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ANNEX A. TRADUCCIÓ AL CATALÀ APARTATS 1 i 2 

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

1.1. SUBJECTE DEL PROJECTE 

L’edificació data de principis del segle XX, més concretament del 1923 tal com indica la Llicència 

d’Obres Majors consultada a l’Arxiu Contemporani de Barcelona. És d’estil noucentista que n’era el 

predominant tant a Catalunya com a Barcelona, i que cronològicament se situa entre 1901 i 1929. 

 
Fig. 1.1.Fotografia exterior de la torre 

L’edificació consta d’un únic bloc de quatre plantes i una torre, la planta és pràcticament quadrada 

(11,75 m x 10,7 m) amb una tribuna de dos plantes (semi-soterrani i principal) a la façana principal 

(sud-oest) i d’un volum corb que sobresurt en la façana est que va de la planta principal fins la coberta.   

Consta de pàrquing,  planta semi-soterrani, planta principal, planta primera, planta segona i de planta 

torre. Degut al desnivell del terreny de + 6,40 m des del carrer Baró de la Barre respecte Gustavo 

Bécquer la planta semi-soterrani només ocupa la part frontal de l’edificació i disposa de dos 

habitacions, un traster i un petit bany;  igual que el pàrking que només ocupa la cantonada sud-est de 

la parcel·la que dona al carrer Gustavo Bécquer. 

 

Fig. 1.2.Planta semi-soterrani 

La planta principal és la de més superfície i està dividida en tres cruixies, les exteriors de 3,10m i 

l’interior de 4,65m d’ample, dividides a partir parets de 15 cm que creen els diferents espais dels que 

consta la planta, dos rebedors un dels quals conté les escales, cinc habitacions, un traster i un petit 

bany. 

 

    Fig. 1.3. Planta Principal 
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La primera planta té una superfície sensiblement inferior degut a que la superfície de la tribuna deixa de 

ser habitable per convertir-se en un balcó. Consta d’una distribució pràcticament igual a la planta 

inferior formada per la caixa d’escales amb un gran replà, una cuina, un menjador, una sala d’estar, 

tres habitacions, un passadís i dos banys complets. 

 

    Fig. 1.4. Planta Primera 

La segona planta està dividida en dos parts, la cruxia oest que és habitable i les altres dos que formen 

la terrassa on està situada una piscina a la cantonada nord-est. La superfície habitable es pot dividir en 

dos parts, l’arrencada de la torre que és original del  1925 i la resta construïda amb posterioritat, tot 

plegat consta d’un traster, un bany, un passadís i d’una habitació. 

 

 

 

 
FIg.1.5. Planta Segona 

I finalment la planta torre situada a la cantonada sud-oest a la qual s’hi accedeix mitjançant una escala 

de mà. 

 
Fig. 1.6. Planta Torre 
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1.2. EMPLAÇAMENT 

La torre està situada a la par alta de la ciutat de Barcelona, més concretament al barri de Vallcarca, que 

forma part del districte de Gràcia, i que està situada a la comarca del Barcelonès. 

 
Fig. 1.7. Plànol de Catalunya i marcat en vermell, la comarca del Barcelonès. 

 
Fig. 1.8.Situació de la vivenda (punt vermell) al barri de Vallcarca pertanyent al districte de Gràcia, i plànol de 

districtes de Barcelona. 

La propietat està localitzada al Barri de Vallcarca, als peus del turó/barri del Coll i disposa de sortida a 

dos carrers, al sud l’entrada principal que dóna al Carrer Gustavo Adolfo Bécquer nº 52 i al nord 

l’entrada secundaria pel carrer Baró de la Barre nº 25. Tant a l’oest com a l’est la parcel·la llinda amb 

dos edificacions aïllades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9.Vista de la vivenda que llinda amb els carrers anteriorment descrits, a l’esquerra l’Avinguda de Vallcarca 

(carrer amb arbres) i a la part inferior el viaducte de Vallcarca que finalitza a la Plaça Mons. 
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Fig. 1.10.Vista vivenda, edificacions i carrers adjacents. 

 

1.4. ORIENTACIÓ I ASSOLEJAMENT 

La façana principal de la torre està orientada al sud-oest, sense que cap edificació li provoqui ombra  ja 

que esta elevada respecte el carrer Gustavo Bécquer i les edificacions situades enfront són de planta 

baixa més dos o tres plantes pis. En canvi, en les façanes sud-est i nord-oest les torres veïnes li 

provoquen ombra a primera hora del matí i a última hora del dia respectivament. 

 

1.5. ACCESSIBILITAT  

Les principals vies d’accés són el Viaducte de Vallcarca i l’Avinguda Vallcarca ( antiga Av. Hospital 

Militar) que connecta amb la Ronda de Dalt i la Plaça Lesseps. 
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2. ESTUDI HISTÒRIC 

2.1. HISTÒRIA DEL BARRI, EL COLL-VALLCARCA 

La informació més antiga que es coneix sobre l’església de Santa Maria de Font Rúbia, actualment 

parròquia de la Mare de Déu del Coll, són tres documents datats de l’any 1098 i que apareixen al 

Cartulari de San Cugat, a l’arxiu de la Corona d’Aragó a Barcelona. 

 
Fig.2.1. Església de Santa Maria de Font-Rúbia 

El segon pergamí recull els límits del territori de Santa Maria de Font Rúbia entre la serra de Collserola, 

la serra dels Agudells, el puig d’Aguilar i el Riu Besòs, i ja en el darrer escrit es recull la donació que va 

fer també Grau Miró de les seves propietats a Sant Joan Despí, amb la finalitat d’ampliar el patrimoni 

de Santa Maria de Rúbia. 

El fet que l’església estiés situada en el trajecte de l’antic camí de Sant Cugat, de tradició romana, fa 

pensar que devia tenir, a més a més, una funció de descans per als vianants. Al segle XVI va ser 

restaurada i durant la guerra de successió s'hi va situar a prop una bateria borbònica i el santuari va 

resultar greument malmès. L'any 1821 la comunitat monàstica de Sant Pau del Camp, propietària del 

santuari, va subhastar-lo i el 1835 el temple va ser abandonat degut a la llei de desamortització de 

Mendizábal. L'any 1877 el santuari va ser venut per segona vegada i el 1822 va esdevenir una mena 

de complex religiós-turístic que coincidia amb la popularitat de les romeries que s'hi celebraven. A finals 

del segle XIX, es va veure immers en una decadència, palpable per la interrupció dels cultes, el 

tancament periòdic del temple, etc. L'any 1936 el santuari es va cremar i va desaparèixer la imatge que 

albergava i que va ser retrobada nou anys més tard a Sant Joan de les Abadesses. El santuari del Coll 

va quedar totalment abandonat des del 1939 fins el 1948, quan els missioners del Sagrat Cor van 

restablir-hi el culte. 

A més d’aquest primer assentament posteriorment van aparèixer altres agrupaments aïllats a partir de 

les propietats d’origen casi feudal del Mas Falcó, can Móra i can Turull, que pràcticament es repartien 

el territori de Vallcarca, can Xuriac, situat a l’encreuament del Carrer Gòmis i la riera de Vallcarca, i ca 

l’Alegre de Dalt, a prop de la plaça Lesseps. Les dues propietats més grans, mas Falcó i can Móra, les 

separava el torrent del Coll. L’una arribava fins als Penitents, i l’altra, fins al Turó Móra. Precisament es 

per aquesta raó  que al turó de la Creueta del Coll també se’l coneix com a Turó d’en Falcó que li ve 

donat pel Mas Falcó que estava situat al vessant occidental del turó. 

Una de les característiques de la zona eren la gran quantitat de fonts que hi havia als territoris del Coll-

Vallcarca: Font Rúbia , font del Remei, font de can Falcó, font de San Salvador, les quals entre els 

segles XV i XVIII van subministrar a la ciutat de Barcelona aigua corrent conduïda per mines de més de 

tres quilòmetres. 

D’altre banda, des de l’edat mitjana fins a la industrialització es va intentat l’explotació d’unes 

concentracions de ferro que es troben a les formacions geològiques d’aquets turons, en les quals 

encara es troben les galeries d’extracció de can Xicot i del Parc Güell. Durant els anys 1940 es va dur a 

terme una explotació d’extracció de pedra a la zona de Vallcarca. 

 
Fig. 2.2. En primer terme, piles de paviment assecant-se al sol abans de transportar-les a l’obra. Al fons es veu la 

torre campanar del santuari de Ntra. Sra. del Coll i a la dreta, la incipient urbanització del vessant més occidental 

del turó del Carmel. 

 

A mitjans del segle XVIII es van començar a urbanitzar els voltants de l’església del Coll, al vessant 

d’Horta. La gran propietat Falcó va col·laborar en la urbanització de Vallcarca als voltants del 1889. El 

mateix propietari també va urbanitzar també el barri de Muns, actualment plaça Mons, i l’any 1903 

promocionà la construcció del Pont de Vallcarca, que es va iniciar el 1913 i s’acabà el 1923 que 

permetia la comunicació amb la zona de l’Avinguda Tibidabo. La finca de Mas Falcó havia estat 

propietat durant la segona meitat del s.XIX de Josep de la Barre i de Taberner, baró de la Barre i de 

Pechmann que llegà als seus fills a la seva mort. Agustí de la Barre i Díaz de Manso, baró de la Barre i 

de Flandes, diplomàtic a Rio de Janeiro, fou qui engegà el procés de parcel·lació de la finca, amb un 

projecte redactat per l’arquitecte Antoni Vila i Palmés. Durant aquesta progressiva urbanització, l’any 

1904 les Viles del Coll, Valcarca i la Salut que antigament pertanyien a Horta es van annexionar a la 

ciutat de Barcelona, formant part actualment al districte de Gràcia. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_successi%C3%B3_espanyola
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pau_del_Camp
http://ca.wikipedia.org/wiki/Desamortitzacions_espanyoles#Mendiz.C3.A1bal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Desamortitzacions_espanyoles#Mendiz.C3.A1bal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_de_les_Abadesses
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Fig.2.3. Pont de Vallcarca, a mig construir cap a l’any 1916 

 
Fase final de la construcció del pont de Vallcarca, poc abans de la seva construcció l’any 1923 

L’arribada del primer tramvia l’any 1871, la instal·lació de l’electricitat a càrrec del Tibidabo l’any 1903 i 

la progressiva  creació d’entitats com el Centre Instructiu de Vallcarca el 1905, el centre d’Esquerres 

Republicanes l’any 1931 van anar configurant de mica en mica la realitat urbana, social i cultural del 

territori. 

