellant+pp sòcol 36,91 €/m2
 
 paviment ceràmic terrassa 

Qualitat de material porcel-lànic, nivell mig-alt. Marca Todagres de Todanato, model 
Basalto crema 40x40 cm. Es podria rebaixar la qualitat a un nivell més estándard mig-
baix en material. Cal mantenir altres preus pq són valors reals en obra.  Alternativa 
més econòmica: paviment natural gres Aragón 33x33 cm a 9,3 €/m2 subministre 
(material semblant en obra). 
Preu material subministre: 15,50  €/m2 
Morter agarre: 2 €/m2 (porcel-lànic que és més car que normal) 
Execució mo (mà obra): 12 €/m2 
Morter formació de pendents: 7,00 €/m2 
Sòcol: 2,00 €/m2 
Rejuntat vorada: 0,86 €/m2 (necessita més vorada al ser exterior que en interior) 

Paviment de gres exterior gres 
porcel-lànic 40x40 cm+subbase
morter autonivellant+pp sòcol 39,36 €/m2
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 paviment ceràmic en cuina i bany 

Qualitat de material porcel-lànic, nivell mig-alt. Marca Polveré gris 45x45 cm. Es 
podria rebaixar la qualitat a un nivell més estándard mig-baix en material. Cal 
mantenir altres preus pq són valors reals en obra.  Alternativa més econòmica: 
paviment Prisma gris M61 de 31,6x31,6 cm a 7,2 €/m2 subministre. 
Preu material subministre: 12,00  €/m2 
Morter agarre: 2 €/m2 (porcel-lànic que és més car que normal) 
Execució mo (mà obra): 12 €/m2 
Morter autonivellant líquid: 7,00 €/m2 
Sòcol: 2,00 €/m2 (en cas que sigui necessari, si hi ha enrajolat no cal sòcol) 
Rejuntat vorada: 0,86 €/m2 
 
En el nostre cas en obra, al tenir la capa de sub-base en obra, el preu pot disminuir 
i eliminar la capa de morter autonivellant líquid. Aquest preu pot disminuir. 
 

Paviment de gres interior gres porcel-làn
45x45 cm+subbase morter 
autonivellant+pp sòcol en cas necessari 35,86 €/m2

 
 Enrajolat ceràmic en cuina i bany (actualment en ninguna cuina s’enrajola, tot està 

enguixat+pintat, excepte en la zona de la mobles que es trasdosa en vertical sobre 
encimera el silestone en paret). 
Qualitat de material nivell mig. Marca Concert color marfil, blau, vermell, verd i 
taronja 33,30x66,60 cm. Es podria rebaixar la qualitat a un nivell més estándard 
mig-baix en material. Cal mantenir altres preus pq són valors reals en obra.  
Alternativa més econòmica: rajola mate marca Halcón de 31,6x45 cm a 5,8 €/m2 
(blanc) i en color 6,3 €/m2 (colors) subministre 
Preu material subministre: 12,25  €/m2 
Morter agarre+vorada: 2 €/m2  
Execució mo (mà obra): 10,50 €/m2 
Enrajolat de gres gamma mitjana de 
33x66 cm+base agarre+rejuntat de 
vorada 24,75 €/m2 

 
 Fals sostre pladur 

Valorat industrial subministre+col·locació (interessa més tot junt, pq és una partida que ho 
faci el industrial)  
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Inclou guies, placa, tornillat, anivellat i enmassillat i encitat amb repàs amb escaiola de 
placa. Tot inclòs. 
Fals sostre cartró-guix tipus pladur 13 mm 20,50 €/m2 
Fals sostre cartró-guix hidròfug  tipus pladur WR 
13 mm 21,30 €/m2 
 

 Fals sostre escaiola 
Valorat industrial subministre+col·locació (interessa més tot junt, pq és una partida que ho 
faci el industrial)  
Inclou anivellat, replanteig, canyís, espart, alambre i tacs fixats a forjat amb últimes 2 
capes amb escaiola de les juntes de la placa base. Tot inclòs. 
Fals sostre planxa staff 19,25 €/m2 
 

 barana en balco amb brendoles (m lineal )  
Valorat industrial subministre+col·locació (interessa més tot junt, pq és una partida que ho 
faci el industrial) . Industrial serraller de confiança. 
Inclou replanteig, subministre i col-locació i soldadures en inox i repàs final. Tot inclòs. 
Barana de inox, montants cada 1 m de passamà 4 
cm+3 brèndoles horitzontals varilla inox D.1 cm i 
passamà 6x2 cm. Totalment acabat i polit. Alçada 
total 1 m 150,00 €/ml 
 
Model d’acabat de barana inox.:  
      
 
 
 
 
 

 
 

 pintat de parets. Conèixer quins tipus de pintures a aplicar. en zones humides i 
seques.pintat de sostres. 
Pintura Todocolor plàstica. 

Pintura plàstica interior 3 mans blanc i/o color puntu
parets i sostres sobre guix 3,25 €/m2 
Pintura plàstica exterior 3 mans blanc i/o color puntu
parets i sostres sobre morter 5,46 €/m2 
Pintura plàstica exterior 3 mans blanc i/o color puntu 16,50 €/m2 
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elements metàl-lics 
 griferia cuina. Marca i model.  

Monodin N de Roca. Tot inclòs. Nota: es pot baixa a qualitat a Victoria N de Roca tota la 
griferia com alternativa més econòmica. 
Griferia: 49,31 €/ut 
Col-locació: 21 € 
 

 griferia bidet.Marca i model.  
Monodin N de Roca. Tot inclòs. Nota: es pot baixa a qualitat a Victoria N de Roca tota la 
griferia com alternativa més econòmica. 
Griferia: 44,00 €/ut 
Col-locació: 21 € 
 

 griferia rentamans.Marca i model.  
Monodin N de Roca. Tot inclòs. Nota: es pot baixa a qualitat a Victoria N de Roca tota la 
griferia com alternativa més econòmica. 
Griferia: 41,72 €/ut 
Col-locació: 21 € 
 

 griferia banyera/dutxa.Marca i model.  
Monodin N de Roca. Tot inclòs. Nota: es pot baixa a qualitat a Victoria N de Roca tota la 
griferia com alternativa més econòmica. (descomptes ja aplicats). 
Griferia grup dutxa-banyera : 57,00 €/ut 
Griferia dutxa : 50,45 €/ut 
Col-locació: 21 € 
 clau general a habitatge.Marca i model.  

clau de tancament cuina.Marca i model.  
clau de tancament bany.Marca i model.  
 sanitari bidet. Marca i model.  

Dama senso compact de Roca. Sense amortiguador en la tapa. Tot inclòs (tasa i 
tapa) 
Sanitari complet: 275,14 € 
Muntatge mo+material fixació: 36 € 
 

 sanitari inodor.Marca i model.  
Dama senso compact de Roca. Sense amortiguador en la tapa. Tot inclòs 
(tasa+motxila i tapa) 
Sanitari complet: 284,46 € 
Muntatge mo+material fixació: 36 € 
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 sanitari rentamans.Marca i model.  

Lavabo per empotrar de Roca Diverta de 55x42,5 cm.   
Lavabo per empotrar en encimera: 106,08 € (inclou sifó cromat sota moble) 
Muntatge mo+material fixació: 15 € 
  

 Carpinteria exterior alumini. sense ruptura i vidre amb càmera.  
Industrial Jorivan.. es miraran alternatives . 
 

 Carpinteria exterior alumini. amb ruptura i vidre amb càmera. 
Increment del mateix tipus de perfileria i finestra aprox de 17,26% per ser ruptura 
pont tèrmic. 
Senzill: vidre càmera 4/14/4 mm 
Nivell mig: laminar exterior 4+4/10/6 mm (correderes grans son 6+6/10/6 mm). 
  

 Persiana i enfosquiment, motoritzat. 
Industrial Jorivan.. es miraran alternatives  
Persiana aluminia RAL igual finestra lama curva motoritzada (inclou motor): 90,97 
€/m2 
  

 Portes interiors de 70.. ( portes i armaris empotrats ). Estan colocats els premarcs. 
Alternativa a CARRÉ que és car. 
Fuster de confiança, no és marca, així és més competitiu. Portes block que és més 
econòmic que normal. 
Valorat industrial subministre+col·locació (interessa més tot junt, pq és una partida 
que ho faci el industrial) –  
Porta 70x210 cm (premarc descomptat): 207 €/ut 

Porta 80x210 cm amb vidre al mig (premarc descomptat): 266 €/ut 
 

Fusteria interior de fusta, porta fusta de fa
envernissada i porta menjador vidriera. Inclo
premarcs. 223,55 €/ut 
Bloc armari fusta empotrat fusta de fa
envernissada. Inclou premarcs i interi
armari. 796,00 €/ut 
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Exemple porta block armari empotrat faig envernissat 
 

 porta interior d'acces a habitatge de 80. 
Fuster de confiança, no és marca, així és més competitiu. Portes block que és més 
econòmic que normal. 
Valorat industrial subministre+col·locació (interessa més tot junt, pq és una partida que ho 
faci el industrial) –  
Porta 80x210 cm (premarc descomptat amb tancament de seguretat): 398 €/ut 
 

 Mobiliari de cuina 
Mateix industrial que fuster de confiança. Es pot buscar alternativa de gent especialista 
només en cuina per ser competitius. 
Mobiliari: 219,72 €/ml de moble alt/baix. 
Valorat amb moble bàsic rexapat melanima color blanc mate, amb sòcol de alumini 10 
cm, manetes circular inox mate, cantells  rexapat i interior rexapat blanc. Inclou 2 
cuberters de plàstic, i tot col-locat. Moble alt de microones i forn i un petit armari alt 
obertura horitzontal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        
Equipaments interiors, mobles de cuina. Gama mitja-
stándard vivenda 100 m2. Moble melamina blanc, tiradors 
inox mate, sócol alumini. Inclou moble baix lineal+columna 
vertical forn i micro+mòdul prestatgeria vidre de 80 cm 
ample.  219,72 €/ml 
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Electrodomèstics: marca Ariston, inox gama bàsica, inclou 
campana decorativa rectangular 90 cm, forn+microones i 
placa vitroceràmica 786,07 €/ut 
Silestone en cuina, lleixa i frontal, gruix 2 cm, tipus Siletone 
gama bàsica. Color gris expo. 119,44 €/m2
 

 conmutador electric.  
BJC modelo IRIS color aluminio mercurio. 
 

 endoll electric . 
BJC modelo IRIS color aluminio mercurio. 
 

 instal.lacio electrica cablejat. 
Marca Pirepol 
 

 instal.lacio telefonia. mes els endolls. 
BJC empotrables 
 

 instal.lacio de video porter.  
BJC 

 
 instal.lacio de televisió i radio mes els endolls. 

BJC 
 
 Tovalloler electric en bany. Marca i model.  

Marca Salgar cromado: 275,47 €/ut instal-lat i en funcionament. 
 
 Instal.lacio de climatització centralitzat. opcio 1. marca i model.  

Instal-lat i en funcionament: 
Marca LG, fred/calor rati aprox 43,60 €/m2 
  
 Instal.lacio de climatització convencional amb split en menjador i dormitoris. opcio 2. marca i 

model 
Instal-lat i en funcionament: 
Split marca LG, per menjador amb bomba de calor 4.540 frig/h i 4.988 cal/h = 1.421,69 € 
Split marca LG, per habitació amb bomba de calor 3.027 frig/h i 3.440 cal/h = 1.202,89 € 
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Aire 

acondicionat
fred/calor 
convenciona
aparell 
multisplit   
38,20 €/m2  

 
 Instal.lacio de energia solar  

Es pot buscar alternativa a  SAUNIER DUBAL amb instal-ladors en comparativa. 
Variants: 
Vivenda 100 m2 = 3.840 € (tot inclòs) 
Vivenda 250 m2= 5.700 € (tot inclòs) 

 
 Instal.lació de fontaneria ( valorar revisió de la instal.lacio i estanqueitat ). 

A valorar amb instal-ladors, ja que fins que no es vegi i amb comparativa es pot 
extreure ratis. 

Fontaner
: xarxa d'aigu
calenta/freda 
21,75 €/m2 

 
 Instal.lacio de sanejament ( valorar revisió de la instal.lacio i estanqueitat ). 

A valorar amb instal-ladors, ja que fins que no es vegi i amb comparativa es pot extreure 
ratis. 