A partir dels any 50 del segle XX el gran creixement de la població de Catalunya i sobretot la zona de 

Barcelona, degut a la forta immigració van provocar un augment demogràfic significatiu de la població a 

la zona. Com que la zona de Vallcarca el Coll disposava de sòl urbanitzable i econòmic, degut a un 

terreny abrupte i poc accessible, hi van proliferar la construcció de barraques i de vivendes 

autoconstruides, que va avançar per les vessants dels turons del Coll, el Carmel i la Salut. Aquest 

creixement sobtat va provocar una mala planificació urbanística donant com a resultat carrers estrets 

sense cap mena d’ordre, i falta de xarxa de clavegueram, il·luminació, electricitat i aigua corrent. 

El Pla general metropolità (PGM) de 1976 preveia la reforma del barri, però no va ser fins a l’any 2002 

que es va aprovar una modificació d’aquest mateix pla i que es va començar a executar. La modificació 

preveia convertir l’avinguda en un gran passeig amb habitatges nous, serveis públics i zones verdes. 

Això suposava eixamplar la via en el tram entre Lesseps i el viaducte de Vallcarca, per la qual cosa, 

entre els anys 2002 i 2008, l’Ajuntament va haver de fer front a diversos contenciosos per l’expropiació 

de les finques afectades. Per tal de concretar la reforma urbanística, a final de 2008 el consistori va 

aprovar el Pla de millora urbana per a l’ajust viari i l’ordenació entre el viaducte i l’avinguda de Vallcarca 

i el carrer de Gustavo Bécquer. Durant la segona meitat del 2009 es van iniciar els enderrocs previstos 

a la zona situada entre l’avinguda de Vallcarca, el viaducte de Vallcarca i el carrer de Gustavo Bécquer, 

en total, els treballs van afectar una trentena de parcel·les i van suposar el desallotjament de quatre 

finques ocupades. Actualment degut a la crisi i les fortes retallades en els pressupostos municipal han 

provocat la paralització de la majoria d’intervencions que s’hi havia de dur a terme, deixant el barri en 

un estat lamentable i vergonyós, ple de solars buits on hi plorifera la brutícia i la vegetació, i amb 

poques perspectives a mitjà-curt termini. 

 

2.2. INTRODUCCIÓ AL NOUCENTISME 

En la història de la cultura catalana, el Noucentisme hi té un lloc molt destacat. No es tractaria 

únicament d’un corrent cultural representatiu del segle XX, sinó d’una manifestació molt genuïna de la 

cultura catalana. En aquest sentit, el noucentisme ( homes del nou-cents), seria el successor del 

modernisme, una expressió artística i literària que s’inicià cap als anys 1880. El Modernisme tingué un 

gran èxit no solament entre els artistes sinó també en el món dels artesans i de la població en general. 

El moviment modernista català donà lloc a obres realment singulars, com les de Domènech i Montaner 

o Gaudí, que figuren al capdavant del moviment a nivell internacional. 

En els primers anys de segle XX, sorgí un corrent contrari al modernisme, promogut generalment per 

persones pertanyents a les classes altes. Els crítics al modernisme el consideraven “excessiu” tan 

estèticament com ideològicament ja que promovia el principi de ‘l’art per l’art’, en canvi els noucentistes 

defensaven un tipus d’arquitectura que no fos tan sols estètica, sinó que també tingués una funció 

social. L’home volia rectificar les seves expressions emocionals, passionals o naturalistes prenent la 

racionalitat i l’elitisme com a referències.  

El promotor d’aquestes idees fou Eugeni d’Ors (1881-1954), un intel·lectual d’una trajectòria força 

singular. Havent estudiat dret i filosofia i lletres a Barcelona, començà aviat les seves col·laboracions a 

la premsa i el 1908 obtingué un ajut de la Diputació de Barcelona per anar a París per fer un estudi 

sobre els estudis universitaris (Roura, 1983). Fou escollit membre de l’Institut d’Estudis Catalans el 

1911 i designat secretari general, en substitució de Josep Pijoan, que estava a l’Escola Espanyola de 

Roma i s’havia enfrontat amb els seus col·legues per raons personals, que probablement encobrien 

raons socials o polítiques. A més de l’ Institut, Ors tingué altes responsabilitats en la política cultural de 

la Mancomunitat de Catalunya, com a persona de confiança de Prat de la Riba.  



REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA AL BARRI DE VALLCARCA, BARCELONA 10 

 
Fig.2.4. Fotografia d’Eugeni d’Ors 

En aquell moment, Ors ja era el promotor del Noucentisme, i en aquest sentit cal mencionar l’article de 

Maurici Serrahima en el vuitè número de la revista Serra d’Or  l’agost del 1964 que va definir el 

moviment Noucentista “com el primer intent d’una orientació, no pas imposada, però sí dirigida i 

encaminada (per oposició podríem dir al “anarquisme” dels modernistes), la primera intervenció 

governamental en la historia de la cultura…”  Posteriorment, Ors s’enfrontà amb el successor de Prat, 

Josep Puig i Cadafalch, marxà a Madrid, continuà la seva obra en castellà i acabà com un dels ideòlegs 

de la Falange. 

El mitjà d’expressar les seves idees fou una col·laboració periodística, el Glosari, que Ors signava amb 

el pseudònim de “Xènius”. Les “gloses”, publicades generalment a La Veu de Catalunya, eren articles 

breus, on Ors comentava l’actualitat o desenvolupava diferents idees, de vegades seguint un fil 

conductor. Un d’aquests va donar lloc a La ben plantada, on Ors proposava un model estètic 

“mediterrani” una tendència a recuperar els models estètics clàssics greco-romans o clàssics italians 

com es mostra en molts elements de l’arquitectura noucentista. En les seves gloses, Ors es proposava 

d’anar formulant els diversos aspectes de la seva concepció del Noucentisme. 

També en la publicació anteriorment mencionada de la revista Serra d’Or, Alexandre Cirici defineix el 

corrent cultural com ”El noucentisme, en el terreny de l’art, és l’expressió de la burgesia catalana, entre 

1906 i 1931. (...) Venia a ser el programa de la burgesia tecnificada, particularista, i per tant oferia a l’art 

una correspondència amb la renovació política, cultural i econòmica.” 

Durant el període noucentista a Catalunya van conviure a la vegada diferents tendències 

arquitectòniques amb unes característiques comunes. 

Una d’aquestes tendències l’encapçalaven arquitectes com Joan Rubió i Bellver, Cèsar Martinell, Jeroni 

Martorell i Joan Bergós, tots ells eren deixebles de Gaudí i el seu estil era una prolongació del 

modernisme. A diferència, dels modernistes més purs, les formes que utilitzaven eren molt més 

depurades, i a més  eren col·laboradors habituals de les institucions. 

 
Fig. 2.5. Casa Roviralta de Joan Rubió i Bellver construïda l’any 1913 a l’Avinguda Tibidabo 

Una segona tendència agrupava aquelles obres preocupades per connectar amb la cultura 

arquitectònica i urbanística europea. Josep Puig i Cadafalch i Rafael Masó i Valentí van ser els 

arquitectes més representatius. 

 
Fig. 2.6. Casa Pich i Pon de Josep Puig i Cadafalch construït l’any 1921 a la Plaça Catalunya 9 

La tercera facció va ser la que va tenir més recolzament institucional. Va ser la més populista, en 

consonància amb la nova ideologia sociocultural i política dominant, que defensava un art més autòcton 

i proper a la població. Un dels exemples més emblemàtics van ser les Escoles, que Josep Goday va 

construir per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.. 
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Fig. 2.6.Edifici de Correus de Josep Goday situat a Via Laietana 1 i construït l’any 1927 

Finalment, i com a quart vessant, hi havia tots aquells arquitectes que es van proposar fer una 

recuperació a consciència del llenguatge clàssic. L’artista que va tenir més seguidors va ser el 

renaixentista italià Brunelleschi i els arquitectes autòctons més representatius van ser Adolf Florensa i 

Francesc de Paula Nebot. Florensa i Paula feien contínues referències al Mediterrani com a origen de 

la cultura clàssica.  

 
Fig. 2.7. Edifici de Foment del Treball Nacional d’Adolf Florensa a la Via Laietana 32-34 construït el 1931 

En el camp urbanístic també s’hi van produir importants millores, Barcelona havia crescut molt i 

s’enfrontava al repte d’organitzar el creixement. El 1901, la Lliga Regionalista va accedir al poder i des 

de l’Ajuntament de Barcelona es va produir un canvi radical en la concepció de la política urbanística de 

la ciutat, que s’havia expandit més enllà del que avui es coneix com a nucli antic i rodalia. Es van afegir 

dins l’entramat urbà els municipis de Gràcia, Sant Gervasi, Sants, les Corts, Sant Andreu, Horta i 

Sarrià. Calia desenvolupar per tant un programa urbanístic basat en la integració territorial. 

Un dels objectius era dotar el país d’una xarxa de clavegueram i de carreteres, empedrar les 

travesseres i millorar les connexions entre la ciutat central i els nuclis perifèrics. Un altre repte era 

engegar un pla d’obres públiques que promogués el creixement de la ciutat i la renovació del nucli 

antic. Es va defensar la necessitat d’obrir noves avingudes perquè el centre pogués arribar a tenir un 

nou paper en el conjunt de la gran ciutat. Puig i Cadafalch va presentar el projecte que convertia la 

plaça Catalunya en el centre de la nova urbs. La proposta de Cadafalch era una crítica radical al Pla 

Cerdà, basat en l’homogeneïtat del teixit urbà per impedir la congestió i afavorir la bona connexió amb 

l’exterior de la ciutat. Segons Cadafalch, la plaça Catalunya havia de servir d’enllaç entre l’antiga i la 

nova ciutat i calia radiar des d’aquest nucli les grans artèries que havien de conduir als centres de vida 

dels pobles de l’entorn. En definitiva, la plaça Catalunya havia de ser una gran plaça que esborrés les 

diferències entre ciutat nova i ciutat vella, ambdues en una ‘gran ciutat’. 

El Noucentisme tenia una visió molt clara sobre què era una ciutat. Asseguraven que era una entitat 

viva, que respirava per damunt de la simple existència dels habitants. Era un conjunt que podia ser 

pensat en globalitat i que disposava d’una estructura i una organització basades en les activitats 

pròpies dels homes. El gran representant d’aquesta visió va ser l’arquitecte francès Léon Jaussely, que 

va guanyar el concurs internacional convocat per l’Ajuntament de Barcelona per aplicar un nou pla 

urbanístic tot i que finalment el va dur a terme Ildefons Cerdà per imposició del govern Espanyol. 

L’ideari noucentista es va aplicar als projectes de reforma de la ciutat antiga. Un clar exemple va ser la 

reforma de la Via Laietana, en la qual va participar Domènech i Montaner, entre altres, o els projectes 

sobre el barri barroc de la Virreina. 

En el nou desenvolupament urbà de Barcelona es van superposar, però, dos models alternatius que, 

de fet, es van desorganitzar mútuament. Un dels dos models era longitudinal i es va desenvolupar cap 

al sud-oest, a l’entorn d’on es va organitzar l’Exposició Internacional del 1929, amb la plaça Espanya 

com a gran epicentre. L’altre model girava a l’entorn de la plaça Catalunya. 