Sanejament: 
xarxa 
separativa 
fins sifó 
general 
5,72 €/m2 

 
 Pel espais generals, ( escala i vestibol i pasos ) tractarem els temes de fuster ( 

coneixer algun per demanar costos ), manya ( barana ), ascensor ( nosaltres ja hem 
demanat a ASVALL ), paviments ( terratzo i marbre o granit ) 

Idees de paviments en espais generals: 
Esglaó de marbre tipus crema nogal 

pulit per escala (inclou petja, 42,50 €/ml 
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contrapetja i zanquín) 
Replà escala de marbre tipus crema 

nogal pulit per escala+pp sòcol 52,00 €/m2
 
Alternativa paviment de gres porcel-lànic: 
Qualitat de material porcel-lànic, nivell mig-alt. Marca Pietra di Firenze Niebla 30x30 cm 
Preu material subministre: 15,50  €/m2 
Morter agarre: 2 €/m2 (porcel-lànic que és més car que normal) 
Execució mo (mà obra): 12 €/m2 
Sòcol: 1,19 €/m2 
Rejuntat vorada: 0,86 €/m2 (necessita més vorada al ser exterior que en interior) 
Paviment de gres exterior gres porcel-

lànic 30x30 cm+subbase morter 
autonivellant+pp sòcol 31,55 €/m2

Graó pietra di firenze niebla 30x33x4 cm: 6,94 €/ut 
Es considera 12+2+1,19+0,86 en mà obra, morter agarre, sòcol i vorada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Descartar alternativa de paviment de granit que és bastant més cara que el marbre. 
Exemple st. Vicenç polit de 2cm de 60x40x2cm subministre material a 37 €/m2, falta 
col·locació mà obra+morter+...= total aprox a 64 €/m2 
 

 Ascensor alternativa: Orona 
Fuster i serraller es busquen de confiança. Barana semblant que interior valorada. Pot 
incrementar al ser escala. 
Fuster: porta DM adaptada a forat amb pintura per portes color blanc 2 mans.  
Barana escala de inox, montants cada 1 m de
passamà 4 cm+3 brèndoles horitzontals varilla inox
D.1 cm i passamà 6x2 cm. Totalment acabat i polit
Alçada total 1  163,00 €/ml 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                                                   22 
 

Silvia Rovira Eroles 

 

 Mobles banys 
Alternativa: mobles de banys per marca Salgar  o altre de mobles ikea. 
Descomptes ja inclosos de Domedel. 
Conjunt moble blanc amb encimera+mirall+griferia incosa: marca Salgar Torvisco 80 = 
246,40 €/ut (comptar uns 40 € montatge instal-lador) 

               
Conjunt moble blanc amb encimera+mirall+griferia inclosa: marca Salgar Tajo 100 = 
251,20 €/ut (comptar uns 40 € montatge instal-lador) 
 
Ikea (inclou tot excepte la griferia). Cost instal-lació aprox 40 €. 

 
NIVELLS ACABATS AMB MOSTRES 
Fase inicial d’elecció entre el promotor i equip pluridisciplinar amb model de qualitats i 
acabats per el predimensionat en la obra. 
Material escollit en ceràmica com a subministrador Domedel i parquet sintètic flotant amb 
fusteria Peyra amb faig de major qualitat AC4 i 1 dibuix 1 sola lama enlloc altres models. 
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Canvi de model de mecanismes elèctrics de Simon 27 a Simon 82 escollit: 

 
 
Material ceràmics descartats 03/02/11, comercial Jordà Torrents. 
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MODEL DE PREDIMENSIONAT AMB UNA ESTANDARITZACIÓ A GRANS XIFRES 
A continuació, model en fulla de document en Excel, amb un mostreig de ratis amb un pis 
tipus de 3 habitacions, de 2 i 1 habitació amb generalitat de conjunt de partides segons 
amidament aproximat tancat i preu en €/ut, per extreure un predimensionat global. Aquest 
càlcul està establert únicament per la construcció en cost de reforma en cada pis tipus, 
sense incloure costos indirectes, benefici industrial, IVA, ni la compra del propi edifici, 
amb cost en PEM (pressupost execució obra). 
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PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 50,00 m2 609,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 12,06 m2 434,52 €
nou enrajolat 50,00 m2 1.237,50 €
nou paviment ceràmic 12,06 m2 331,65 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 3.432,81 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 2.288,54
1 hab 1.144,27

preu ut/pis
762,85 total 6.865,63

PREDIMENSIONAT TERRASSA

GABRIEL I GALAN 17
BCN 

PARTIDES PER CAPITOLS

mostra 3 hab full 

PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 0,00 m2 0,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 12,06 m2 434,52 €
nou enrajolat 0,00 m2 0,00 €
nou paviment ceràmic 12,06 m2 331,65 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 1.586,31 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 1.057,54
1 hab 528,77

preu ut/pis
352,51 total 3.172,63

PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 0,00 m2 0,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 0,00 m2 0,00 €
nou enrajolat 0,00 m2 0,00 €
nou paviment ceràmic 0,00 m2 0,00 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 820,14 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 546,76
1 hab 273,38

preu ut/pis
182,25 total 1.640,28

mostra 3 hab no arrenca 
enrajolat, si 

mostra 3 hab no arrenca 
enrajolat, ni 
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PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 50,00 m2 609,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 0,00 m2 0,00 €
nou enrajolat 50,00 m2 1.237,50 €
nou paviment ceràmic 0,00 m2 0,00 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 2.666,64 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 1.777,76
1 hab 888,88

preu ut/pis
592,59 total 5.333,28

mostra 3 hab arrenca 
enrajolat, no 

 
 

MOSTREIG AMB VERIFICACIONS 
Es consideren les mateixes fulles excel, mencionades anteriorment, amb un estudi i 
tempteig per decidir juntament amb la propietat en inici predimensionat si es preveu 
arrencar o no l’enrajolat i paviment existent en document previst a màxim de pisos de 3 
habitacions global. En un origen, es volia conservar tot el previst originalment, però degut 
estat real i sobretot aspecte estètic que es comprova que és antic i amb estètica poc 
moderna, es considera per càlcul, la opció d’arrencar i col-locar amb paviment i rajola 
nova per donar un acabat de millor qualitat i sobretot estètica per vendre a futurs clients. 
A continuació es mostren els documents elaborats: 
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PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 50,00 m2 609,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 12,06 m2 434,52 €
nou enrajolat 50,00 m2 1.237,50 €
nou paviment ceràmic 12,06 m2 331,65 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 3.432,81 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 2.288,54
1 hab 1.144,27

preu ut/pis
762,85 total 6.865,63 722,697

20,0749

PREDIMENSIONAT TERRASSA

GABRIEL I GALAN 17
BCN 

PARTIDES PER CAPITOLS

mostra 3 hab full 

mostra 3 hab no arrenca 
enrajolat, si   
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PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 0,00 m2 0,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 12,06 m2 434,52 €
nou enrajolat 0,00 m2 0,00 €
nou paviment ceràmic 12,06 m2 331,65 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 1.586,31 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 1.057,54
1 hab 528,77

preu ut/pis
352,51 total 3.172,63 333,961

9,27668

PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 0,00 m2 0,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 0,00 m2 0,00 €
nou enrajolat 0,00 m2 0,00 €
nou paviment ceràmic 0,00 m2 0,00 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 820,14 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 546,76
1 hab 273,38

preu ut/pis
182,25 total 1.640,28 172,661

4,79615

mostra 3 hab no arrenca 
enrajolat, ni 
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PARTIDES
enderroc 12,55 m2 157,50 €
arrencada premarc 2,00 ut 36,00 €
arrencada enrajolat 50,00 m2 609,00 €
regates inst+premarc+ajudes 1,00 pa 259,50 €
paret 10 cm+premarc obra 12,55 m2 317,14 €
arrencada paviment 0,00 m2 0,00 €
nou enrajolat 50,00 m2 1.237,50 €
nou paviment ceràmic 0,00 m2 0,00 €
neteja final+repasos obra 1,00 pa 50,00 €

COST TOTAL PER PIS 3 HAB. APROX. 2.666,64 €
RATI 33% DE 3 H, 33% DE 2 H I 33% DE 1 H

2 hab 1.777,76
1 hab 888,88

preu ut/pis
592,59 total 5.333,28 561,398

15,5944

mostra 3 hab arrenca 
enrajolat, no 
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3 CONTRACTACIÓ I COMPARATIVA INDUSTRIALS 

 
MODELS DE CONTRACTACIÓ SENSE CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Segons es comenta en el document 1, es reflexa a mode informatiu, com a trets generals 
quadres genèrics, extrets de documentació del postgrau, per fer una diferenciació entre 
un contracte amb projecte i obra, promotor - constructor amb el sistema tradicional o 
clàssic i el sistema evolucionat amb management. 

 
Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
 

 
Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 

 

Finalment el sistema de quadre amb un sistema molt utilitzat, en edificació no residencial, 
amb una enginyeria dins l’equip professionals de tècnics i amb el construction manager. 
 

 
Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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MODEL D’ORGANITZACIÓ I TREBALL EN PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA 
Per a cada model d’obra, s’utilitza un model de carpetes i subcarpetes que es nombren a 
continuació i amb la organització d’arxius corresponent en format informàtic, en els arxius 3, 
4, 6, 7 i 8 són subcarpetes amb arxius únics: 

01. Informació inicial, predimensionat obra 
02. Informació del projecte bàsic/executiu i modificats 
03. Control general obra, detallat més abaix. 
04. Seguiment econòmic de la obra, detallat més abaix. 
05. Control fotogràfic i documental de la obra 
06. Control de la seguretat en la obra, detallat més abaix. 
07. Control del control de qualitat en la obra, detallat més 

abaix 
08. Control del medi ambient en la obra, detallat més abaix. 

Detall punt 03. OBRA: 
01. Control de les empreses en l’obra, report diari 
02. Realització d’informes mensuals 
03. Actes de visites d’obra  
04. Planning de la obra mensual 
05. Control de personal amb documentació en obra 
06. Plànols d’obra  

 
Detall punt 0.4 CONTROL ECONÓMICO: 

01. Pressupost inicial i controls mensuals amb facturació 
02. Certificacions mensuals (cash flow. Pagaments, 

factures..) 
03. Quadre comparatiu d’industrials 

Detall punt 0.6 SEGURIDAD: 
01. Pla de seguretat i salut 
02. Pla d’emergència en obra 
03. Visites obra del Coordinador SS 
04. Control accés industrials 
05. Estudi de Seguretat i salut 
06. Fotografies específiques SS 
07. Contractes específics SS 
Documentació bàsica obra: obertura 

al centre de treball, documentació i 
actes tipus i telèfons de contacte 
de  totes les parts implicades en 
l’obra. 
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Detall punt 0.7 CALIDAD: 
0.0   Programa de control de qualitat establert inici/durant obra 
01. Pla d’autocontrol en empreses específiques (instal·lador,..) 
02. Control de qualitat durant la recepció de la obra 
03. Control de qualitat durant l’execució de la obra 
04. Control de qualitat en obra executada 
05. Manual d’ús i manteniment final  
        documentació bàsica obra: cd final de recopilació tota 

documentació i plantilles de temes de qualitat 

Detall punt 0.8 MEDIO AMBIENTE: 
0.1 Pla de medi ambient 
0.2 Pla de gestió de residus 
0.3 Seguiment de la obra en el medi ambient 
0.4 Ordenances i documentació 
0.5 Pla d’emergència en tema medi ambient 

 
LLISTAT INDUSTRIALS UTILITZAT 
Extret de l’experiència en obra com a cap d’obra d’una empresa constructora i com a direcció 
d’execució en enginyeria, igualment s’utilitza com a base de dades de tota la documentació en 
llistats d’industrials i llistat empreses de referència coneguts, en cas, de no tenir industrial, es 
consultaria amb gent de referència, per exemple, el cas de la reparació de cops en banyeres i 
plats de dutxa tant acrílic com porcel-lana, a través del subministrador  de material sanitari 
ens envien dades d’una persona que realitza aquest tipus de feines. Aquest llistat o llistats, és 
un document ‘viu’ que s’actualitza constantment, en cas de tenir nous proveïdors i de variar o 
incrementar els proveïdors o industrials. 
 