En aquesta nova etapa es van construir les grans obres del sector públic i els serveis: ferrocarrils, 

metro, equipaments (escoles, edificis administratius, teatres, bancs i edificis públics), així com 

l’edificació residencial per a les classes altes i mitjanes. 

2.3. ANTONI DE FALGUERA I SIVILLA 

L’objectiu d’aquest apartat és revisar la vida i obra d’Antoni de Falguera, un arquitecte de principis del 

segle XX que inicialment va particpar del modernisme i va acavar amb un estil plenament noucentista, i 

que és l’arquitecte de la torre objecte d’estudi i de les veïnes. 

Antoni de Falguera i Sivilla va néixer a Barcelona l’any 1876 en el si d’una família benestant, el seu 

pare fou un prestigiós notari de la ciutat. Ell li va inculcar una educació estricta que li va permetre 

accedir a la carrera d’arquitectura, que va cursar juntament amb el seu germà Josep Maria i es va 

llicenciar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona l’any 1900. Va  rebre a la Llotja una formació 

àmpliament modernista en un moment en què aquest moviment passava pel seu millor moment. Antoni 

de Falguera va viure l’eclosió modernista arran de l’Exposició Universal de 1888, i posteriorment amb 

les obres de Domènech i Montaner, Gaudí, Puig i Cadafalch,Sagnier o Domènech i Estapà. Aquest 

període va influir en l’estil d’algun dels seus edificis, tot i que la principal característica de l’obra de 

Falguera serà un estil propi fruit de la triple influència dels corrents artístics personificats per Gaudí, 

Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch.  

Falguera es va embarcar, seduït per Puig i Cadafalch i juntament amb Josep Goday, en un 

monumental projecte de recuperació de l’art medieval català. Així van estudiar i descobrir el romànic 

català, coneixements que van recollir a Arquitectura romànica a Catalunya (1909- 1918), Falguera va 
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publicar altres obres, com Monografia sobre Sant Pere de Roda (1906), prologada per Puig i Cadafalch, 

o Els constructors de les obres romàniques a Catalunya (1907), que també van influir en l’estil de 

l’arquitecte.  

 

A més d’aquestes dues influències en l’estil de Falguera, també es pot apreciar, sobretot en les seves 

primeres obres, la influència de Gaudí, amb una clara tendència cap a l’aplicació de línies corbes i una 

al·lusió a elements de la natura. Totes aquestes influències es veiem reflectides al llarg de la seva 

carrera, la qual mostra una tendència cap al noucentisme en les seves últimes obres, moment en què 

també retorna a l’historicisme que havia caracteritzat els seus primers anys d’exercici professional. 

Com tot bon artista modernista, Antoni de Falguera va dissenyar també alguns mobles i joies, als quals 

va aplicar, de la mateixa manera que ho feia en els seus projectes arquitectònics, formes ondulades i 

motius florals i acolorits. 

Contràriament al que era habitual en la trajectòria dels arquitectes modernistes del moment, Antoni de 

Falguera no solia comptar amb el suport econòmic per part dels mecenes burgesos. El seu càrrec 

d’arquitecte municipal de Barcelona va centrar la seva activitat en aspectes de caire més urbanístic i 

burocràtic, i axiò va causar la disminució de la seva producció arquitectònica.  

L’obra d’Antoni de Falguera es pot dividir clarament en tres etapes: una primera on aplica un 

modernisme de línies agitades i l’ús abundant de les arts aplicades; una segona que mostra la seva 

evolució cap a l’angle recte i on fins i tot combina el modernisme amb el noucentisme, i una tercera, ja 

clarament noucentista, on desapareix definitivament tot tret modernista. 

En la primera etapa de l’obra d’Antoni de Falguera s’observa una lleugera influència de Gaudí, tant en 

les formes corbes com en l’ús i el tractament dels materials, com ara el trencadís, o en els acabats 

florals. Es tracta d’un període de vuit anys durant el qual Falguera va treballar bàsicament al Vallès i a 

Tossa de Mar, on posseïa cases d’estiueig. 

L’any 1900, Lluís Oller l’hi va encarregar l’obra que seria coneguda com a Fàbrica Estruch i que no 

seria l’únic edifici que dirigiria Antoni de Falguera a Palau de Plegamans; d’aquesta època se li 

coneixen el cementiri, la façana posterior de l’Ajuntament i una casa a la avinguda Catalunya. 

L’any 1902 el farmacèutic Antoni Novellas i Roig (1874-1955) va encarregar als dos germans la 

decoració de la seva farmàcia, situada a  la Rambla de Catalunya de la ciutat comtal.  

 
Fig. 2.8. Fotografia de l’interior de la farmacia Novellas 

L’any 1905 Antoni de Falguera va entrar a l’Ajuntament de Sentmenat del Vallès, on va dissenyar el 

cementiri municipal.  

Posteriorment va rebre un encàrrec d’un important burgès de Tossa de Mar, Joan Sans, que l’hi 

encarregà  la construcció d’una residència al passeig Marítim. En aquesta edificació, Antoni de 

Falguera també va recórrer a les línies agitades i corbes, i a l’abundant ús de les arts aplicades, va ser 

el primer cop que Antoni de Falguera va recórrer a l’ús dels arcs esglaonats, els quals esdevindrien 

trets característics de la seva obra arquitectònica. 

L’èxit d’Antoni de Falguera en la seva primera etapa d’arquitecte li va permetre entrar a treballar a 

l’Ajuntament de Barcelona, on ocupava un càrrec que li assegurava un sou alt i fix, però que alhora va 

ser la causa que la seva producció arquitectónica disminuís i que abandonés la influència gaudiniana 

dels seus primers treballs. En el seu estil es començava a apreciar una major austeritat en les formes, 

així com la influència de Domènech i Montaner 

i Puig i Cadafalch. Falguera va entrar a treballar a l’Ajuntament de Barcelona l’any 1906 com a 

arquitecte sota les ordres directes de Pere Falqués i Urpí, un arquitecte de gran prestigi a l’època.  A 

partir d’aquest moment les seves construccions mostren l’abandonament de la sinuositat i del color i 

potencien elements propis del medievalisme eclecticista i l’ús preciosista del maó. 

El primer projecte que va fer Falguera com a arquitecte municipal va ser el Pavelló de Fisiologia, l’any 

1908, que havia de ser construït al Parc de la Ciutadella. Aquest projecte, però, es va desestimar l’any 

1909 a causa de l’elevat pressupost que calia per portar-lo a terme. Aquell mateix any Falguera va 

projectar un edifici destinat a allotjar un alberg nocturn, aquesta construcció, revestida de maó, era del 

més pur estil modernista i estilísticament era molt propera a l’arquitectua propia de l’eclosió modernista 

de 1888, i es caracteritzava per l’ús decoratiu del maó i el ferro forjat de les seves finestres i portes.  
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Fig. 2.9. Dibuix de l’Alberg Nocturn al Bogatell 

Posteriorment es va encarregar de la finalització de les obres de diferents mercat com el de Sants o el 

de Galvany al Barri de Sant Gervasi. El 1913 va fer les vidrieres de l’entrada de les Rambles del Mercat 

de Sant Josep o la Boqueria i els ferros de la coberta, que d’altra banda s’han convertit en un dels 

símbols més representatius de la Rambla barcelonina.  

 
Fig. 2.10. Vitralls del Mercat de Sant Josep, més conegut com la Boqueria 

 

L’any 1910 Antoni de Falguera va fer el projecte de la Casa de la Lactància Municipal a la Gran Via de 

les Corts Catalanes, tot i que el projecte inicial era de Pere Falqués, finalment va ser Antoni de 

Falguera qui va dissenyar l’edifici amb la supervisió del seu cap. Es tracta d’un edifici situat entre 

mitgeres a la Gran Via de Barcelona, a manera de palauet urbà, una de les obres més conegudes 

d’Antoni de Falguera, es va destinar a l’assistència de les mares i dels seus nadons, a qui es 

proporcionava llet no materna.  

 
Fig. 2.11. Façana principal de la Casa de la Lactància 

En aquelles dates, Falguera també va projectar diverses obres per a particulars, com ara una casa al 

carrer Mallorca número 323, encarregada per Eleuteri Chico, l’any 1912.  També va dissenyar altres 

obres per a particulars, com la finca del carrer de l’Olivera 16 per a Carlos Martí l’any 1912, una casa 

modesta i estreta i que actualment està molt descuidada,  un edifici al carrer Consell de Cent número 

81, també en molt mal estat, o una finca al carrer Cano número 61 (1910). 

En aquella època Antoni de Falguera era ja l’arquitecte en cap de la Secció d’Urbanització i Obres de 

l’Ajuntament de Barcelona, càrrec que va heretar de Pere Falqués i Urpí quan aquest va morir, l’any 

1916. Aquell mateix any Falguera va rebre l’encàrrec de projectar i dirigir les obres de l’Escola 

Municipal de Música sent l’edifici més monumental que va dirigir l’arquitecte. 

Falguera va projectar l’edifici respectant la construcció i el disseny d’un edifici veí, la seu del districte, 

que Pere Falqués havia construït a la mateixa illa. Va establir una relació directa entre les dues 

construccions, dissenyant una mateixa planta i adoptant elements neogòtics a la façana. Tot i aquests 

trets en comú, el projecte d’en Falguera esdevé una proposta totalment diferent, més propera a l’estil 

de Josep Puig i Cadafalch de la Casa Serra (1908) o de la Casa de les Punxes (1905).  
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Fig.2.12. Façana principal de l’Escola Municipal de Música 

El modernisme ja havia esgotat els seus recursos i eren pocs els arquitectes que encara recorrien a l’ús 

de corbes sinuoses inspirades en la natura o elements neogòtics a l’hora de construir els seus edificis. 

Antoni de Falguera, com a home estudiós i receptiu a les noves propostes arquitectòniques que era, va 

anar variant progressivament el seu llenguatge i adaptant-lo a l’estil que s’anava imposant.   

El 1913 Falguera va guanyar un concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona per a la projecció de 

l’Escola del Bosc. Falguera va presentar dos projectes que van guanyar els dos primers premis, el 

primer signat juntament amb Ignasi M. Colomer i el segon amb Jaume Torres i Grau. Es tracta d’un 

edifici senzill, que es caracteritza per la mancança de decoració figurada, per la inclusió d’elements 

clàssics i pel seu aire anglosaxó. Sembla estrany que Falguera, en plena etapa modernista, fes un 

edifici tan alliberat de les exigències del «barroquisme » modernista. 

En l’obra de Falguera el pas del modernisme al noucentisme es fa d’una manera gradual i  l’Escola de 

Música és un exemple d’un edifici modernista amb trets noucentistes, que en aquest cas es manifesten 

a les façanes secundàries. 