Es pot consultar, diferents llistes d’industrials que s’han fet servir de referència: 
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LLISTAT DE PROVEÏDORS UTILITZAT EN OBRA 
En aquest document, engloba també com a base de dades extret de la experiència, però el 
que respecte a conjunt de proveïdors coneguts i de bona referència en obres anteriors, per 
aplicar en la obra executada. 
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Versión: 02

1. PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓ SABADELL

Persona de contacto: Joan
Dirección: C/ Maria Cubí I Soler, 1
Población: 08192 Sant Quirze del Vallès
Teléfono: 937 206 400
Fax: -
Móvil:
Web: www.plataforma.com
Observaciones:

2. CATALONIA CERAMICA, S.A

NIF: A-58285420
Persona de contacto:
Dirección: Ctra. Sant Cugat Km 3 Aptdo. Correos 109 - Cerdanyola del Vallès
Teléfono: 93 580 20 00
Fax: 93 580 15 51
Móvil:
Web: www.catalonia-ceramica.es
E-mail: c-c@catalonia-ceramica.es
Observaciones:

6. MAUSA

NIF:
Persona de contacto:
Dirección: C/Tirso de Molina,2 Cornellà del Llobre                     

C/Can Milans, Polígono Industrial "Can Milans" 
Teléfono: 93 377 40 50
Fax: 93 565 05 55
Móvil:
Web: http://www.mausa.es/index.php
E-mail: marketing@mausa.es
Observaciones:

7. DOMEDEL

NIF:
Persona de contacto:
Dirección: · Carrer dels Calders, 55 08203 Sabadell (Barcelona)

· Avda. Vallés, 149 08223 Terrassa (Barcelona)

Teléfono: 93 712 44 22(Sabadell) / 93 780 77 88(Terrassa)
Fax: 93 711 58 57(Sabadell) / 93 789 06 27(Terrassa)
Móvil:
Web: www.domedel.com
E-mail: beth@domedel.cat
Observaciones:

LLISTAT DE PROVEÏDORS

MATERIALS BÀSICS

PROVEEDORS EVALUATS
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SOLICITUDS A CADA INDUSTRIAL 
El funcionament per a enviar la informació, sempre per presa de contacte telefònica, amb 
enviament de totes les dades, amb pdf, dels amidaments i plànols. En la majoria, es 
concreta una visita a la obra per poder comprovar abast i particularitat de la obra en qüestió. 
Exemple d’informació rebuda per enviar a industrials per igual: 
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S’envia amb arxiu en pdf còpia i actuació de tots els plànols, amb identificació del pis, per 
evitar discrepàncies. Evidentment, amb posterior visita en obra, a diferents hores entre cada 
industrial del ram. 
 
Sempre es marca, un període de 7 a 10 dies hàbils, per recepció de documentació i ofertes 
per validació. En cas, de no rebre, la documentació en la data establerta, es dóna la 
proposta per no acceptada a fora plaç. Cal una vegada recepcionada tota la documentació, 
posar-la en estudi, comprovar tot els comentaris i aportacions, resolució de dubtes per 
telèfon, o via e-mail i concloure a formalitzar la comparativa per igual als industrials.  
 
RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ INDUSTRIALS EN PRESSUPOSTOS 
Es realitza per a cada lot o concepte de partides, lotificació, una búsqueda de possibles 
industrials segons llista d’industrials (filtre), amb un mínim de 3 empreses i màxim de 5-7 
empreses, que compleixin amb les expectatives de qualitat, temps i cost, per procedir a la 
detecció de dades i inici de comparativa.  Si hi ha punts no determinats, o no valorats per 
alguna de les empreses, es posiciona per totes les empreses el valor més alt, per no 
perjudicar la comparativa, en cas de ser un punt conflictiu, es demana perquè no s’ha tingut 
en compte. Veure a continuació la comparativa amb industrials montacotxes i ascensors: 
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Es determina les empreses per opció de valoració dins el comparatiu per la 
llista d’industrials. En cas de no disposar es busca alternativa en dades a 
través de Internet. 
En la recollida de dades i explicació a cada industrial i/o empresa és molt 
important que es realitzi una visita in situ en la obra per determinar 
accessos, dificultats, estat obra,.. i tenir molt definit com es porta el 
material, descàrregues, grua.. En aquest cas està clarament definit que no 
hi ha grua en la obra, sinó que es disposa de un cabrestant i hi ha ajuda de 
personal d’obra segons contracte establert per la empresa del ram de 
paleta a qualsevol industrial. Una vegada realitzada la visita s’envia la 
documentació tot via e-mail . En cas de dubtes es resolen per telèfon, sinó 
es convoca una segona visita en obra.  
Un cop enviades totes les propostes econòmiques per e-mail, es registren i 
guarden en les corresponents carpetes en arxiu informàtic. Es procedeix a 
analitzar cada oferta, validada i ponderar errors i/o omissions i aclarir 
dubtes en cas necessari i ja procedir a comparar, per un filtre final amb les 
condiciones establertes de pagaments, entrega i lliurament en obra. 
Finalment amb determinació del promotor i CM es realitzar la adjudicació 
final. 
Únicament s’imprimeix i arxiva en paper la oferta adjudicada. La resta 
servirà per tenir documentació i arxiu informàtic. Tot seguit es contacte a 
totes les empreses per agrair la col·laboració i la empresa guanyadora es 
convoca per procedir a redacció i firma de contracte. En aquest cas, la 
empresa adjudicada per ascensors i montacotxes, va ser Zener. 
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MODEL DE CONTRACTE AMB EMPRESA 
S’adjunta a continuació el model de contracte utilitzat, amb un tipus de redactat i clàusules 
adaptades i particularitzades per a cada empresa adjudicada per les tasques. Model d’exemple 
amb industrial de l’alumini, que es signa ambdues parts en cada fulla previ a inici de feines en 
obra.  
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QUADRE COMPARATIU D’INDUSTRIALS 
A continuació, es detalla la comparativa en document excel de tots els lots establerts en la 
obra, abans detallat varis pressupostos d’empreses rebudes i acceptades dins el procés 
comparatiu.  
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Lotificació en ASCENSOR I MONTACOTXES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotificació  de PINTURA: 
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Lotificació de SANITARIS I GRIFERIA: 
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Lotificació de RAM DE PALETA: 
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Lotificació amb concepte de material PAVIMENTS I ENRAJOLATS: 
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Lotificació en concepte de SERRALERIA: 
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Lotificació en concepte de les INSTAL·LACIONS: 
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Lotificació en concepte de MARBRES I GRANIT: 
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Lotificació en concepte de GUIX I CARTRÓ-GUIX: 

 
 
 
 



53                                           CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN 

Silvia Rovira Eroles 

 

Lotificació en concepte de MOBLES DE BANY I EQUIPAMENTS: 

 
Lot no realitzat finalment 
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Lotificació en concepte de FUSTA INTERIOR: 
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Lotificació en concepte de FUSTERIA ALUMINI: 
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Lotificació en concepte d’ ELECTRODOMÈSTICS: 
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Lotificació en concepte de MOBLES DE CUINA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                                                   58 
 

Silvia Rovira Eroles 

 

Lotificació en concepte de PARQUET SINTÈTIC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així es mostra per a cada lot segons els quadre resum, amb el control documental de tots els processos marcats. Els lots que ara estant com 
anul·lats, són conceptes que van aparèixer en fase de projecte i finalment, per part promotor i per obra, es van descartar al ja està presents en 
obra o no donar viabilitat. 
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4 PLANIFICACIÓ 

 
Control of planning, the program was done with Microsoft Project is a monthly control of the 
entire set of elements of the project 
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Broken down at all times, the last of the 12-08-11 Planning.
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Planning initial plan dated 17-01-11. 
Scheduled Completion: 02-08-11 Home: 24-01-11 
version 1 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                                                   62 
 

Silvia Rovira Eroles 

 

 
Planning performance: 31-01-11. 
Scheduled Completion: 12-08-11 Home: 24-01-11 
version 2 
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Planning performance: 14-02-11. 
Scheduled Completion: 09-08-11 Home: 24-01-11 Version 3 
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 Planning performance:  17-02-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheduled Completion: 09-08-11 Home: 24-01-11. Version 4 

  
Planning performance: 14-03-11. 
Scheduled Completion: 09-08-11 Home: 24-01-11 Version 5 
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Planning performance:  14-04-11. 
Scheduled Completion: 09-08-11 Home: 24-01-11 
version 6 

Planning performance:  16-
05-11. 
Program Completion: 24-08-
11 
Start: 24-01-11 
version 7 
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Planning performance:  16-06-
11. 
Program Completion: 29-08-11 
Start: 24-01-11 
version 8    
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Planning performance: 21-07-11. The deadline to confirm date 09-08-11 
Completion scheduled :18-09-11 Home: 24-01-11 
version 9
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EVOLUTION OF THE PHOTOGRAPHIC WORK 
Here are a monthly evolution shown by photographs of any work to check all the construction 
process of a beginning to the completion of the work in months: 

 
2011 JANUARY  

 

P 
WORK PHOTOS 

 
P

WORK PHOTOS 
 

1 

 

2 
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2011 FEBRUARY  
 

P 
WORK PHOTOS 

 
P 

WORK PHOTOS 
 

1 2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 
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2011 MARCH  

 

P 
WORK PHOTOS 

 
P 

WORK PHOTOS 
 

1 2 

3 

 
 
 

4 

 

 
 

5 

 

 
 

6 

 

 
 



71                                           CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN 

Silvia Rovira Eroles 

 

2011 APRIL 

P 
WORK PHOTOS 

 
P 

WORK PHOTOS 
 

1 2 

3 4 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 
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2011 MAY 
 

P 
WORK PHOTOS 

 
P 

WORK PHOTOS 
 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
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7 

 

 

8 

 

 

 
2011 JUNE  

P 
WORK PHOTOS 

 
P 

WORK PHOTOS 
 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 
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5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 
 

2011 JULY  
 

P 
WORK PHOTOS 

 
P 

WORK PHOTOS 
 

1 

 

2 
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CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                                                   76 
 

Silvia Rovira Eroles 

 

2011 AUGUST 
 

P 
FOTOS OBRA 

 
P 

FOTOS OBRA 
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7 

 

 

8 

 
2011 SEPTEMBER 
 

P WORK PHOTOS P 
WORK PHOTOS 

 

1 

Plant cover 

2 

Access to the back ground cover 

3 

 

Interior attic on deck 

4 

 

indoor toilet 

5 

 

interior bathroom small 

6 

 

 
interior bathroom suite 
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7 

 

interior bathroom suite 

8 

 
storage rooms on ground floor 

P 
WORK PHOTOS 

 
P 

WORK PHOTOS 
 

9 

rear facade 

10 

 
Exit on ground floor housing 

11 

 

laminated coating wood community ladder 
 

12 

 

laminated coating wood lift community area 
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13 

 

yard storage rooms on one floor 

14 

 

yard storage rooms on one floor 

15 

 

Dinning room 

16 

kitchen 

17 

 

later front balcony 
 

18 

 

Dining room 
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19 

 
 

 
main facade 
 

20 

 
main facade 

 

21 

 
 
 

garage 

22 

Community area lift 
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5 PRESSUPOSTOS 

 
MODELS DE PREDIMENSIONAT DE COSTOS PER CONJUNT DE CONCEPTES D’OBRA 

 Model amb arrencada i reposició de terrat en coberta 
ARRENCADA I REPOSICIÓ TERRAT PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

ut partida amidament €

m2 96,07 225,00 21.615,75
ut Retirada runa a contenidor 140,00 2,00 280,00
Pa Formació i reforç en estructura metàl‐lica de forat 600,00 1,00 600,00

m2 108,86 10,00 1.088,60

m2

Inclou pp ajudes i remats ampits. 46,37 120,00 5.564,40
m2 Repassos amb caseta de fusta 300,00 1,00 300,00

29.448,75

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de sostre existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor.
Coberta plana transitable amb paviment de gres exterior, protegida  amb 
làmina impermeable LBM‐ 5 mm 
gruix amb encontres+capa morter final+paviment gres exterior gres porcel‐
lànic 40x40 cm totalment acabat. 

 
 

 Estudi i predimensionat de realitzar àtic en coberta 

TERRASSA 600 m2

PARTIDES
enderroc 60,00 m3 1.256,40 €

retirada enderroc+contenidor+neteja 60,00 m3 716,40 €

nova coberta plana transitable tot complet (pendents, aillament tèrmic, 
impermeabilització+gres final) 350,00 m2 19.169,50 €
neteja final+repasos obra 350,00 m2 1.057,12 €

COST TOTAL REEMPLAÇAMENT TERRASSA PEM 22.199,42 €

PREDIMENSIONAT TERRASSA

GABRIEL I GALAN 17
BCN 

PARTIDES PER CAPITOLS
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 Amb balcons façana posterior alternativa estudiada 
ARRENCADA I REPOSICIÓ BALCÓ REPOSICIÓ FAÇANA POSTERIOR GG17BCN

ut partida amidament €

m2 96,07 29,36 2.820,62
ut Retirada runa a contenidor 120,00 1,00 120,00
ml Formació de minvell en paret monocapa, repicar existent i nou remat 28,00 38,92 1.089,76
ml Formació de peça de goteró en gres exterior+rejuntat  30,50 44,83 1.367,32

m2 35,36 29,36 1.038,17
6.435,86

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor.