Però l’inici de la seva etapa noucentista la podem situar a partir de l’any 1922, quan presenta un 

projecte, juntament amb l’arquitecte Joaquim Vilaseca i l’enginyer Josep Maluquer, per a la construcció 

d’un museu oceanogràfic que  va ser aprovat per l’Ajuntament de Barcelona però mai es va arribar a 

construir.  

Quan s’acostava l’Exposició Internacional del 29, Antoni de Falguera era cap d’arquitectes a 

l’Ajuntament de Barcelona, tot i així, va dirigir poques obres entre elles la objecte d’estudi i l’edificació 

veina. Des de l’any 1928 se li coneixen col·laboracions amb Joaquim Vilaseca i Adolf Florensa.  

L’any 1928 l’alcalde de Barcelona, baró de Viver, va encarregar a Antoni de Falguera la restauració de 

la Casa de la Ciutat. Aquest projecte va representar una restauració, reforma, ampliació i enriquiment 

del seu espai interior. Falguera era l’home ideal per portar a terme aquesta mena d’encàrrecs, ja que 

coneixia perfectament els trets propis de l’arquitectura medieval, realitzant diverses restauracions com 

a l’església del Parc de la Cuitadella, el convent de Sant Caietà o l’Hospital de la Santa Creu. 

 
Fig. 2.13. Projecte de reforma de la Casa de la Ciutat 

Juntament amb Florensa i Vilaseca va projectar, l’any 1932, un bloc de pisos de baix pressupost per a 

gent amb pocs recursos econòmics i que ocupava tota una illa de l’Eixample. L’edifici era d’estil 

noucentista i d’una gran senzillesa, sense cap concessió a l’ornamentació.  

En aquesta etapa Falguera va projectar moltes obres per a particulars, la majoria de les quals van ser 

poc innovadores i van estar realitzades amb pocs mitjans econòmics. Aquesta pobresa artística pot ser 

atribuïda al fet que Falguera mai va buscar cap promotor que donés suport als seus projectes. 

S’adreçaven a ell constructors interessats a edificar al més aviat possible, que treien profit del càrrec 

d’Antoni de Falguera dins l’Ajuntament de Barcelona per alleugerir els tràmits administratius. 

D’entre aquestes obres cal citar edificis als carrers Bordeta, Tapioles o Creu Coberta. Tot i que en les 

obres d’aquest període predominava la mediocritat, també hi trobem projectes d’interès artístic. L’any 

1929 va projectar, per al constructor Emilio Closa, un edifici al número 20 del carrer d’Urgell., un edifici 

de grans dimensions i amb vuit pisos. 

Per a la seva germana Carmen i el marit d’aquesta, Antoni Novellas, va construir una magnífica torre 

senyorial que data de 1923, tenia tres pisos i una torre, i era d’un estil molt senyorial amb decoració 

floral a les finestres i ferros forjats a la porta principal que va ser enderrocat l’any 1976 fruit de 

l’especulació immobiliària. També per al matrimoni Novellas-Falguera, l’any 1934 va projectar una 

casade dos pisos i entre mitgeres al  carrer del Bruc, que havia d’allotjar uns laboratoris farmacèutics a 

la planta baixa i habitatges al primer pis. És un edifici molt senzill però d’una gran bellesa, fruit d’una 

composició simple i elegant. 

Antoni de Falguera va morir l’any 1947 a causa d’una paràlisi progressiva. Darrere seu va deixar una 

obra arquitectònica important i alguns edificis força destacables. Com s’ha vist, va ser un arquitecte 

modest que, juntament amb altres artistes de l’època, va ajudar a enriquir la producció arquitectònica 

d’un dels períodes més esplendorosos de l’art català.  
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ANNEX B. INSTAL·LACIONS 

A.B.1. INTSTAL·ACIÓ D'ACS I IFF 

La instal·lació d’aigua consistirà en el proveïment d’aigua calenta sanitària i d’aigua freda a les cambres 

sanitàries de la vivenda inferior i a la separació del consum entre les dos vivendes mitjançant la 

col·locació de dos comptadors. Per tant es retirarà la instal·lació actual, per adaptar-les a la nova 

distribució, i també l’escomesa general degut al seu deteriorament i a la seva obsolescència.  

L’escomesa general estarà composta de: un ramal que enllaça la instal·lació d’aigua de l’edifici amb la 

canonada de la xarxa, amb la corresponent clau de pas, arqueta de registre exterior, dos comptadors i 

les corresponents vàlvules antiretorn després del comptador i a la base del muntants ascendents, situat 

en un armari de comptadors al pàrquing. La instal·lació de canonades per l’aigua es realitzarà 

mitjançant polietilè. Tots el tubs incorporaran claus de pas avanç i després de la connexió a la caldera 

estanca situada a la cuina, així com claus a les entrades de les canonades als recintes humits. 

Aquestes hauran de ser accessibles de forma immediata, no podran estar a una altura superior a 

1,80cm i col·locades dins del corresponents quartos. Les canonades transcorreran pel fals sostre en la 

planta principal i per regates en les parets en la planta semi-soterrani, i aniran subjectades mitjançant 

abraçadores, que aniran pintades en les exteriors. Quan travessin murs o forjats s’hauran de protegir 

amb manguitos metàl·lics. 

Els diàmetres i els caudal mínim de cada derivació seran els establerts al DB-HS 4, i es calcularan els 

diàmetres necessaris a partir del coeficient de simultaneïtat i l’àbac per al càlcul de canonades de 

fontaneria. 

 
Fig.A.B.1. Caudal instantani mínim, extret del DB-HS 4 

 

 
Fig.A.B.2. Diàmetres mínim de derivacions del diferents aparells, extret del DB-HS 4 

 

 
Fig.A.B.3. Diàmetres mínims d’alimentació, extret del DB-HS 4 
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- Dimensionat canonades 

  Demanda d’ACS i IFF 

 

CUINA IFF (l/s) ACS (l/s) 

Pica 0,2 0,1 

Rentaplants 0,15 0,1 

BANY 1   

Banyera 0,3 0,2 

WC 0,1 - 

Lavabo x 2 0,1 0,065 

Bidet  0,1 0,065 

Rentadora 0,2 0,15 

BANY 2   

Banyera 0,3 0,2 

WC 0,1 - 

Lavabo  0,1 0,065 

Bidet  0,1 0,065 

BANY 3   

Banyera 0,3 0,2 

WC 0,1 - 

Lavabo  0,1 0,065 

Aixeta terrassa 0,1 - 

Aixeta piscina 0,2 - 

Coeficient de simultaneïtat  

   

  n = numero de punts de consum 

Instal·lació d’aigua freda 

TRAM CAUDAL 

IFF 
K 

CAUDAL 

CÀLCUL 
V 

LONG. 

(m) 
Ø (mm) 

1-2 0,1 1 0,1 0,9 5,04 12 

2-3 0,5 0,71 0,35 1,1 0,21 20 

3-4 0,2 1 0,2 0,9 3,36 12 

4-5 0,8 0,5 0,4 1,25 0,6 20 

5-6 0,35 1 0,35 1,1 2,2 20 

6-7 0,45 0,7 0,31 1 3,5 20 

7-8 1,25 0,37 0,47 1 7,27 25 

8-9 0,6 0,57 0,34 1,2 1,3 20 

9-10 1,95 0,3 0,55 1,2 1,58 25 

10-11 0,9 0,45 0,4 1,35 0,1 20 

11-12 2,75 0,25 0,68 1,45 15 25 

 

Instal·lació d’aigua calenta sanitària 

TRAM CAUDAL 

ACS 
K 

CAUDAL 

CÀLCUL 
V 

LONG. 

(m) 
Ø (mm) 

1-4 0,265 1 0,265 0,85 0,6 20 

2-3 0,2 1 0,2 0,65 0,10 20 

3-4 1,07 0,33 0,35 1,2 4,6 20 

4-5 0,87 0,37 0,33 1,1 7,65 20 

5-6 0,33 0,7 0,23 0,7 1,2 20 

6-7 0,54 0,5 0,27 0,9 1,5 20 

Tant la instal·lació d’aigua freda com la d’aigua calenta sanitària compliran amb la 

normativa ja que els diàmetres mínims d’alimentació del quartos humits i dels muntants 

són de 20 mm de diàmetre i el distribuïdor principal de 25 mm.  

Els càlculs anteriorment especificats són referents a la vivenda superior, que té una 

major demanda d’aigua que la vivenda inferior,  tot hi així els diàmetres són els mínims 

establerts per la normativa. Per tant,  és d’esperar que el diàmetres de la vivenda inferior 

siguin els que estableix el DB-HS 4. 

A.B.1.1. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Per tal de complir amb el DB-HE 4 s’haurà de tenir en compte la instal·lació de plaques solarS per tal 

d’escalfar l’Aigua Calenta Sanitària i reduir així el consum energètic produït a l'escalfar l’aigua. 

- Demanda de referència a 60º 

 

Fig. A.B.4. Demanda de referència a 60º extreta del DB-HE 4 

Demanda de referència vivenda superior = 22 l/p x 5p = 110 l per dia 

Demanda de referència vivenda inferior = 22 l/p x 4p = 88 l per dia 
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- Contribució solar mínima 

 

Fig. A.B.5. Contribució solar mínima extreta del DB-HE 4 

Les vivendes contaran d’una caldera elèctrica, la vivenda està situada a  Barcelona en la zona climàtica 

II i sent la demanda inferior a 1000l/dia la contribució solar mínima serà del 60 %. 

- Demanda anual d’ACS 

Demanda anual d’ACS Viv. Sup.= 110l/dia x365 dies = 40.150 l/any 

Demanda anual d’ACS Viv. Inf.= 88/dia x365 dies = 32.120 l/any 

- Demanda energètica anual per l'escalfament d'ACS, Eacs 

La demanda anual de cada vivenda és: 

Eacs Viv. Sup.= Da*∆T*Ce*δ= 40.150l/any * (60ºC – 12,3ºC) * 0.001163KWh/ºCKg  * 1kg/l = 

2.223 KWh/any 

Eacs Viv. Inf.= Da*∆T*Ce*δ = 32.120l/any * (60ºC – 12,3ºC) * 0.001163KWh/ºCKg  * 1kg/l = 

1.781 KWh/any 

- Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, Eacss  

Sabent el valor de la demanda energètica anual, podem calcular quina és la quantitat que  hem de 

cobrir amb l'energia solar.  

Eacss Viv.Sup. = Eacs*CS=2.223 KWh/any * 0.6= 1.333,8 KWh/any 

Eacss Viv.Inf. = Eacs*CS=1.781 KWh/any * 0.6= 1.068,6 KWh/any 

- Àrea dels captadors  

Els valors  α,δ i r els trobem per taules. La irradiació solar (I) es pot trobar a l'atlas de radiació solar a 

Catalunya.  