Formació de paviment de gres exterior amb gres Roca+formació pendents+rejuntat 
peçes

 
 

VERSIÓ 2 
1 ARRENCADA I  REPOSICIÓ TERRAT PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

ut partida amidament €

m2 5,50 149,90 824,45
ut Retirada runa a contenidor 140,00 2,00 280,00
h Neteja final, replanteig de contrapendents i repassos finals amb segellat juntes finals 15,00 24,00 360,00

m2

Inclou pp ajudes i remats ampits. 48,44 96,07 4.653,63
m2 Col‐locació aillament tèrmic planxa EPS de 50 mm gruix+polietilè de protecció o feltre final 20,05 79,43 1.592,57
Pa Previsió sobreeixidor en coberta 15,00 4,00 60,00
ml Col‐locació cubremurs coberta 27,00 79,43 2.144,61
ml Col‐locació minvell i remats coberta 24,50 79,43 1.946,04

11.861,30

2 OBERTURA FORAT+REPOSICIÓ PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

ut partida amidament €
Pa Formació i reforç en estructura metàl‐lica de forat 420,00 1,00 420,00
Pa Enderroc en cel ras d'altre forat i reposició final cel ras. Previsió 108,00 1,00 108,00

m2 72,00 7,50 540,00
1.068,00

Coberta plana transitable amb paviment de gres exterior, protegida  amb làmina 
impermeable LBM‐ 5 mm 

gruix amb encontres+capa morter final+paviment gres exterior gres porcel‐lànic 40x40 cm 
totalment acabat. 

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor.

Enderroc de sostre existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor.
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3 CASETES TERRAT PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

ut partida amidament €
Pa 4.798,35 2,00 9.596,70

m2 17,05 71,748 1.223,30
m2 Porta accés exterior d'alumini 325,00 2,8 910,00
m2 Finestres alumini  245,00 8 1.960,00
m2 Paret interior amb cartró‐guix de pladur amb protecció aillament tèrmic 17,05 25,27 430,85
m2 Pintura interior sobre morter per parets 5,20 25,27 131,40

m2 61,20 58 3.549,60
Pa Ajudes remats coberta, sanejament i connexions 320,00 2 640,00
Pa Instal‐lacions en caseta 420,00 2 840,00

19.281,86

RESUM PARTIDES PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

1 ARRENCADA I REPOSICIÓ TERRAT 11.861,30
2 OBERTURA FORAT+REPOSICIÓ 1.068,00
3 CASETES TERRAT 19.281,86

TOTAL 32.211,16

Panell aglomerat hidròfug de 19 mm fixat amb resines epoxy sobre estructura metàl‐lica

Protecció aillaments tèrmic en cara interior amb planxa rígida EPS 50 mm per 
parets façana amb cel ras de cartró‐guix pladur

Caseta de traster en terrat. Parets de 15 cm+revestiment arrebossat i 
pintat+coberta onduline amb perfil tub per subjectar coberta i teula mixta. 

 
 

VERSIÓ 3 
1 ARRENCADA I  REPOSICIÓ TERRAT PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

ut partida amidament €

m2 5,50 149,90 824,45

ut Retirada runa a contenidor 140,00 4,00 560,00

h Neteja final, replanteig de contrapendents i repassos finals amb segellat juntes finals 18,00 9,00 162,00

m2

43,00 96,07 4.131,01

m2 10,55 79,43 837,99

Pa Previsió sobreeixidor en coberta 15,00 4,00 60,00

ml Col‐locació cubremurs coberta 27,00 79,43 2.144,61

ml Col‐locació minvell i remats coberta 24,50 79,43 1.946,04

10.666,09

2 OBERTURA FORAT+REPOSICIÓ PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

ut partida amidament €

Pa Formació i reforç en estructura metàl‐lica de forat 420,00 1,00 420,00

Pa Enderroc en cel ras d'altre forat i reposició final cel ras. Previsió 108,00 1,00 108,00

m2 72,00 7,50 540,00

1.068,00

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

Coberta plana transitable amb paviment de gres exterior, protegida  amb làmina 

gruix amb encontres+capa morter final+paviment gres exterior gres exterior 

Inclou pp ajudes i remats ampits.

Col‐locació aillament tèrmic planxa EPS de 50 mm gruix+polietilè de protecció o feltre 
final

Enderroc de sostre existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor.
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3 CASETES TERRAT PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

ut partida amidament €

Pa Import total Material segons albarà de Plataforma de la Construcció 3.601,59 1,00 3601,59

Pa Mà obra caseta traster coberta arrebossat 7,50 87,77 658,28

m2 17,05 87,88 1.498,35

ut Porta accés exterior de fusta massissa 310,00 2,00 620,00

m2 Finestres alumini  245,00 3,00 735,00

m2 Pladur en parets tancament interior parets 17,05 21,50 366,58

m2 Pintura exterior sobre morter per parets 5,20 87,88 456,98

m2 Pintura interior sobre parets i sostre guix 4,00 87,88 351,52

m2 Col‐locacio de morter autonivellant interior caseta 4,50 59,00 265,50

m2 Col‐locacio de paviment interior de parquet en caseta 14,00 59,00 826,00

ml Col‐locacio de sòcol interior en parquet en caseta 6,00 43,94 263,64

m2 108,00 65,00 7.020,00

m2 Mà obra per executar parets d'obra de gero paleta 19,00 87,88 1.669,72

pa Mà obra per executar muntatge plaques sostre i teulada 195,00 2,00 390,00

ut Reposició de cel ras i reperfilat en sostre pisos 150,00 2,00 300,00

ut 1.500,00 2,00 3.000,00

Pa Instal‐lació de fontanteria previst 100,00 2,00 200,00

Pa Ajudes remats coberta, sanejament i connexions i obertura de regates 330,00 2,00 660,00

Pa Remats en arrebossat i placa de xapa en mitgeres 227,50 2,00 455,00

Pa Pintat ratlles en paviment per zona comunitària 100,00 1,00 100,00

Pa 460,00 2,00 920,00

20.756,56

Protecció aillaments tèrmic en cara interior amb planxa rígida EPS 50 mm per parets 
façana

Soldadura de tub d'acer i soldadura per ferrer o paleta per muntatge estructura 
coberta

Escales de fusta per accés a la coberta de fusta de pi simple amb una barana al costat

Instal‐lacions, inclou il‐luminació interior, punts de llum interior i ext, punt de llum 
exterior i endoll exterior en caseta

 
VALORACIÓ APART

ut partida amidament €

ut Finestra velux en coberta de 50x50 cm totalment col‐locada 956,00 0,00 0,00 no

pa 444,50 2,00 889,00 ?

m2 Enrajolat bany complet sobre pladur de sup 4m2 16,50 11,20 184,80 ?

m2 7,10 67,38 478,39 si

1.552,19

RESUM PARTIDES PROPOSTA  ÀTIC GG17BCN

1 ARRENCADA I REPOSICIÓ TERRAT 10.666,09

2 OBERTURA FORAT+REPOSICIÓ 1.068,00

3 CASETES TERRAT 20.756,56

A TOTAL 32.490,65

B VALORACIÓ APART 1.552,19

A+B TOTAL+VALORACIÓ APART 34.042,84

A+B TOTAL+VALORACIÓ APART real 32.969,04

Tauler de fibres conglomerades tipus OSB‐3 per coberta de 12 mm de 2,50x1,25+col‐
locació

Subministre i col‐locació de bany complet, amb plat de dutxa de 100x70 cm+wc roca 
dama senso i lavabo dama senso i pp muntatge
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 DESICIÓ INCORPORACIÓ PARTIDES NOVES EN PRESSUPOST 

 
ARRENCADA I REPOSICIÓ BALCÓ REPOSICIÓ FAÇANA POSTERIOR GG17BCN

ut partida amidament €

m2 96,07 29,36 2.820,62
ut Retirada runa a contenidor 120,00 1,00 120,00
ml Formació de minvell en paret monocapa, repicar existent i nou remat 28,00 38,92 1.089,76
ml Formació de peça de goteró en gres exterior+rejuntat  30,50 44,83 1.367,32

m2 35,36 29,36 1.038,17
6.435,86

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor.

Formació de paviment de gres exterior amb gres Roca+formació 
pendents+rejuntat peçes

 
 
PRESSUPOST INCIAL OBRA GG17BCN: data 30 gener de 2011 
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Edifici Plurifamiliar entre mitgeres
Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
0             Capítul TREBALLS PREVIS 1 4.750,00 4.750,00

Neteja general de l'edifici. Inclou 
repicat de l'escala existent del local 
comercial, amb retirada i separació 
de runa i càrrega al contenidor. Tot 
inclòs.

0.1           Partidaut Instal.lació elèctrica trifàsica 
provisional d'obra.�

1,00 2.000,00 2.000,00

Instal∙lació elèctrica trifàsica 
provisional d'obres i el seu consum 
durant l'execució de les mateixes. 

0.2           Partidaut Instal∙lació d'aigua provisional 
d'obres i el seu consum durant

1,00 1.000,00 1.000,00

Instal∙lació d'aigua provisional 
d'obres i el seu consum durant 
l'execució de les mateixes.

0.3           PartidaPA Neteja general de l'edifici. Inclou 
repicat de l'escala existent

1,00 1.750,00 1.750,00

edifici 1 1,00 1,00 1,00 1,00
0.3 1,00 1.750,00 1.750,00
0 1 4.750,00 4.750,00

1             Capítul ENDERROC 1 5.969,56 5.969,56
Enderroc de paret interior de 10 cm, 
de totxana de 10 cm de gruix, a mà i 
amb martell trencador manual i 
càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor.

1.1           Partidam2 Enderroc d'envà de ceràmica de 10 
cm de gruix, amb mitjans manua

27,34 12,55 343,12

Enderroc d'envà de ceràmica de 10 
cm de gruix, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor.

VIVENDES 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3º2º 1 1,91 0,00 2,50 4,78

1 2,94 0,00 2,50 7,35
1 1,50 0,00 2,50 3,75

2º2º 1 2,28 0,00 2,50 5,70
1 0,81 0,00 2,50 2,03

1º2º 1 0,80 0,00 2,20 1,76
1 0,90 0,00 2,20 1,98

1.1 27,34 12,55 343,12  
 
..... TOTAL DE 17 CAPITOLS 
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17.4.4        Partidam2 Subministre i col∙locació de peces 
prefabricades de panot amb mo

36,600 34,60 1.266,36

Subministre i col∙locació de peces 
prefabricades de panot amb morter 
CP, segons model establert per 
l'Ajuntament, per possibles 
reparacions de vorera en tram de 
façana.

VORERA 1 36,60 0,00 0,00 36,60
previsió ext 0 0,00 0,00 0,00 0,00

17.4.4 36,600 34,60 1.266,36
17.4.5        Partidaut Subministre i col‐locació de gàrgoles 

en coberta per sobreeixdor
4,000 85,40 341,60

Subministre i col‐locació de gàrgoles 
en coberta per sobreeixdor. 
Totalment col‐locat.

TERRAT 4 0,00 0,00 0,00 4,00
17.4.5 4,000 85,40 341,60

VESTÍBUL 0 0,00 0,00 0,00 0,00
planta baixa 1 1,20 0,00 2,00 2,40
prev. pb 1 1,50 0,00 2,00 3,00

17.4 5,40 3.082,42 16.645,07
17 1 17.695,07 17.695,07
GG17BCN 1 529.790,05 529.790,05

 
 

RESUM DE PRESSUPOST VERSIÓ INICIAL 
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VERSIÓ AJUSTADA V.2 PRESSUPOST INCIAL OBRA GG17BCN: data 17 de febrer de 2011 
 

RESUM DEL PRESSUPOST 

 
 
 
Resum de comparativa per partides  entre pressupost versió inicial i versió 2 
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VERSIÓ AJUSTADA AMB MARGE ACTUACIÓ PER CONTROLLER ENTITAT 
BANCÀRIA: data 22 de febrer de 2011. 