Ac Viv.Sup. =Eacss/(I*α*δ*r)=1.333,8 KWh/any / ( 1.565 KWh/m² * 0.9 * 0.9 * 0.35 )  = 3 m² 

Ac Viv.Inf. =Eacss/(I*α*δ*r)=1.068,6 KWh/any / ( 1.565 KWh/m² * 0.9 * 0.9 * 0.35 )  = 2,4 m² 

Es col·locaran encarats cap al sud en una zona on no s'hi produiran ombres, per tal d'assolir el seu 

màxim rendiment. 

A.B.2. INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ 

Es realitzarà un sistema d’evacuació d’aigües residuals i pluvials de tipus mixte degut a dos factors, 

que el clavegueram no es separatiu i que es disposa de poc espai al voltant de la vivenda per fer-hi 

passar dues canonades i les arquetes. La canalització transcorrerà al voltant de la vivenda, tal hi com 

es pot observar als plànols d'instal·lacions i es connectarà al clavegueram pel carrer Gustavo Bécquer.  

Els sifons dels lavabos, els baixants i les manguetes d’enllaç seran de PVC i les seves juntes 

s’acoblaran amb massilla asfàltica i s’ancoraran convenientment. Els col·lectors seran de PVC, 

col·locats sobre una capa de formigó pobre de 10 cm. executat amb una pendent del 2% i s’anellaran 

les juntes amb totxana foradada presos amb morter de c.p. Les rases s’ompliran de sorra fins a una 

altura superior de 10 cm per sobre del col·lector seguit de terres d’excavació. Les arquetes de pas i a 

peu de baixant registrables seran de formigó amb unes dimensions de 50x50 cm. Per tal d’evitar males 

olors a l’interior de la vivenda tots els baixants tindran ventilació primària, tal com indica el CTE, 

mitjançant columnes de PVC. 

DIMENSIONAT DE CANONADES 

El dimensionat es durà a terme seguint les instruccions que s'especifiquen al DB-HS 4 d'Evacuació 

d'aigües. 

- Derivacions individuals 

Les derivacions individuals seran les establertes a la taula 4.1. del DB-HS 4 

 
Fig. A.B.6. Diàmetre derivacions individuals  extret del DB-HS 4 

 

- Baixants d'aigües residuals 

Els baixants d’aigües residuals de les plantes primera i segona es mantindran amb el diàmetre actual 

de 110 mm i no es modificaran ja que es troben en bon estat. 

- Dimensionat canalons 
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Fig. A.B.47. Diàmetre canalons extret del DB-HS 4 

Sup. Coberta torre = 23,5 m2 amb un pendent del 2%  ᴓ100 mm 

 Sup. Coberta planta segona = 44,13 m2 amb un pendent del 2%  ᴓ100 mm 

 Sup. Ràfec = 26.76 m2 amb un pendent del 0,5%  ᴓ100 mm 

 
Fig. A.B.8. Diàmetre canalons extret del DB-HS 4 

Superfície total servida = 180,21 m2
 ᴓ 90 mm  

- Dimensionat col·lectors 

Segons el CTE pel dimensionat de col·lectors de tipus mixte per un número inferior de UD menor o 

igual a 250 la superfície equivalent és de 90 m2 en la taula 4.9.  

 

 Fig. A.B.9. Diàmetre col·lectors pluvials extret del DB-HS 4 

El col·lector tindrà un pendent del 2%, en el primer tram serà de diàmetre 90 mm, el mínim, fins al 

baixant d’aigües pluvials, on augmentarà fins a 110mm ( sup. Projectada =180m2+90m2= 270 m2 ). A 

partir del baixant augmentarà a 125mm ( sup. Projectada =270m2+90m2= 360 m2 ), un cop passat 

elbany augmentarà a 160 mm  fins a l’escomesa a la xarxa general d’evacuació. 

 

 

 

 

 

 

A.B.3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

La instal·lació elèctrica consistirà en el subministrament elèctric de baixa tensió, regulat pel Reglament 

Elèctric de Baixa tensió del 2008 (REBT 2008), destinada a la il·luminació i al subministrament 

d'aparells elèctrics, tals com els escalfadors acumuladors elèctrics, electrodomèstics, aparell de filtració 

i depuració de la piscina, motor elèctric de la persiana del pàrquing, bases d'endolls etc. Per tant, el 

grau d'electrificació de les vivendes serà elevat, 9.200W, degut principalment a dos motius, una 

superfície construïda superior 160 m2 i a la previsió d'una assecadora. 

La instal·lació consistirà de xarxa aèria  de distribució de baixa tensió a mitjançant un cable d'alumini 

d'una tensió assignada no menor de 0,61 KV protegit amb polietilè reticulat (XLPE). Des de la xarxa de 

distribució es derivarà l'escomesa aèria posada sobre la façana amb les mateixes característiques que 

la xarxa de distribució que es mantindran aïllats fins als elements de connexió de la CGP. 

La instal·lació d'enllaç estarà formada per la Caixa General de Protecció situada en la façana entre 3 i 4 

metres per sobre del terra, d'on se'n derivarà la Línia General d'Alimentació (LGA) amb un Interruptor 

General de Maniobra (IGM), a partir del qual es derivarà l'electricitat cap als tres comptadors, per cada 

una de les vivendes i el pàrquing, protegits amb un fusible de seguretat. Els comptadors estaran situats 

a sota de les escales principals tal com s'indica en els plànols de d'instal·lació elèctrica. A partir dels 

comptadors es derivaran les diferents Derivacions Individuals (DI) fins a les vivendes on s'hi situarà la 

caixa de l'Interruptor de Control de Potència (IPC) i els Dispositius Generals de Mando i Protecció 

(DGMP). 

La instal·lació interior serà mitjançant conductors aïllats col·locats sobre safates segons normativa que 

transcorreran pel fals sostre, el cablejat que transcorri per les parets serà de tipus triplà dissimulat amb 

el revestiment de guix. La instal·lació interior es diferenciarà en els diferents circuits indicats en els 

plànols d'electricitat i en cada derivació del circuit constarà d'una caixa elèctrica de derivació. 

Tota la instal·lació disposarà d'una línia de terra que s'estableixen principalment per tal de limitar la 

tensió que, respecte al terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar 

l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els 

elements elèctrics utilitzats. La presa de terra es realitzarà mitjançant derivacions de les línies 

principals, línies principals de terra i preses de terra a través de piques amb recobriment de coure. 

 

- Càlcul de les seccions de conductors de fase 

Per tal de realitzar el càlcul de les seccions mínimes del conductor de fase per a cada circuït s’utilitzarà 

el criteri de la màxima caiguda de tensió admissible, ja que, en baixa tensió i per a instal·lacions amb 

distàncies relativament curtes, el criteri del màxim corrent ve imposat per les seccions mínimes que 

marca el reglament. 

 

     on 

 

Per tant ens atendrem  al REBT que marca unacaiguda de tensió des de l’entrada fins a la CPM ha de 

ser inferior de l’1,5%, i del CPM en endavant, ha de ser menor del 3%. Es tindrà en compte que la 

conductivitat del coure es de 0,0179 Ω·mm2/m i dimensionant el conductor de manera que suporti la 

intensitat nominal del PIA 
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- Derivació Individual Vivenda Inferior 

PIA = 40 A 

L = 4,2 m 

Smin= 6 mm  

U= 230 W 

  

- Derivació Individual Vivenda Superior 

PIA = 40 A 

L = 21,5 m 

Smin= 6 mm2  

U= 230 W 

 

              No compleix per tant augmentaré la secció a 12 mm 

 

- Seccions dels conductors de fase pels diferents circuïts Vivenda Inferior 

De cara a fer els càlculs de les seccions dels diferents circuïts, s’utilitza el calibre del PIA que 

s’aconsella en la taula 1 de l’ITC-BT-25 del REBT, i la secció dels cables dels circuïts de que es parteix 

per fer el càlcul s’agafa el valor mínim (Smin) que ens fixa la taula 1 de l’ITC-BT-25 del REBT. 

 

- Circuït 1. Il·luminació 

PIA = 10 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 14 m 

Smin= 1,5 mm2 

U= 230 W 

 

- Circuït 2. Bases d'endolls 

PIA = 16 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 20 m 

Smin= 2,5 mm2 

U= 230 W 

 

- Circuït 3. Cuina i forn 

PIA = 25 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 10 m 

Smin= 6 mm2 

U= 230 W 

 

- Circuït 4. Rentavaixelles, rentadora i escalfador 

PIA = 20 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 17 m 

Smin= 4 mm2 

U= 230 W 

 

- Circuït 5. Endolls quartos humits 

PIA = 16 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 12 m 

Smin= 2,5 mm2 

U= 230 W 

 

- Circuït 6. Assecadora 

PIA = 16 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 16 m 

Smin= 2,5 mm2 

U= 230 W 

 

- Seccions dels conductors de fase pels diferents circuïts Vivenda Superior 

De cara a fer els càlculs de les seccions dels diferents circuïts, s’utilitza el calibre del PIA que 

s’aconsella en la taula 1 de l’ITC-BT-25 del REBT, i la secció dels cables dels circuïts de que es parteix 

per fer el càlcul s’agafa el valor mínim (Smin) que ens fixa la taula 1 de l’ITC-BT-25 del REBT. 

- Circuït 1. Il·luminació 

PIA = 10 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 22,5 m 

Smin= 1,5 mm2 

U= 230 W 

 

- Circuït 2. Bases d'endolls 

PIA = 16 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 24,5 m 

Smin= 2,5 mm2 
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U= 230 W 

 

- Circuït 3. Cuina i forn 

PIA = 25 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 20 m 

Smin= 6 mm2 

U= 230 W 

 

- Circuït 4. Rentavaixelles, rentadora i escalfador 

PIA = 20 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 20 m 

Smin= 4 mm2 

U= 230 W 

 

-Circuït 5. Endolls quartos humits 

PIA = 16 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 20 m 

Smin= 2,5 mm2 

U= 230 W 

 

Circuït 6. Assecadora 

PIA = 16 A 

L ( punt de llum més allunyat) = 19 m 

Smin= 2,5 mm2 

U= 230 W 

 

- Instal·lació de parallamps 

S'instal·larà un parallamps de Puntes Franklin dos metres per sobre de la torre, el punt més elevat de la 

vivenda, per tal de derivar les descàrregues dels llamps al terra. La instal·lació estarà formada per les 

puntes unides mitjançant un collarín a l'antena, un conducte de baixada protegit per un tub de polietilè 

reticulat i finalment una placa de presa de terra. 
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ANNEX C. CÀLCUL I ANÀLISI DE DIFERENTS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

CÀLCUL DE FORJATS 

Pel càlcul dels forjats de fusta s’escollirà la biga més desfavorable, és a dir, la que més càrrega rep i la 

que més llum té, que serà la de coberta plana en la cruixia central. Per altra banda es calcularà 

l'estructura metàl·lica que suporta el pes de la piscina. Ambdós càlculs seran aproximats ja que no ha 

sigut possible saber exactament les dimensions tant de les bigues de fusta com les metàl·liques ja que 

no són accessibles. 