Modificació: 22/02/11

Edifici Plurifamiliar entre mitgeres Gabriel i Galan 17 Barcelona
Pressupost
Códi Nat Ud Resum Comentari Parcial CanPres PrPres ImpPres
0             Capít TREBALLS PREVIS 1 5.750,00 5.750,00

Neteja general de l'edifici. 
Inclou repicat de l'escala 
existent del local comercial, 
amb retirada i separació de 
runa i càrrega al contenidor. 
Tot inclòs.

0.1           Partidut Instal.lació elèctrica trifàsica 
provisional d'obra.�

1,00 1.000,00 1.000,00

Instal∙lació elèctrica trifàsica 
provisional d'obres i el seu 
consum durant l'execució de 
les mateixes. 

0.2           Partidut Instal∙lació d'aigua 
provisional d'obres i el seu 
consum durant

1,00 1.000,00 1.000,00

Instal∙lació d'aigua 
provisional d'obres i el seu 
consum durant l'execució de 
les mateixes.

0.3           PartidPA Neteja general de l'edifici. 
Inclou repicat de l'escala 
existent

1,00 3.750,00 3.750,00

edifici 1,00
0.3 1,00 3.750,00 3.750,00
0 1 5.750,00 5.750,00

1             Capít ENDERROC 1 12.740,93 12.740,93
Enderroc de paret interior de 
10 cm, de totxana de 10 cm 
de gruix, a mà i amb martell 
trencador manual i càrrega 
manual de runa sobre camió 
o contenidor.

1.1           Partidm2Enderroc d'envà de ceràmica 
de 10 cm de gruix, amb 
mitjans manua

27,34 12,55 343,12

 
....... 
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6 CONTROL DE COSTOS 

 
 

SISTEMA DE COSTOS: 
1. Sistema de costos ABC. Sistema de costos basat en el concepte de les activitats 
que estem utilitzant. Activitat que consumeix recursos amb unit level activities, activitats a 
nivell unitari. 
 

Mes març 2011: 
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Mes abril 2011: 
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Mes maig 2011: 

 
Mes juny 2011: 
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Mes juliol 2011: 

 
mes Agost – Setembre 2011: 
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CONTROL ACOPIS I CERTIFICACIÓ, FACTURACIÓ. 
Es realitza un control d’acopis diaris, amb previsió de material a 1 setmana vista en 
concepte de material bàsic (ceràmica, morter, guix, discs, claus,..) per comanda a la 
empresa subministradora (Plataforma de la Construcció de Sabadell). En funció de palets es 
distribueix comanda per camió petit de 4 palets o camió gran amb pluma de 8 palets, per 
alçada de 20 m de braç articulat, en cas de dipositar el material utilitzat en la coberta. Resta 
de material es deixa a peu d’obra i es reparteix manualment a través industrial ram de 
paleta. Altres industrials, tots reben ajudes de pujada/baixada de material en obra. 
 
Cada mes, es presenta al Controller, una certificació a dia 15 de cada mes, amb visita 
mensual per verificar tasques realitzades. Es realitza el pagament a finals de mes a cada 
industrial reflexat en la certificació (30/31 de cada mes). 
 
En la facturació es realitza un control mensual de tots els pagaments realitzats, a més a 
més, es controla cada factura emesa per industrial amb fulla apart, amb compliment de 
feines realitzades.  
 
Tot seguit es mostra un control de facturació de l’industrial de ram de paleta en mes de 
març: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                                                   98 
 

Silvia Rovira Eroles 

 

Construcciones Safri, SL mes maig11 

Remat enrajolat en 3 banys: 75 m2x 26.6 €/m2= 1950 € 

Ventilació I extracció fums: anterior cert ‐1400 total : 5053,06 = 3653.06 € 

Ajudes instal‐lacions obertura regates: ant certificació ‐1500 € total partida: 2160 € = 660 € 

Pujada materials: 300 € 

Arrenca tela impermeable + terra coberta terrat:  1579.20 € 

Arrencada paviment balcons posterior: 45 m2 x 36 €/m2 = 1620 € 

Arrebossat banys planta baixa: 176.67 m2 * 9 €/m2 = 1590.03 € 

Pintura impermeabilització balcons posterior i principal+ col‐locació paviment de gres exterior: 78 m2 

x 26.5 €/m2 = 2067 € 

 

Total: 1950+3563.06+660+300+1579.2+1620+1590.03+2067= 13.329,29 € facturació 

Factura presentada Construcciones Safri, SL en bi: 12.456 €. OK 

Factura aportada amb justificants de partes de feina diaris. 

 
 

Relació de tasques amb justificació factura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcciones Safri, SL
C/ margarides, 44 Cliente: Cosntructora Cibex Black, SL
08186 Lliça d´Amunt
Urb. Can Roura Direccion:St. Jaume 45 1r 08201 Sabadell
N.I.F 46.518.804-Q
Tl: 93 841 91 25 N.I.F: B-65257594
Movil: 677 52 41 18
Email:construcciones.safri@yahoo.es

Nº FACTURA 9

FECHA: 15/05/2011

CANTIDAD PRECIO TOTAL

Alicatado de baños 2º1º, 2º2º, 1º2º,1º3º.

Colocacion de suelos, dar borada, pintar los 3
balcones delanteros, dar borada, collar cajetines, 
hacer regatas y taparlas, descarga de camiones, 
repartir material por los pisos, picar terraza dos capas,
bajar la runa, llenar varios contenedores, replanteo de 
3 hiladas de geros, hechar planche de mortero para
los desniveles, colocacion de 4 puntos de desagues
y conectar, ayudas  a varios industriales, formacion
de tabiqueria, colocacion de marcos de cocina, 
direccion de obra etc..

B.I 12.456,00

I.V.A 18 2242,08

TOTAL 14.698,08
 - 1% IRPF 124,56 €

TOTAL 14.573,52 €

CONCEPTO
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FLUXOGRAMA DEL CIRCUIT DEL PROCÉS D’INFORMACIÓ DEL PROCÉS 
 

 
Font informació: documentació modificada amb origen de l’assignatura de Gestió integrada, Prevenció de Recursos 
Laborals i Qualitat del curs de retitulats en Enginyeria Edificació curs 2010-2011. 

PREDIMENSIO
NAT SEGONS 
ABANSPROJE

CTE 

PRESSUPOST I 
COMPA. 
COSTOS

AUDITORIA 
DEL PROJECTE 

BÀSIC   I 
FASES  

DELIPROJECTE  

NOU 
SISTEMA  

SEGUIMENT DE 
COSTOS I 
PLANIFICACIÓ 

PLA DE 
TESORERIA 
I CASH 
FLOW 

MODIFICACI
Ó I 
ADAPTACIÓ 

COMPARATIVA 
INDUSTRIALS+CONT
RACTACIÓ IND. PER 

LOTIFICACIÓ

SISTEMA 
CONTRACT
UAL. FAST 

TRACK?

NO 

SI

DESVIACI
O TEMPS, 
COST, Q ? 

   SÍ 

   NO 

CONTROL EXECUCIÓ+SEGURETAT +QUALITAT OBRA+MEDI 
AMBIENT 

CONTROL FACTURACIÓ I CERTIFICACIÓNS MENSUALS 

      COMUNICAR PARTS AFECTADES 

   Fi 

REGISTRE 
DE 

CQ+SS+MEDI 
AMBIENT I 

DOE

EXTRACCIÓ 
DE RATIS 

   SÍ 
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7 RESPONSABILITATS DELS AGENTS DINS EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
 
RESPONSABILITAT CIVIL I DECENAL DE LA LOE 

Esquema de les possibles responsabilitats jurídiques derivades de la falta de mesures de 
seguretat o d’un accident de treball amb o sense resultat lectiu 

 
Font informació: extracció de documentació del postgrau Construction Management del CAATEEB 
 
 

Model de quadre de responsabilitats civils i garanties establertes per la LOE 
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TERMINIS I TIPUS DE DANYS
La preescripció és de 2 anys

QUI EN RESPON TIPUS DE GARANTIA OBLIGACIÓ DE 
GARANTIA

Deu anys per danys materials causats 
a l'edifici per vicis o defectes que 
tinguin el seu origen o afectin als 
fonaments, pilars, bigues, forjats, murs 
de càrrega o altres elements 
estructurals que comprometin 
directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de l'edifici 

TOTS Assegurança de danys o 
de caució per garantir 
durant 10 anys el 100% 
del cost de l'obra 1% de 
franquícia

Sols edificis d'habitatges

Tres anys per danys materials causats 
a l'edifici per vicis o defectes dels 
elements constructius i instal-lacions 
que provoquin l'incompliment dels 
requisits bàsics d'habitabilitat

TOTS Ídem anterior per 
garantir durant 3 anys el 
30 % de l'obra 1% de 
franquícia

No

Un any per danys causats per vicis o 
defectes d'execució que afectin als 
elements d'acabat de l'obra

CONSTRUCTOR Ídem anterior per 
garantir durant 1 any o 
retenir el 5% del cost de 
l'obra

No

RESPONSABILITATS I GARANTIES

 
 

GESTIÓ EN OBRA 
Durant el procés de l’obra, el procés de Fast Track, amb una realització de projecte 
amb poca diferència en temps versos la obra, implica una sèrie de canvis, 
modificacions i plànols d’obra respecte el projectat inicialment. Alguns canvis són 
degut a preferències per promotor, errors d’obra respecte projecte o canvis per 
decisió Direcció Facultativa, tot seguit nombrarem els canvis i processos: 
 
 Canvi per preferències de promotor 

-Es modifiquen les instal·lacions de la cuina per tenir una major distribució i 
incorporar en vivendes 3º1 i 2º1º unitat de secadora/lavadora dins d’un bany. Implica 
2 versions de plànols d’obra amb comunicació al instal·lador, ram de paleta i fuster.  
Modificació de cuines 3º2º i 2º2º ubicació de zona de lavadora/secadora i nevera. 
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Plànol cuina 3º1º 
-Realització per part del fuster d’un frontal de fusta de DM rexapat de faig en 
ascensor i armaris enfront zona comunitària. No es realitza i es descarta arrambador 
en laterals escala per tema econòmic. 
-Qualitat de paviment de granit microgrà nacional en espai comú. 
-Model de qualitat de estándar a qualitat mitja-alta. 
-Realització de mínim 1 aseo per a cada vivenda, independent de bany per suite. 
-Arrencar anterior enrajolat i paviment zones humides i col-locar noves 
rajoles/paviments de gres de major qualitat i més modern. 
 

Relació de fotografies inicials en banys/aseos i procediment al seva arrencada: 
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-Arrencada de paviment en balcons posteriors i substitució per nova peça de gres porcel-
lànic mateixa que en façana principal. Per igualtat en condicions i per millora amb tema 
goterons i protecció final peça en façana posterior. 
 

Fotografia en estat deixadesa obra, 18 de gener de 2011, visita inicial obra: 
   
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ubicació de trasters en pati de façana posterior per els baixos. 
-Arrencar l’actual coberta i realitzar un canvi pendents i ampliació de volum amb remunta 
per les golfes. Inclou obertura de forat i reforç accés en pis 3º2º. 
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-Es mantenen banyeres i dutxes anteriors que estiguin en bon estat. Les que tenen 
cops es repara amb gent especialitzada en reparació de cops. 
-Col-locar el màxim com a premisa d’armaris empotrats tipus block en habitació suite i 
altres habitacions que permetin l’espai. 
-Es pretenia arrencar l’escala de formigó en baixos 1ª i finalment, per temes 
econòmics es descarta i es manté la seva estructura. 
-Col·locació de mampares de vidre. 
-Col·locació de lluminàries sobre dels miralls no previstos en el pressupost. 
-Col·locació de persiana enrotllable galvanitzada en accés a local comercial. 
 