 

 

 

 

DESCENS DE CÀRREGUES DE L’EDIFICI 

Per a la realització del descens de càrregues m’he basat en la NBE-AE-88, tenint en compte que es 

substituirà la coberta de la planta segona i es mantindrà la coberta plana a la catalana. S’ha realitzat el 

descens de càrregues ajudant-me també del CTE i del  DB-SE Madera, DB-SE Accciones en la 

Edificación. 

 

CÀLCUL RESISTÈNCIA DE LA PARET DE CÀRREGA MÉS DESFAVORABLE 

Es realitzarà la comprovació de la paret de càrrega més desfavorable, en aquest cas la de la façana 

nord-oest, on s'hi recolza l'estructura metàl·lica prèviament calculada. 
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A.C.1. CÀLCUL DELS FORJATS 

A.C.1.1. COBERTA PLANA A LA CATALANA 

- Tipologia del forjat segons la NBE-AE-88 

  

Fig. A.C.1. Tipologia forjat segons NBE-AE-88 

- Dades de la biga calculada 

  
Fig.A.C.2. Característiques fusta asserrada extret del DB-SE-M 

Com que no es pot veure la fusta de les bigues s’escollirà la més desfavorable segons la CTE, 

bigues de fusta C-14 (conifera) de secció rectangular 24x14cm. 

Característiques Fusta C-14 

 Resistència a flexió  fn,k  14N/mm2 

 Resistència a tallant fv,k  1,7 N/mm2 

- Càlcul de les càrregues 

 Pes propi forjat segons la NBE-AE-88 

  Pp = 1,6 Kn/m2 

 Pes propi coberta catalana segons DB-SE-AE 

  Pp=  2,5 KN/m2 

 

Fig.A.C.3. Pes propi elements constructius extret del DB-SE-AE 

Pes propi paviment segons DB-SE-AE 

 Pp = 0, 4 KN/m2 

 
Fig.A.C.4. Pes propi elements de pavimentació extret del DB-SE-AE 

 

Sobrecàrrega d’ús 

 Su= 2 KN/m2 

Càrrega total = 6,5 KN/m2 

 - Càrrega que rep la biga 

  Intereix  i = 50cm = 0,5 m 

  q = 6,5 KN/m2 x 0,50m = 3,25 KN/ml 

- Càlcul de l’inèrcia, el moment i el tallant de la biga 
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  Inèrcia   I =  = 1,61·104m-4 

   

  Moment  8,78 KNm 

Tallant   7,55 KN 

- Càlcul de la fletxa de la biga 

  Mòdul elasticitat  C-14 Eo medio  7KN/mm2 

  = 0,01755m = 17,55 cm 

  Segons la normativa la fletxa màxima es L/500 

     Compleix 

- Capacitat de càrrega de càlcul 

 
Fig.A.C.5. Clases de servei segons l’apartat 2.2.2.2. de DB-SE-M 

  
Fig.A.C.6. Duració de les càrregues segons la taula 2.2. del DB-SE-M 

Per l’elecció de la classe de servei es considera que la biga es troba ben aïllada, per tant 

Classe de servei  1. 

Per l’elecció de la classe de duració de la càrrega, s’escollirà la opció més desfavorable 

per major seguretat, permanent. 

 - Classe de duració de la càrrega permanent 

 
Fig.A.C.6. Classe de duració de la càrrega permanent extret del DB-SE-M 

 - Coeficient parcial de seguretat per la fusta. 

 
Fig.A.C.7. Coeficient parcial de seguretat per la fusta extret del DB-SE-M 
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 - Resistència de càlcul a flexió 

  ² 

 - Resistència de càlcul a tallant 

   

- Càlcul de la biga a flexió i a tallant 

  Resistència a flexió 

   

  9,81 N/mm2 > 6,46 N/mm2 NO COMPLEIX 

No compleix perquè he agafat el tipus de fusta C-14, la més desfavorable, però a partir 

de C-22 compliria. 

  Resistència a tallant 

   

  0,50 N/mm2 < 0,78 N/mm2 COMPLEIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.1.2. FORJAT METÀL·LIC PISCINA 

 - Tipologia de forjat 

 

- Dades de la biga calculada 

 IPN 260 

 

Fig. A.C.8. Promptuari ArcelorMittal 
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 - Càlcul de les càrregues 

Per tal de determinar la càrrega més desfavorable es calcularà el pes tant de l'extrem de la 

piscina on es recolza el forjat de la sala de depuració i de la zona central de la piscina. 

 

  Pes propi del forjat segons l’annex C del DB-SE-AE . 

  Pp = 4 KN/m2x 0,8m = 3,2KN 

 

 - Biga 1 

  Pes propi perímetre piscina 

 Volum perimetre= 1 m x 0,2m = 0,2m2  

 Pp perimetre = 0,2 m2 x 25KN/m3= 5KN/ml  

 Volum base = 0,6m x 0,2m = 0,12 m2 

 Pp base = 0,12 m2 x 25KN/m3 = 3KN/ml  

 Pes volum d'aigua 

  Volum= 1m x 0,3m x 0,9m =0,27m3 

  Ppaigua= 270l/m2 x 1kg/l = 270kg/m2= 2,7KN/m 

   Sobrecàrrega d’ús 

  Su = 2KN/m2 x 0,8m = 1,6KN/ml 

  Total càrrega repartida= 12,3 KN/ml  

  Pes propi forjat sala de depuració 

Ppforjat= 2KN/m2 

Pppaviment 0,5KN/m2 

Pp total = 2,5KN/m2 x 4,8m2= 12 KN/6 = 2 KN 

 - Biga 2  

 Pes volum d'aigua de la piscina i base de la piscina 

  Volum per m2= 1m x 1m x 0,9m =0,9m3 

  Ppaigua= 900l/m2 x 1kg/l = 900kg/m2= 9KN/m2 x 0,8m = 7,2 KN/ml 

  Pppiscina= 0,2m x 0,8m x 25KN/m3= 4 KN/ml 

   Pptotal= 12,2 KN/ml  

  Càrrega puntual perímetre piscina 

   Volum = 1mx 0,2m x 0,8m= 0,16 m3 x 25KN/m3 = 4 KN 

 - Càlcul del moment, tallant i fletxa de les bigues 

El càlcul dels moments i tallants màxims s'ha realitzat mitjançant el programa de càlcul 

d'esforços WinEVA, i s'ha considerat l'extrem dret articulat, ja que es recolza directament 

sobre el paret de la façana, i l'extrem esquerre encastat, ja que es degueix que està 

totalment soldat a l'ànima d'una altra biga. 

  - Biga 1 
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 Moment  

   

Moment màxim = 21,42KNm 

   

 Tallant  

  
     Tallant màxim = 29,3 KN 

 Fletxa 

 

 

 Fletxa = 1mm 

 

 - Biga 2 

 

 Moment 

  

 Moment màxim = 20,069 KNm    
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 Tallant  

  

 

 

 

s

T

a

Tallant màxim = 31,31 KN 

 

Fletxa 

 

 

- Estats límit últim 

  Moment flector 

   La secció classe 1 ha de satisfer la següent condició: 

   MEd ≤ Mc,Rd 

   MEd = 21.420.000 Nmm 

   Mc,Rd = Mpl,Rd =  = 115.038.095 Nmm COMPLEIX  

  Esforç tallant 

   VEd ≤ Vpl, Rd 

   VEd = 31.310 N   

    COMPLEIX 

 

A.C.2. CÀLCUL RESISTÈNCIA DE LA PARET DE CÀRREGA MÉS DESFAVORABLE 

Dades prèvies 

 Espessor de la paret = 15cm de totxana massissa de 29x14x4cm 

  

 
 

 

Prendre la resistència característica més desfavorable 3 N/mm2 



REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA AL BARRI DE VALLCARCA, BARCELONA 28 

 

Resistència maons, 3 N/mm2 

Seleccionaré la categoria d’execució més desfavorable, la C per tant γM = 3. 

Excentricitat, e = 0,25t + 0,25a = 0,25 · 0,15 + 0,25 · 0 = 0,0375m = 3,75 cm 

 

Càlcul resistència en un metre de longitud 

 

 

Φ  =  

  

 NRd= Φ · t · fd = 0,5 · 150 · 1000mm2 ·  = 75.000 N = 75 KN > 20,36KN COMPLEIX 
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ANNEX .D. COMPORTAMENT TÈRMIC DE L'ENVOLVENT 

Per tal d’analitzar el comportament tèrmic tant de les façanes com de les cobertes es farà seguint el 

procediments i taules indicades al CTE al Document Bàsic HE Estalvi d’Energia. Tot hi que no sigui 

d'obligat compliment per al nostre cas s'ha cregut convenient millorar el comportament tèrmic de les 

façanes i les cobertes per tal de reduir el cost energètic de climatitzar la vivenda. 

 
Fig. A.D.1. Zona climatica extreta del DB-HE 1 

 

 

 

 
Fig. A.D.2. Resitència tèrmica superficials  extreta del DB-HE 1 

 
Fig. A.D.3. Transmitància límit per a la zona C2 extreta del DB-HE 1 
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A.D.1. FAÇANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U= 1/Rt 

U= 1/0,729 

U= 1,37 W/m2k  > 0,73 W/m2k = UMlim   NO COMPLEIX 

 

 

 

 

 

 

Per tal que l’evolvent exterior compleixi amb el comportament tèrmic exigit al Documento Básico HE de 

Ahorro de Energia, es procedirà a millorar-ne l’aïllament a través de l’insuflat de cel·lulosa, que 

consisteix en la introducció a la cambra d’aire de fibres de cel·lulosa (paper de diari reciclat) tractat amb 

sals bòriques per tal de fer-lo resistent al foc i als atacs. Aquest material té un impacte ambiental menor 

que elssintètics, tot hi no poder-se considerar plenament com a sostenible ja que el paper utilitzat 

majoritàriament no prové de cultius sostenibles d’arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U= 1/Rt 

U= 1/3,39 

U= 0,29 W/m2k < 0,73 W/m2k = UMlim  COMPLEIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
Espessor e 

m 

Conductivitat I 

W/mk 

Resistència 

R 

m2k/W 

1 Revestiment exterior 0,01 0,3 0,033 

2 Totxana massissa 0,04 0,6 0,066 

3 Camara d’aire 0,11 0,16 0,16 

4 Totxo massís 0,15 0,6 0,25 

5 Enguixat interior 0,015 0,3 0,05 

 Resistència tèrmica  

superficial-Rsi 

  

0,13 

 Resistència tèrmica  

superficial-Rse 

  

0,04 

 
 TOTAL 0,729 

 

Material 
Espessor e 

m 

Conductivitat I 

W/mk 

Resistència 

R 

m2k/W 

1 Revestiment exterior 0,01 0,3 0,033 

2 Totxana massissa 0,04 0,6 0,066 

3 Aïllant de cel·lulosa 0,11 0,039 2,82 

4 Totxo massís 0,15 0,6 0,25 

5 Enguixat interior 0,015 0,3 0,05 

 Resistència tèrmica 

superficial-Rsi 
 

 