 Canvi per error d’obra respecte projecte 

-Rectificació de dimensions del previst en projecte amb referències de mides de plànols 
anterior projectista, a on no coincideixen en mides en la realitat. Implica nova mesura de 
mides i ajust i rectificació de plànols d’obra. Implica 2 versions de plànols d’obra amb 
comunicació al ram de paleta, instal·lador i manyà.  
-Rectificació de la distribució de trasters en aparcament per nova plaça de parking darrera 
del montacotxes.  
-Amb supervisió de muntadors de parquets finalment, es descarta, tot i ser parquet sintètic 
col-locar parquet en zones humides de banys/aseos, degut a alta humitat i constant 
variabilitat per el que no recomanaven la seva col-locació. Es va determinar mantenir en 
cuines que no afecten i eliminar en aquestes zones per col-locar paviment de gres ceràmic. 
-Canvi de disseny i concepte en les instal-lacions d’extracció i ventilació del aparcament. 
Es varia de 1 a 2 ventiladors amb i sense silenciador. Finalment per motius econòmics es 
desestima opció cara i s’adopta la solució de 1 ventilador sense silenciador amb aportació 
en persiana reixada en 30% a través del montacotxes.  
-Canvi i disseny en concepte de les instal-lacions de ventilació dels trasters, per adoptar 
una ventilació separada del aparcament respecte al que havia marcat junt el enginyer. 
-Al no tenir suficient garanties d’acabat i protecció contra el foc en el sostre de planta 
soterrani, i al tractar-se d’un forjat reticular, s’adopta per part CM la solució d’enguixar tot el 
sostre per garantir la estabilitat al foc estructural. 
-Rectificació de plànol de fusteria alumini original respecte obra al canvi de mides. Implica 
3 versions de plànols fins ajust final obra. Comunicació alumini-ram de paleta. 
-Modificació de suport estructura metàl-lica de subjecció en llosa de balcó en façana 
principal respecte el projectat. Hi ha modificacions en obra per facilitar muntatge en obra. 
Canvi per CM-manyà i DF. Per manca de regularitat en balcons de forjat, implica una 
modificació en obra. 
Canvi proposat no executat, sinó que remat vertical de xapa acabat a sota amb una UPN. 
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Solució vista desde sota forjat: 
 
 

 
 
 
 
 
Solució vista desde la coberta: 

                       
 
 Canvi per decisió de Direcció Facultativa (DF): 

-Ubicació de punts de llum en zones humides 
-Canvi ubicació portes accés cuina en baixos 1º i baixos 2º, anteriorment accedia per porta 
corredera i es canvia per una porta de pas simple al altre costat paret. Planilla fuster amb 
aquest canvi. 
-Solució de repicar i reforçar amb mur a dames de formigó armat, zona de montacotxes, 
per inviabilitat de col·locació maquinària en forat existent.  
-Repicar escala mig existent en local comercial de formigó armat i reconvertir en escala de 
fusta. 
-Entrada amb fusteria alumini negre i vidre en tot el rebedor. 
-Escala dels baixos acabada amb paviment de silestone compact de color blanc. 
-Silestone en cuines enlloc del gris expo el model carnia. Color una mica més clar i to més 
grisós. 
-Frontal i armari posterior en escala folrat de fusta rexapat de faig vaporitzat. 
-Sòcol d’enlloc de color blanc es manté el mateix que el paviment de faig, per la mateixa 
tipologia comú amb totes les portes de pas i tapetes. 
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-Remarcat de porteria en accés en espais comuns dins a cada porta. Amb una solució de fer 
fals sostre de cartró-guix i ubicació de totes les lluminàries. 
-Sostre del traster en planta baixa enlloc del previst de teula per coberta plana acabat amb 
paviment porcel-lànic de color gris fosc igual que els balcons. 
-Replanteig i disposició de la peça en aplacat de façana en planta baixa de porcel-lànic negre 
de 60x30 cm en vertical, amb juntes de 2 i 4 mm. 
-Creació de marc de pas en pisos 3º2º, 2º2º i 1º3º de mig pas per menjador-cuina. 

-Nova distribució de banys en pis 1º3º per accés dormitori suite a través i reconversió del 
bany. 
-Nova distribució del vestíbul entrada amb reubicació armari central electricitat i aigua. 
-Nova distribució cuina del pis 1º2º i 1º1 per accés cuines. 
-Reubicar espais de pas d’instal-lacions en caixons de baixants per donar volum d’armaris 
empotrats encastats. 

 
-Redistribució en accés vestíbul, amb canvi ubicació quadre general elèctric i aigua 
respecte original, per col-locar accés amb L de fusteria alumini amb vidre laminar. 
-Es decideix per motius de manca espai i per efectivitat amb mesures de passar els tubs 
frigorífics en la part interior del forat ascensor i posteriorment tapat amb un trasdossat de 
cartró-guix tipus pladur per garantir la màxima solidès del forat per posterior maquinari. 
-Moltes revisions i canvis en ubicació de traçats de baixants de desaigües i tubs de 
ventilació amb adaptació a espais reals de forat. 
-Adaptació de finestres en forats d’obra ja pràcticament acabats sense tenir un premarc per 
les mides. Implica més dificultat alhora de fixar i rematar mides al industrial. 
-Per la zona i edifici amb entrada precodi tècnic, any 2005 en construcció, s’adopta que la 
fusteria alumini no cal per zonificació ser de ruptura de pont tèrmic, ni ventilació segons 
marca la CTE. 
-Canvis i redisseny en fusteria alumini en entrada vestíbul i façana accés amb aplacat de 
peça ceràmica porcel-lànica. Enlloc de preveure un aplacat amb un granit. 
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-Ajustament de dimensions del forat de sortida de ventilació del aparcament a través 
del pati posterior, amb un menor dimensió per aprofitament en m2 per el pati. 
-Redistribució d’aplacat amb fusta en espais comuns de fusta de faig rexapat amb 
classificació M1, amb simplificació de mòduls en zona ascensor i zona finestra i 
zones de la planta baixa. 
-Porta de fusta en accés a vestíbul, per tema de protecció i evitar intrusisme, al veure 
accés amb fusteria alumini per entrada al edifici. 
-Canvi ubicació escomesa general elèctrica, de l’interior del vestíbul a la façana. 
-Canvi de tapeta superior de les portes per una mida més gran, per ocultar diferències del 
premarc de fusta existent versos la porta de fusta massissa block. 

 

   
Part no solucionada          Part solucionada 
 
-Canvi en distribució vestíbul, de muntar una porta massissa de fusta en zona armari 
comptador aigua per protecció respecte entrada amb vidriera alumini. 
-Paviment en entrada vestíbul amb felput de coco enmarcat amb paviment de granit, i 
bústies tipus llibre amb mirall. 
-Paviment accés muntacotxes de panot de 4 pastilles, igual que la vorera. 
-Redistribució de l’aplacat de la façana en ceràmica porcel-lànica rectificada negre en 
vertical a trencajunt enlloc de horitzontal. 
-Canvi de la fusteria alumini de local comercial més enretirada i amb protecció jàssera de 
formigó amb alucubond d’alumini. 
- Redistribució dels trasters en planta soterrani amb marcatge de reixes per ventilació i 
extracció. 
-Marcatge de vidre laminar en protecció en pisos 3º1º i 2º1º en bany de lavadora i 
secadora protegit. 
-Elecció de lluminàries exteriors i aplics de miralls. 
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CONTROL SETMANAL DE TASQUES EMPRESA RAM DE PALETA 
Per part industrial de ram de paleta es realitza una tasca diària de control de tasques realitzades en la obra, per control setmanal i justificació 
mensual en la factura. Mesura de control únicament adoptada per aquest industrial al tenir concepte de partides alçades a justificar per hores. 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
      
E
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ALBARANS D’OBRA 
Es recullen diàriament per part del responsable de ram de paleta, tots els albarans de materials per control per part de gestió i recepció de 
materials en obra. Es comproven i arxiven per posterior revisió i validació per facturació final. Es mostra tot seguit models albarans recopilats: 
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8 GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT 

 
 

DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT EXIGIDA MENSUALMENT A LES EMPRESES 
Exemple de la documentació exigida per una empresa de treball en obra, com a 
documentació habilitada. Es tracta del mes de juny de 2011 en la empresa de enguixador, 
MONDEVA, SL: 

 Certificat de cotització a la Seguretat Social de l’empresa (FIGURA 1) 
 Rebut de liquidació de la cotització de la Seguretat Social de l’empresa (FIGURA 

2) 
 TC1 i TC2 de treballador/s en obra (FIGURA 3) 
 Nòmina mensual de treballador/s en obra (FIGURA 4) 
 Rebut amb extracte bancari de pagament responsabilitat civil empresa (FIGURA 

5) 
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  FIGURA 1           FIGURA 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
                               FIGURA 3    FIGURA 4 
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A continuació es mostra un model d’acta de control d’accessos, la carta de 
model de mesures de seguretat, model d’acta d’adhesió del pla de seguretat 
i la gestió en obra respecte la seguretat i salut. Tota aquesta documentació 
està en base a plantilles personalitzades en format word i excel per el seu 
control, amb una organització similar a una empresa amb ISO. 

 
 
 
 

                             FIGURA 5 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5 
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MODEL D’ACTA DE CONTROL D’ACCESSOS 
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CARTA DE MODEL DE MESURES DE SEGURETAT    
                                                                                                          Llistat de tota la documentació enviada i exigida a les empreses 

 i/o industrials adjudicats en la obra. És requisit indispensable per 
iniciar treballs en la obra. Tot seguit es mostra la documentació exigida: 
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MODEL D’ACTA DE ADHESIÓ DEL PLA DE SEGURETAT 
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GESTIÓ EN OBRA DE LA SEGURETAT I SALUT 
Es mostra el control i gestió documental en obra amb documentació visible i a l’abast en la 
planta baixa de tot el control documental i visual en temes de seguretat i salut: 
 

        
Botiquin i extintor amb senyals visibles                                   Quadre general provisional elèctric  

          
T Telèfons d’interés en la obra                                                    Pla d’emergència visible en la obra 

                                     
Documentació de la obra amb senyalització provisional accés                Pla de Seguretat i Salut en obra incidències 
 

En cas de no disposar material de seguretat, com és el cas, de material auxiliar de bastida 
(façana posterior) i grua autopropulsada de 20 m (façana principal), s’adopten contractes 
específics en empreses especialitzades al ram, amb tot el material de seguretat actualitzat i 
homologat. 
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Contracte en bastida homologada façana posterior: ALCO 

 
 

Contracte vàlid per 1 mes, del 12-07-11 fins al 12-08-11. La retirada es va realitzar per 
temes de remats, uns dies abans, el 03-08-11. 
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Contracte en grua autopropulsada de 20 m en façana principal: UPING, SL. 
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Es va demanar en 2 fases, una primera en data del 12 al 16 de maig, per la col·locació del 
reforç metàl·lic de les xapes en U de tots els balcons de la façana principal i una posterior i 
final de remat i repàs de pintura en veïns el 12-09-11. 
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9 REPERCUSSIONS DE LA CONSTRUCCIÓ EN EL MEDI AMBIENT 

 
En els informes es realitza una recopilació de la documentació exigida en control de residus, 
com al centre de residus Gelabert, amb una carta documentada de residus per control final. 

 

 
 

Tots els documents que es mostren a continuació, són plantilles personalitzades en word o 
excel amb un control i gestió com format ISO. 
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INFORME D’IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
 

Versió: 01

Probabilitat Gravetat P x G Significativa

FE004

AE004

HE002 General Baix a M oderada 2 N o

HE005 General Baix a M oderada 2 N o

SE003

EE002

PE005

PR OBABILITAT

 

Triv ial M oderada N otable

TOLERABLE (1 i 2)

IM PORTAN T (3)

INTOLERABLE (4 i 5)

GRAVETAT

Alta

M itjana

Baix a

5

2 3 4

1 2 3

3 4

Es considerarà la situació d'emergència S IGN IFIC ATIVA quan el resultat de l'av aluació sigui superior o igual a 3. En aquest cas, es marcarà amb una 
creu a la columna "S ignificativ a". En les altres situacions, es considerarà N O SIGN IFIC ATIVA.

SE001

SE002

EE001

PE001

Incendis a l'oficina

Esllav issades i despreniments

Talls en línies de subministrament elèctric

Epidèmies i malalties (Per ex emple: crisis d'asma 
per pols)
Talls en línies de comunicació (telèfons, fibra òptica, 
etc.)