0,13 

 Resistència tèrmica 

superficial-Rse 
 

 

0,04 

 
 TOTAL 3,39 
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A.D.2. COMPORTAMENT TÈRMIC COBERTES 

A.D.2.1. COBERTA A LA CATALANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U= 1/Rt 

U= 1/0,7803 

U= 1,28 W/m2k  > 0,41 W/m2k = UMlim   NO COMPLEIX 

Per tal de que compleixi amb les exigències del DB-HE: Ahorro de Energia es col·locarà un aïllant 

tèrmic de llana d’ovella, Termofitex LAN 40F amb reacció el foc segons la Norma UNE-EN-13823 : 

2002 - Euroclasse D - S3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U= 1/Rt 

U= 1/2,19 

U= 0,45 W/m2k  > 0,53 W/m2k = UMlim   COMPLEIX 

 

 

 

 

 

 

 

 Material 
Espessor e 

m 

Conductivitat I 

W/mk 

Resistència 

R 

m2k/W 

1 Capa de morter 0,02 0,7 0,028 

2 Rasilla 0,08 0,6 0,133 

3 
Camara d’aire sense 

ventilar 
0,35 0,16 0,16 

4 Material de reblert 0,04 0,4 0,1 

5 Revoltó 0,02 0,67 0,029 

6 Camara d’aire 0,25 0,23 0,23 

7 Placa de guix 0,015 0,25 0,06 

 
Resistència tèrmica 

superficial-Rsi 
 

 

0,10 

 
Resistència tèrmica 

superficial-Rse 
 

 

0,04 

  TOTAL 0,7803 

 Material 
Espessor 

m 

Conductivitat 

W/mk 

Resistència R 

m2k/W 

1 Capa de morter 0,02 0,7 0,028 

2 Rasilla 0,08 0,6 0,133 

3 
Camara d’aire lleugerament 

ventilada 
0,35 0,08 0,08 

4 Material de reblert 0,04 0,4 0,1 

5 Revoltó 0,02 0,67 0,029 

6 Camara d’aire 0,25 0,23 0,23 

7 
Aïllant tèrmic Termofitex LAN 60 

F 
0,06 0,043 1,39 

8 Placa de guix 0,015 0,25 0,06 

 
Resistència tèrmica 

superficial-Rsi 
 

 

0,10 

 
Resistència tèrmica 

superficial-Rse 
 

 

0,04 

  TOTAL 2,19 
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A.D.2.2. COBERTA INCLINADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U= 1/Rt 

U= 1/2,18 

U= 0,46 W/m2k  > 0,53 W/m2k = UMlim   COMPLEIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material 
Espessor 

m 

Conductivitat 

W/mk 

Resistència 

R 

m2k/W 

1 Teula àrab 0,01 0,65 0,015 

2 Capa de morter 0,02 0,7 0,028 

3 Encadellats de taulells ceràmics 0,2 0,08 0,08 

4 Camara d’aire 0,35 0,16 0,16 

5 
Aïllant tèrmic Termofitex LAN 60 

F 
0,06 0,043 1,39 

4 Capa de formigó 0,04 0,33 0,12 

5 Revoltó 0,02 0,67 0,029 

6 Camara d’aire 0,25 0,16 0,16 

7 Placa de guix 0,015 0,25 0,06 

8 
Resistència tèrmica 

superficial-Rsi 

 

 

 

0,10 

9 
Resistència tèrmica 

superficial-Rse 
 

 

0,04 

  TOTAL 2,18 
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ANNEX E. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. DADES PRELIMINARS 

1.1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb el Real Decrets 1627/1997, que implanta l'obligatorietat de la realització d'un Estudi de 

Seguretat i Salut en el Treball, als projectes d'edificació i obres públiques, s'elabora el present estudi. 

L'objecte d'aquest estudi de Seguretat i Salut, és es descriure els procediments, equips tècnics i medis 

auxiliars a utilitzar, i establir, durant l'execució de l'obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 

d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i 

manteniment, i les instal∙lacions preventives d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 

control de la Direcció Facultativa. 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s’ analitzaran i 

estudiaran, desenvolupant i complementant, les previsions contingudes en el present Estudi de 

Seguretat i Salut, en funció del seu propi sistema d’ execució de l’ obra. El Pla de Seguretat i Salut 

haurà de ser presentat, abans de l’inici de l’ obra, al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l’ execució de l’ obra, per a la seva aprovació. 

2. DADES DE L'OBRA 

2.1. EMPLAÇAMENT 

El projecte s'emplaça al carrer Gustavo Adolfo Bécquer nº 52, del barri de Vallcarca, del districte de 

Gràcia de la ciutat de Barcelona, comarca del Barcelonès. 

En el plànol nº 1 es defineix gràficament la ubicació de l'emplaçament. 

2.2. SUPERFÍCIE AFECTADA PER L'OBRA 

La superfície total construïda de l'edificació és de 424,65 m2, distribuïts de la següent forma: 

 Planta Semi-soterrani 50,43 m2 

 Planta Principal  143,80 m2 

 Planta Primera  135,22 m2 

 Planta Segona  83,22 m2 

 Planta Torre   11,18 m2 

 

 

2.3. CONDICIONS FÍSIQUES I ÚS DELS EDIFICIS DE L'ENTORN 

L'edifici que ens ocupa es troba en sòl urbà, el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana qualifica el 

solar com a Edificació Pluirifamiliar Aïllada – Clau 20a/9. Actualment aquest sector es troba totalment 

urbanitzat. L'edificació que ens ocupa és aïllada, així com les dos que hi llinden, una destinada a usos 

residencials i l'altra a una escola. 

2.4. UBICACIÓ DELS VIALS I AMPLADA DE LES VORERES. 

Aquesta edificació es troba situada en sòl urbà, i per tant les voreres, nivells i amplades de carrer estan 

totalment definides. 

2.5.  INSTAL∙LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, VISTES I SOTERRADES 

Les obres que es portaran a terme poden afectar algun tipus d’instal∙lació de servei públic i caldrà tenir 

cura de reposar les instal∙lacions que puguin haver quedat malmeses per les obres. 

Es demanarà a l’Ajuntament el marcatge de les instal∙lacions existents al voltant de l’obra. 

2.6. CLIMATOLOGIA 

Clima suau. Zona climàtica segons CTE‐HE, per a l’estalvi d’energia, és II. Vents normals. Situació poc 

exposada. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

3.1. TIPUS D’ACTUACIÓ 

L'obra que ens ocupa en aquest cas, és la rehabilitació d’un edifici unifamiliar aïllat. 

‐ part d’estructura i coberta. 

‐ tancaments i divisions 

‐ acabats i instal∙lacions. 

3.2. PROCÉS CONSTRUCTIU. ACTIVITATS I OFICIS PREVISTOS 

El procés constructiu que es preveu es pot veure alterat per diferents condicionants, que es revisarien 

amb el constructor durant l’execució de l’obra. 

L’obra es realitzarà executant primerament els moviments de terres. Seguidament es realitzarà tota la 

part d’extracció de les teules i l’enderroc d’envans i parets, es a partir d’aquest moment que el 

programa constructiu dependrà d’altres factors, per continuar els treballs de tancament i acabats. 

En l’obra hi intervindran diferents industrials segons les activitats: 

Els moviments de terres, estructura i coberta es realitzarà amb una colla, formada per 4 oficials i 2 

manobres. 

La part de tancament, parets divisòries, paviments i revestiment es farà igualment amb 2 oficials i 1 

manobres. 

Els enguixats es preveu executar‐los amb 1 oficial guixaire i 1 ajudant. 
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La reparació i col·locació de fusteria interior i exterior la portarà a terme 1 oficial fuster i 1 ajudant. 

La serralleria, tant baranes com la persiana mecànica del pàrquing, caldrà la presència a l’obra de 1 

oficial serraller i 1 ajudant. 

La pintura, tant de paraments interiors, com baranes interiors i exteriors, es portarà a terme amb 1 

oficial pintor i 1 ajudant. 

En quan a la realització de totes les instal∙lacions, tant d’aigua, com electricitat i telecomunicacions  i 

sanejament serà executada per 1 oficial instal∙lador i 1 ajudant. 

3.3. PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu un termini de 10 mesos, per a la realització de la totalitat de les obres. El pressupost 

d’execució material de les obres que ens ocupen, tal i com s’ha indicat en la memòria del projecte, puja 

a la quantitat de 109.983,13 €. 

3.4. ESTIMACIÓ MENSUAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS 

Tenint en compte les característiques de l’obra i la durada, es preveu un nombre de treballadors punta 

de 8 persones, tenint en compte que es poden solapar diversos treballs. 

El nombre total de treballadors que es preveu al llarg de l’obra és de 16 persones: 

‐ Estructura i coberta  4 oficials + 2 manobres 

‐ Ram de paleta: 2 oficials + 1 manobres 

‐ Revestiments: 1 oficial guixaire + 1 ajudant 

      1 oficial pintor + 1 ajudant 

‐ Ram fusteria:  1 oficials fusters + 1 ajudant 

‐ Serralleria:   1 oficial serraller + 1 ajudant 

‐ Instal·lacions:  1 oficial instal∙lador + 1 ajudant 

3.5. MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN L’OBRA 

Es formarà una zona d’acopi de material a l’exterior de l’edifici. 

Caldrà la col∙locació de xarxes per a la realització de l’estructura. 

Caldrà la col∙locació de bastides a les façanes de l’edificació per a la realització de la coberta, de la 

piscina i dels revestiments de façanes, que constarà de dues plataformes de treball i una auxiliar. 

Cadascuna de les plataformes anirà protegida amb baranes.  

També es col·locaran baranes a tots els forats d’escala interiors existents, i protecció als forats de les 

finestres exteriors, quan s’extregui la fusteria existent, i fins que no hi hagi la nova fusteria. 

Pel que fa al ram de paleta, es preveu una autoformigonera, per la fabricació de morter de ciment 

pòrtland. Finalment s’haurà de tenir en compte el petit utillatge i eines de mà. 

Pel que fa als revestiments s’utilitzaran petites bastides interiors formades per dues plataformes de 

treball, i el petit utillatge i eines de mà necessàries. 

En quant a la fusteria, s’utilitzaran serres, taladres , eines de mà i petit utillatge. Per la serralleria 

s’utilitzaran taladres, soldadors, soplets i altres eines de mà, igual que en les instal∙lacions. 

4. VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 

4.1. INSTAL∙LACIONS ALIENES A L’OBRA 

En aquest apartat s’hi reflecteixen les instal∙lacions que són anteriors a l’obra i que en són afectades. 

L'única instal·lació existent que afecti la implantació de l'obra serà l'escomesa elèctrica aèrea. 