General Baix a M oderada

General

N o

N o

2

N oBaix a M oderada 2

AE002

AE003AT
M

OS
FE

RA
EN

ER
GI

A
SP

OL
/S

UB
SÒ

L

Baix a M oderada 2 N oGeneral

General M itjana

General

HI
DR

OL
OG

IA

Radiacions radioactiv es

Baix a

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRA DO CALIDAD, M EDIO A MBIENTE Y 
PREVENCIÓN

IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS D'EM ERGÈNCIA 
M EDIAM BIENTAL

SITUACIÓ D 'EM ERGÈNC IA

Incendis forestals

GG17BCN

PLA DE MEDI AMBIENT  D'EXECUCIÓ D'OBRA

CM AMB CIBEX BLACK, SL

Pag 1 de 1Data: 15 de gener de 2011

CODI OBRA: 

OBRA:  H ABITATGE PLU RIFAM ILIAR EN TRE M ITGERES DE 9 VIVIEN DES, LOC AL C OM ERC IAL I APARC AM EN T
PROMOT OR:  ANDCLOT , SL

FL
OR

A 
I F

AU
NA

Genaral Baix a M oderada 2 N o

General Baix a M oderada 2

M oderada 2 N oGeneral

PO
BL

AC
IÓ PE002

PE004

Trencament de canonades d'aigua

Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics

HE001

HE003

HE004

AVALUA CIÓ
COD I A CTIVITAT

2 N o

General M itjana M oderada 3 Si

General Baix a M oderada

Inundacions a l'obra

Trencament d'oleoductes

Incendis a l'obra

M oderada 3 Si

General

Trencament de la x arx a de clav egueram

Vessaments incontrolats al sòl

Document: M A-012.4.3

Plagues

2 N oGeneral Baix a M oderada

Baix a M oderada 2 N oEmissions de substàncies tòx iques (pols d'amiant, 
fums)

Trencament de canonades de gas

FE001

FE002

FE003

AE001
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QUADRE DE CONTROL DE CONTENIDORS EN OBRA 
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10 CONTROL DE QUALITAT  

 
En apartat de control de qualitat detallem els punts en seguiment de la obra, amb un mateix 
sistema de funcionament amb documents personalitzats adaptats a la obra amb format excel 
i sistema de gestió semblant a un procediments amb ISO: 
 
PLA AUTOCONTROL DE QUALITAT EN OBRA 
Es realitza per a cada subministrador de material, i està corroborat per industrial o 
contractista que aplica la mateixa execució. Són materials comprats directament per CB, SL, 
per tant serà d’aplicació per materials bàsics de l’empresa  la Plataforma de la Construcció i 
material sanitari i de sanejament empresa Domedel. 

 
CODI:   

NUM DATA COMANDA ALBARÀ MATERIAL / EQUIP/ SERVEI QUANTITAT TRAÇABILITAT RESPONSABLE

CODO DESCARGA 87 DE 160 2

TIRA DE 3 MTS DE 125-B SANITUB 2

DERIVACION DESCARGA 45 DE 125 5

DERIVACION DOBLE 45 DE 125 1

CODO DESCARGA 87 DE 125 6

REDUCCION DESCARGA DE 125-110 4

CODO DESCARGA 45 DE 125 4

ADHESIVO PVC 1000 ML. 2

3

2

GG17BCN

 CONTROL DE COMPRES
OBRA:  HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 9 VIVENDES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT.
PROMOTOR: ANDCLOT, SL
CM AMB CIBEX BLACK, SL

PLA AUTOCONTROL DE QUALITAT (OBRA)

1 08/02/2011 02-09948 SANEJAMENT PALETA

subministrador:  DOMEDEL
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CONTROL EN OBRA 
Registre en Control de qualitat: 

CODI: 

NÚM
DATA 

OBERTURA
DESCRIPCIÓ

DATA 
TANCAMENT

GREU AC AP ACCIÓ DERIVADA

1 28/01/2011 Modificació de projecte en el moment d'execució 28/01/2011

2 10/03/2011 Modificació de projecte en el moment d'execució 11/03/2011

3 11/03/2011 Modificació de projecte en el moment d'execució 11/03/2011

4 11/03/2011 Modificació de projecte en el moment d'execució 11/03/2011

5 11/03/2011 Modificació de projecte en el moment d'execució 11/03/2011

REPONSABLE SIGNATURA

OBSERVACIONS

AC = ACCIÓ CORRECTORA, AP = ACCIÓ PREVENTIVA

gg17bcn

PLA AUTOCONTROL DE QUALITAT
OBRA:  Habitatge plurifamiliar entre mitgeres de 9 v ivendes, local comercial i aparcament
PROMOTOR: Anclot, SL
CM amb Cibex Black, SL

LLISTAT NO CONFORMITATS
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CODI OBRA:   

Versió: 01 Pag 1 de 1

NC AC AP DESCRIPCIÓ RESPONSABLE PLAÇ MÀX IM D'EX ECUCIÓ DATA VERIFICACIÓ OBSERVACIONS

NC=NO CONFORMITAT, AC=ACCIÓ CORRECTORA, AP= ACCIÓ PREVENTIVA

OBRA:  H abitatge plurifamiliar entre mitgeres de 9 v iv endes, local comercial i aparcament
PROMOT OR: Anclot, SL
CM amb Cibex Black, SL

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

ACCIONS DERIVADES DE NO CONFORMITATS

PLA AUTOCONTROL DE QUALITAT
Document: C-014 Data: 11 de març de 2011

gg17bcm

Quadre de no conformitats: 

C/Gabriel i galan 17 bcn

Versió: 01

NUM Q MA SS DESCRIPCIÓ CAUSA ACCIÓ INMEDIATA RESPONSABLE OBERTURA TANCAMENT AC AP

1 X
Durant replanteig el pilar nº7 queda fora de l'eix  

del mur
El plànol d'estructura no coincideix  amb el 

plànol d'arquitectura.
Moure pilar 15 cm respecte eix  replanteig 

segons indicacions de la D.F. CM 28/01/2011 28/01/2011

2 X
Modificació de projecte en el moment 

d'execució
Estructura Deplaçar tot forjat 20 cms CM-DF 10/03/2011 11/03/2011

3 X
Modificació de projecte en el moment 

d'execució
Escala ex terior De 90 cms a 110 cms per recolzar el mur DF 11/03/2011 11/03/2011

4 X
Modificació de projecte en el moment 

d'execució
Forat planta primera Enlloc de 410 cms serà 400 cms Propietat 11/03/2011 11/03/2011

5 X
Modificació de projecte en el moment 

d'execució
Alçada llosa 

De cota +5'90 serà a 5'83, llosa de 15 a 20 
cms propietat 11/03/2011 11/03/2011

NO CONFORMITATS: QUALITAT I MEDI AMBIENT. OBRA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN
CODI OBRA:   

gg17bcn

Document: C-013 Data: 11 de febrer de 2011 Pag 1 de 1

Q= QUALITAT, MA= MEDI AMBIENT, SS= SEGURETAT I SALUT, AC=ACCIÓ CORRECTORA, AP= ACCIÓ PREVENTIVA

PLA AUTOCONTROL DE QUALITAT

OBRA:  Habitatge plurifamiliar entre mitgeres de 9 v ivendes, local comercial i aparcament
PROMOTOR: Anclot, SL
CM amb Cibex Black, SL

 
 
Quadre d’accions derivades: 
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CODI: 

Versió: 001

Detall de la inspecció:

Documentació asociada:

Criteri d'acceptació:

Frequència:

Quantitat:

Equip inspecció: 

Data inspecció:

Responsable inspecció:

Responsable acceptació o validació:

OBSERVACIONS:

Control verificat per CM i DF

INFORME REVISAT PER: DF+CM

CONTROL SEGUIMENT MEDIAMBIENTAL

Document: C-010 Data:23/05/2011

CONSTRUCTION MANAGEMENT AMB CIBEX BLACK, SL

20/04/2010

PLA DE MEDI AMBIENT

OBRA: Vivenda plurifamiliar entre mitgeres de 9 vivendes, local comercial i aparcament
PROMOTOR: ANDCLOT, SL

FOTOGRAFIES REALITZADES PER:

INFORME REALITZAT PER:

control visual

 NBE-QB-90+informe empresa 

control visual

PPI

CM

CM

  GG17BCN

DESORDRE EN CASETA OBRA I  ZONA POSTERIOR DE L'OBRA

Pag 1 de 1

a cada coberta realitzada

1 comprovació per coberta

DF

23/05/2011

DF

CM+DF

DOCUMENT DE CONFORMITAT SEGONS PPI  
Exemple en control estanqueitat impermeabilització. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O D I: 

C M  am b  C ib ex B lack, S L

C O N T R O L  D 'EX E C U C IÓ  D E  L 'O B R A    
g g 17b cn

1 6 - 3 1 /0 5 /2 0 1 1

C O N TR O L  D E  Q U AL I TAT

O B R A :  H abitatge plurifam iliar entre m itgeres  de 9 v iv endes , loc al c om erc ial i aparc am ent
P R O M O T O R : A ndc lot,  S L
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Document relacionat amb la prova d’estanqueïtat realitzada en l’obra. S’adjunta una 
fotografia del procés de 24 h de vas de piscina amb aigua per comprovar que no hi hagi 
pèrdues. Resultat correcte. 
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CERTIFICATS DE CONTROL DE QUALITAT EN PRODUCTES 

   
 

CONTROL EXECUCIÓ EN OBRA 
Es confirma un control mínim d’una vegada a la setmana, els primers mesos, 
posteriorment, amb avançament obra ja el control era més exhaustiu, per la falta de detall 
i discrepàncies del projecte en la realitat, per el que implica més control i direcció en 
execució en obra. 
A continuació un control de realització de repicat de pilons de formigó armats, en la zona 
del montacotxes, que degut a la manca d’espai per amplada del vehicle, es va decidir, 
intervenir i repicar meitat de tots els pilons i amb resines epoxy d’adhesió i nova armadura 
de connexió amb una malla de 20x20 D.16 mm nou mur de formigó per dames per 
garantir la continuïtat estructural amb garanties. 
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1 

 
                  2         
 
      4  
 
3     3  
 
 
 
 
 
 
 
 
        5 
 
              Inici el 28-02-11 amb  finalització el 15-04-11 
              Longitud 5,50 m i 3 m alçada 
                    6 
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 EVALUACIÓ CONTINUA DE PROVEÏDORS 
Model personalitzat realitzat en excel per tipologia de sistema avalució als proveïdors o industrials contractats. 
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On finalment obtenim un quadre resum de tots industrials, 
contractistes i proveïdors llistats i catalogats amb nota per properes 
obres, i per inici de sistema per ser comparat si supera o és en la nota 
del C: 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN       134                                 
 

Silvia Rovira Eroles 

 

 

11 LLIURAMENT DE L’OBRA I POSTVENDA 

 
MEMÒRIA DE QUALITATS ENTREGATS A EXPOFINQUES I CLIENTS: 
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ANUNCI A DIARI ‘LA VANGUARDIA’ 
 
Es realitza una campanya informativa a través de la Inmobiliaria Expofinques, a través de 
mitjans visuals com el diari en edició de diumenge de classificats dels mesos de maig a 
setembre 2011. A continuació un exemple de la publicació central en data 12 de juny de 
2011 de part posterior de classificats en el centre, dins la part d’expofinques, amb anunci per 
captació clients: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLÀNOLS COMERCIALS ENTREGATS PER A EXPOFINQUES I CLIENTS
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PLANTA SOTERRANI 
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PLANTA BAIXA  
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PLANTA ALTELL 
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PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGONA 
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PLANTA TERCERA 
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PLANTA COBERTA 
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AVALUACIÓ CONTINUA DE PROVEÏDORS 
Exemple en avaluació continua de proveïdors, en aquest cas, el 
guixaire empresa MONDEVA, SL amb una nota final de B, per tant, 
empresa acceptable amb aspectes a millorar. No es permeten 
empreses amb insatisfacció, amb nota D i E. 
Tot seguit exemple empreses insatisfetes: El tall de nota és a partir 
de la valoració C que és satisfacció mitja. Les empreses no satisfetes 
són de la impermeabilització MAGDAN i es delimità el manyà 
SERRALLERIA CASACUBERTA, SL per només treballs de 
estructura i reforços metàl·lics i es desestima parcialment en feines 
de serralleria fina com frontals i xapes de remat en façanes, cas dels 
balcons principals que ha realitzat una feina sense seguir criteris 
plànols, ni consultes efectuades a DF, sinó a interpretació de com 
adaptava a obra. Mala qualitat de remats finals. 
 
Then companies such unsatisfied: The cut grade is based on the 
satisfaction rating C is average. Companies are not satisfied 
MAGDAN waterproofing and delimits the CASACUBERTA 
LOCKSMITH locksmith, SL only work structure and metal 
reinforcements and rejecting in part on work fine as locksmith and 
front plates of Finial on facades, balconies of the main case a job he 
has done without following criteria plans or consultations held in DF, 
but interpretation of how to adapt a work. Poor quality of end caps. 
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A continuació, exemple amb empresa no satisfetes segons 
enquesta, com MAGDAN, impermeabilització: 
 
Tots aquests models són fulles personalitzades en excel, comentat 
anteriorment, i es cumplimenten amb posterior registre i avaluació 
final per obtenir el llistat final de notes obtingudes. 
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INCIDÈNCIES POST - CONSTRUCCIÓ 
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Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
 
 

 
 
Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 

 

 
 
Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT ALS USUARIS 
A la finalització de la obra i entrega als usuaris, es realitza un manual d’ús i manteniment 
de totes les instal·lacions, apart del llibre de l’edifici per el seu correcte manteniment 
correctiu i preventiu. 
 

 
 

Model de document personalitzat en obra en base en word, amb una petita part, ja que es 
detalla tots els capitols i lots intervinguts en la obra per fer un manual amb 325 pàgines 
en total, per entrega a la comunitat de propietaris i a cada client final. 
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12 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN FASE D’EXECUCIÓ  

 
 

LIDERATGE D’EQUIPS 
Es mostra a continuació la situació de compromisos adquirits per al lideratge: 
 
 

PRÀCTIQUES

Brindar alè 9- Reconèixer les contribucions individuals a l'èxit de cada projecte
10- Celebrar els guanys de l'equip regularment

Habilitar a altres per actuar 5- Fomentar la cooperació generant confiança

6- Enfortir a la gent: delegar el poder, proporcionar alternatives, 
desenvolupar competència, assignar tasques crítiques i oferir 
recolzament visible

Servir de model 7- Donar el exemple a través de conductes coherents amb els valors 
compartits.
8- Aconseguir petits triomfs que promoguin avenços i generin 
compromisos

COMPROMISOS

Desafiar el procés 1- Cercar oportunitats desafiants per a canviar, crèixer, innovar i 
2- Experimentar, prendre riscos i apendre dels errors resultants

Inspirar una visió compartida 3- Visualitzar un futur constructiu

4- Reunir a d'altres en una visió comuna invocant els seus valors, 
interessos i somnis.

ELS 10 COMPROMISOS DEL LIDERATGE  

 
 

 
Nota: la referència del quadres a continuació el  logo                és la informació genèrica i el logo                        
és                informació aplicada en aquest projecte dins l’obra aplicat. 
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PRÀCTIQUES

Brindar alè 9- Reconeixement personal de cada tècnic i responsable industrials
10- Objectiu comú

Habilitar a altres per actuar 5- Permetre ser un equip i tothom té paraula

6- Màxima col-laboració entre totes les parts, i solucionar punts 
conflictius per part CM, contradiccions, coordinació entre industrials,..

Servir de model 7- Creure en aquest sistema i garantia de cumpliment amb fets

8- Amb objectius parcials i totals es reconeix per part de tothom

COMPROMISOS

Desafiar el procés 1- Desafiar realitzar una obra sense constructora 'tradicional' i amb un 
2- Asumir el risc d'elaborar un projecte amb un petit desfase en que 
s'executa l'obra. Obra inicia mes febrer 2011 i projecte inicia el mes de 
gener 2011

Inspirar una visió compartida 3- Confiar i reportar mensualment el cumpliment d'objectius establerts 
en aquest sistema constructiu

4- Visió compartida entre totes les parts, tècnics, industrials, promotor, 
del sistema utilitzat de contractació

ELS COMPROMISOS ADQUIRITS EN LIDERATGE A L'OBRA  

 

PRÀCTIQUES

Inspirar una visió compartida

Habilitar a altres per actuar

Servir de model

Brindar alè 6- Evidentment, objectiu comú per a cada industrial és poder treballar 
en el seu ram, sense molèstia d'altres industrials i no agrada 
'relativament' que hi hagin canvis en desicions de promotora (canvi 
endolls, distribució instal-lació cuina,…). Cal fomentar que és per un 
canvi o petits canvis, per posterior anar endevant en l'obra

4- Es deixa certa participació del industrial, però es denota que no hi ha 
encarregat en obra, i que cada industrial va al seu interés, per el que hi 
ha problemes en coordinació entre ells, pujada de materials, repassos i 
control d'organització en obra. Cal sobreesforç per part CM

5- S'actua per igual per tots, amb fomentar la iniciativa de cada 
industrial i tècnic. En cas del industrial de ram de paleta, el de més 
durada en contracte, no hi ha anticipació de petició de material, és té 
que forçar a demanar si falta material, i que prevegui en mínim 1 dia, 
per demanar al a Plataforma de la Construcció material bàsic. 
Pràcticament supleix el CM com un cap d'obra

COMPROMISOS

Desafiar el procés 1- Genera dubte entre tots els industrials, en aquest sistema, no 
tradicional, i és un factor que s'ha tingut que potenciar i explicar

2- Cal explicar el funcionament als tècnics i sobretot al promotor, que 
és qui creu en aquest sistema. Amb una explicació detallada del 
funcionament i la bona comunicació, és dóna ok. Es garanteix resultats

3- Cal reportar a diaria en conversació telefònica, e-mails i un control 
econòmic i planning mensual per demostrar el cumpliment d'objectius 
parcials i totals. La dedicació és superior a la inicialment plantejada, al 
ser una reforma i molta intervenció en obra

PUNTS CONFLICTIUS EN LIDERATGE  
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LÍDER

Necessita moltes competències 
personals i relacionals:
confiança en si mateix
capacitat de motivació
imaginació/creativitat

visió de futur
iniciatives/previsió

és eficaç
demana opinions
assimila errors

Gestiona
Administra
Executa

Controla que els objectius s'assoleixin
Rep informació de tots els serveis

Controla el dia a dia

GESTOR
Crea

Innova
Pren la iniciativa

Lluita contra els riscos
Motiva
Implica

Orienta a la millora
Ha de tenir coneixements tècnics, financers, 

de coordinació d'equips, relacionals, 
personals:

utilitza els 5 sentits de la direcció: visió, oïda, 
olfacte, gust, tacte, sentit comú

DIFERÈNCIES ENTRE EL LÍDER I EL GESTOR  

 
 

LÍDER

Necessita moltes competències 
personals i relacionals:
confiança en si mateix
capacitat de motivació a cara 
industrials
imaginació/creativitat
visió de futur
iniciatives/previsió
es demana ser molt eficaç
demana opinions
assimila errors i de tothom, per buscar 
solucions i no culpables per avançar al 
objectiu comú

70 % lider aplicat en obra 30% de gestor aplicat en obra

Gestiona
Administra
Executa

Controla que els objectius s'assoleixin
Rep informació de tots els serveis

Controla el dia a dia
Informa a diari/setmana/mensual

GESTOR
Crea

Innova
Pren la iniciativa

Lluita contra els riscos
Motiva
Implica

Orienta per aconseguir un projecte 
amb temps, cost i qualitat previst 

inicialment, ho si es millora en acabats
Bona comunicació

Ha de tenir coneixements tècnics, financers, 
de coordinació d'equips, relacionals, 
personals:
S'utilitza molt la experiència personal d'haver 
sigut cap d'obra en una empresa 
constructora, el fet d'haver treballat en una 
empresa promotora i haver fet Direccions 
D'Execució en una enginyeria
S'adopten respecte al tema de coneixements 
relacionals i recursos humans els detallats 
en el postgrau de Construction Management. 
Fet que no s'adquereix i es desconeix en una 
carrera tècnica

LIDER O GESTOR EN LA OBRA?  
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EQUIP DE TREBALL 
Es mostra a continuació els quadres en base teòrica i realitzada en obra de mostra de 
l’equip de treball: 
 

 

PASSIVA
Manipula o domina amb:

comentaris hostils 
insults-amenaces

culpabilitats
humiliacions

un llenguatge no verbal hostil

AGRESSIVA
Lamentar-se
Disculpar-se

Disculpar al altre
Minimitzar la importància del problema

Enfadar-se
Acceptar la solució sense estar 

d'acord
Esperar que el temps ho solucioni

REACCIONS NO DIRIGIDES A LA SOLUCIÓ DEL PROBLEMA  

 
    

PASSIVA

5% adoptat en obra puntualment en 
punts crítics mesos Maig i Juny

Manipula o domina amb:
comentaris hostils 
insults-amenaces

culpabilitats
humiliacions

un llenguatge no verbal hostil

0% no hi ha hagut cap mena d'actuació 
agressiva

AGRESSIVA
Minimitzar la importància del problema
Enfadar-se, en moments de màxima 

tensió
Acceptar la solució sense estar 

d'acord, puntualment va estar, al ser 
requeriments 'imposats' per la 

propietat. Almenys es dóna la opinió

REACCIONS NO DIRIGIDES A LA SOLUCIÓ DEL PROBLEMA  

 
FASES DE COMUNICACIÓ 
Es mostra a continuació els quadres en base teòrica i realitzada en obra de mostra de les 
fases de comunicació: 
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Per donar informacions:
directe

descriptiu
imparcial

sense aconsellar

Per donar la seva opinió:
mantenir els seus drets

explicar el seu punt de vista
personalitzar amb jo

no disculpar-se
no utilitzar tàctiques per intimidar

Per exposar les seves necessitats i 
desitjos:

saber el que un vol i centrar-se
explicitar les seves demandes

animar a respondre
no boicotejar-se abans de començar

Per formular crítiques positives i negatives:
definir el comportament i donar exemples

descriure el efecte que ha tingut en vostè o 
en altres 

cercar el moment oportú
no exagerar
no manipular

Per exposar els seus sentiments:
reconèixer les seves emocions

personalitzar els seus sentiments amb un jo
no fer-se el màrtir

Per comunicar la seva desició dient si o no:
decidir la seva postura

ser breu
persistir en la seva postura
no dir moltes vegades no

TÈCNIQUES ASSERTIVES D'APORTACIÓ  

 

Per donar informacions:
directe

descriptiu
imparcial

a on sempre es busca consell 

Per donar la seva opinió:
mantenir els seus drets

explicar el seu punt de vista
personalitzar amb jo

no disculpar-se
no utilitzar tàctiques per intimidar

Per exposar les seves necessitats i 
desitjos:

saber el que un vol i centrar-se
explicitar les seves demandes

no hi ha boicots marcats

Per formular crítiques positives i negatives:
definir el comportament i donar exemples

cercar el moment oportú
no exagerar
no manipular

Per exposar els seus sentiments:
reconèixer les seves emocions

no fer-se el màrtir

Per comunicar la seva desició dient si o no:
decidir la seva postura

ser breu
persistir en la seva postura

TÈCNIQUES ASSERTIVES D'APORTACIÓ  
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Per cercar informació:
fer els preparatius necessaris

demanar les dades
no fer avaluacions

Per demostrar que s'està escoltant:
escoltar acríticament

reflexar el contingut del que diuen. No 
reaccionar

Per demostrar empatía i respondre als 
sentiments:

reconèixer els sentiments dels altres
no mostrar-se d'acord o en desacord
definir i reflectir els seus sentiments

Per donar recolzament:
mantenir un interès permanent

mantenir obert el diàleg
expressar reconeixement

Per acceptar crítiques:
no reaccioni. Analitzi

demanar que donguin exemples
demanar suggeriments

reconèixer els seus errors
no deixar-se d'amoïnar
Per establir objectius:

definir els objectius més adients
específics

mesurables
aconseguibles

pertinents

TÈCNIQUES D'ACCEPTACIÓ  

 
 

Per cercar informació:
fer els preparatius necessaris

demanar les dades
no fer avaluacions

Per demostrar que s'està escoltant:
escoltar acríticament

reflexar el contingut del que diuen. No 
reaccionar

Per demostrar empatía i respondre als 
sentiments:

reconèixer els sentiments dels altres
es mostra si s'està d'acord o en 

desacord
definir i reflectir els seus sentiments

Per donar recolzament:
mantenir un interès permanent

mantenir obert el diàleg
expressar reconeixement de forma contínua 

per evitar la pressió i estrés afecti la 
motivació

sempre opció en positiu

Per acceptar crítiques:
s'analitza els punts de vista i es busca 

recolzament 
demanar suggeriments

reconèixer els seus errors
no deixar-se d'amoïnar

reaccionar en opcions a millorar 

Per establir objectius:
definir els objectius més adients

específics
mesurables

aconseguibles
pertinents

TÈCNIQUES D'ACCEPTACIÓ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                                                   158 
 

Silvia Rovira Eroles 

 

ORDRES DE TREBALL 
Es mostra a continuació, de quadres personalitzats amb base de document word, de 
l’aplicació de les ordres de treball per a cada industrial i/o contractista exercit durant la 
obra: 
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