4.2. INSTAL∙LACIONS INHERENTS A L’OBRA 

És el conjunt de serveis i d’instal∙lacions que cal fer a l’obra, tant per facilitar l’inici i el desenvolupament 

de l’obra , com per a complir la normativa vigent. 

- Es col∙locarà una tanca en les zones de seguretat de forma que impedeixi a qualsevol persona 

aliena a l’obra, entrar dins les mateixes. La tanca tindrà una alçada mínima de 1,80 m. Degut al 

mur perimetral que rodeja la parcel·la només serà necessària durant la realització del nou accés 

així com de l'ampliació del pàrquing 

- Caldran una sèrie de senyalitzacions per tal d’advertir a les persones alienes a l’obra i al 

mateix personal: 

o Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 

o Obligatorietat de l’ús de casc. 

o Altres, en cas necessari. 

- Es col∙locaran viseres de protecció per l’accés dels operaris a l’obra, col∙locats sobre suports 

de fusta, i formats per estructura metàl∙lica tubular i taulons amb amplada suficient per l’accés 

del personal. 

- Les bastides comptaran amb tres plataformes, dues de treball i una d’auxiliar. Per altra part les 

baranes de les bastides es col∙locaran en totes les plataformes de treball. En la base es 

repartirà la càrrega mitjançant taulons, evitant càrregues puntuals importants. 

- Càrrega i descàrrega de material, evacuació de runa. La càrrega de material així com la runa, 

es farà sempre dins les zones de seguretat i acopi, ja que les dimensions són suficients. 

 

5. FASES CRÍTIQUES PER A LA PREVENCIÓ 

En l’obra objecte d’aquest projecte, s’ha de destacar de forma important i com a fase crítica, el moment 

de realitzar la coberta, el revestiment exterior de l’edificació i la piscina, donat que el fet de treballar en 

alçada, comporta uns riscos que mereixen una atenció especial, que s’esmentaran en apartats 

posteriors. 

6. DETECCIÓ, ANÀLISI, AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRA 

6.1. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 

15è. de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)" durant 

l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
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- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal∙lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir es defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions, incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 

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

- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 

següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l'origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f ) Substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Intervenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que suposin la protecció col∙lectiva. 

i ) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

-  L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

-  L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte riscos 

addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se 

quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar 

i no existeixin alternatives més segures. 

- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 

dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

6.2. RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. 

En la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives de la Proposta 

d'Intervenció de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la 

gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Consideracions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 

en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/97 amb data 24 d’octubre de 1997. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar o 

controlar i reduir els citats riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 
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RASES I POUS 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell BAIXA GREU BAIX 

2. Caiguda de persones al mateix nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 

3. Caiguda d’objectes per desplom MITJA GREU MIG 

4. Caiguda d’objectes per manipulació MITJA LLEU BAIX 

5. Caiguda d’objectes despresos BAIXA MOLT GREU MIG 

6. Trepitjades sobre objectes MITJA LLEU BAIX 

7. Cops contra objectes immòbils MITJA LLEU BAIX 

8. Cops amb elements mòbils de màquines BAIXA GREU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines BAIXA LLEU ÍNFIM 

13. Sobreesforços MITJA GREU MIG 

17. Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
BAIXA GREU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

28. Malalties causades per agents físics MITJA GREU MIG 

 

 

COBERTES INCLINADES 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2. Caiguda de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 

4. Caiguda d’objectes per manipulació MITJA LLEU BAIX 

5. Caiguda d’objectes despresos ALTA GREU ELEVAT 

6. Trepitjades sobre objectes BAIXA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines BAIXA LLEU ÍNFIM 

10. Projecció de fragments o partícules BAIXA LLEU ÍNFIM 

11. Atrapaments per o entre objectes BAIXA GREU BAIX 

13. Sobreesforços BAIXA GREU BAIX 

16. Contactes elèctrics BAIXA GREU BAIX 

17. Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
MITJA LLEU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA LLEU BAIX 

28. Malalties causades per agents físics MITJA LLEU BAIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTES PLANES 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell MITJA MOLT GREU MIG 

2. Caiguda de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 

4. Caiguda d’objectes per manipulació MITJA LLEU BAIX 

5. Caiguda d’objectes despresos BAIXA GREU BAIX 

6. Trepitjades sobre objectes BAIXA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines BAIXA LLEU ÍNFIM 

10. Projecció de fragments o partícules BAIXA LLEU ÍNFIM 

13. Sobreesforços BAIXA GREU BAIX 

16. Contactes elèctrics BAIXA GREU BAIX 

17. Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
MITJA LLEU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA LLEU BAIX 

28. Malalties causades per agents físics MITJA LLEU BAIX 

 

 

FÀBRICA DE MAÓ 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2. Caiguda de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 

3. Caiguda d’objectes per desplom MITJA MOLT GREU ELEVAT 

4. Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5. Caiguda d’objectes despresos ALTA GREU ELEVAT 

6. Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT 

7. Cops contra objectes immòbils MITJA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules MITJA LLEU BAIX 

13. Sobreesforços BAIXA LLEU ÍNFIM 

16. Contactes elèctrics BAIXA GREU BAIX 

17. Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
MITJA LLEU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA LLEU BAIX 

28. Malalties causades per agents físics MITJA GREU MIG 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2. Caiguda de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 

3. Caiguda d’objectes per desplom MITJA MOLT GREU ELEVAT 

4. Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5. Caiguda d’objectes despresos ALTA GREU ELEVAT 

6. Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT 

7. Cops contra objectes immòbils MITJA GREU MIG 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules MITJA LLEU BAIX 

16. Contactes elèctrics MITJA GREU MIG 

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives MITJA GREU MIG 

18. Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 
MITJA GREU MIG 

20. Explosions BAIXA MOLT GREU MIG 

21. Incendis BAIXA GREU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA GREU MIG 

 

 

REVESTIMENTS INTERIORS 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA GREU ELEVAT 

2. Caiguda de persones al mateix nivell MITJA GREU GREU 

3. Caiguda d’objectes per desplom BAIXA GREU BAIX 

4. Caiguda d’objectes per manipulació MITJA LLEU BAIX 

5. Caiguda d’objectes despresos BAIXA GREU BAIX 

6. Trepitjades sobre objectes MITJA LLEU BAIX 

7. Cops contra objectes immòbils ALTA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules MITJA LLEU BAIX 

16. Contactes elèctrics MITJA GREU MIG 

17. Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
MITJA GREU MIG 

18. Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 
MITJA GREU MIG 

20. Explosions BAIXA MOLT GREU MIG 

21. Incendis BAIXA GREU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA GREU MIG 

 

 

PAVIMENTS 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell BAIXA MOLT GREU MIG 

2. Caiguda de persones al mateix nivell MITJANA GREU MIG 

4. Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5. Caiguda d’objectes despresos BAIXA GREU MIG 

7. Cops contra objectes immòbils BAIXA GREU BAIX 

8. Cops amb elements mòbils de màquines MITJA GREU MIG 

10. Projecció de fragments o partícules MITJA LLEU BAIX 

16. Contactes elèctrics MITJA GREU MIG 

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives MITJA GREU MIG 

18. Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 
MITJA GREU MIG 

20. Explosions BAIXA MOLT GREU MIG 

21. Incendis BAIXA GREU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA GREU MIG 

 

 

 

 

FALSOS SOSTRES 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA GREU ELEVAT 

2. Caiguda de persones al mateix nivell MITJA GREU GREU 

3. Caiguda d’objectes per desplom MITJA GREU ELEVAT 

4. Caiguda d’objectes per manipulació MITJA LLEU BAIX 

5. Caiguda d’objectes despresos BAIXA GREU BAIX 

6. Trepitjades sobre objectes MITJA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules MITJA LLEU BAIX 

16. Contactes elèctrics MITJA GREU MIG 

17. Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
MITJA GREU MIG 

18. Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 
MITJA GREU MIG 

20. Explosions BAIXA MOLT GREU MIG 

21. Incendis BAIXA GREU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA GREU MIG 
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FUSTERIA 

 

RISCOS 
PROBABILITA

T 
GRAVETAT 

AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA GREU ELEVAT 

2. Caiguda de persones al mateix nivell MITJA GREU GREU 

3. Caiguda d’objectes per desplom MITJA GREU MIG 

4. Caiguda d’objectes per manipulació MITJA LLEU BAIX 

5. Caiguda d’objectes despresos BAIXA GREU BAIX 

6. Trepitjades sobre objectes MITJA LLEU BAIX 

7. Cops contra objectes immòbils MITJA LLEU BAIX 

8. Cops amb elements mòbils de màquines MITJA GREU MIG 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules MITJA LLEU BAIX 

13. Sobreesforços MITJA GREU MIG 

16. Contactes elèctrics MITJA GREU MIG 

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives MITJA GREU MIG 

18. Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 
MITJA GREU MIG 

20. Explosions 
BAIXA 

MOLT 

GREU 
MIG 

21. Incendis BAIXA GREU BAIX 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) 
BAIXA 

MOLT 

GREU 
MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA GREU MIG 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

RISCOS PROBABILITAT GRAVETAT 
AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2. Caiguda de persones al mateix nivell MITJA GREU GREU 

4. Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5. Caiguda d’objectes despresos MITJA GREU MIG 

7. Cops contra objectes immòbils MITJA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules ALTA LLEU MIG 

13. Sobreesforços MITJA GREU MIG 

16. Contactes elèctrics ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

28. Malalties causades per agents físics MITJA GREU MIG 

 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ D'ACS I IFF 

 

RISCOS PROBABILITAT GRAVETAT 
AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2. Caiguda de persones al mateix nivell MITJA GREU GREU 

4. Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5. Caiguda d’objectes despresos ALTA GREU ELEVAT 

7. Cops contra objectes immòbils MITJA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules ALTA LLEU MIG 

13. Sobreesforços MITJA GREU MIG 

15. Contactes tèrmics ALTA MOLT GREU ELEVAT 

16. Contactes elèctrics ALTA MOLT GREU ELEVAT 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

28. Malalties causades per agents físics MITJA GREU MIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ 

 

RISCOS PROBABILITAT GRAVETAT 
AVALUACIÓ 

DEL RISC 

1. Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2. Caiguda de persones al mateix nivell MITJA GREU GREU 

4. Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5. Caiguda d’objectes despresos ALTA GREU ELEVAT 

7. Cops contra objectes immòbils MITJA LLEU BAIX 

9. Cops amb objectes o eines MITJA LLEU BAIX 

10. Projecció de fragments o partícules ALTA LLEU MIG 

13. Sobreesforços MITJA GREU MIG 

16. Contactes elèctrics ALTA MOLT ELEVAT 

17. Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 
MITJA GREU MIG 

18. Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 
MITJA GREU MIG 

25. Causes naturals (infart, embòlia, etc.) BAIXA MOLT GREU MIG 

27. Malalties causades per agents químics MITJA GREU MIG 
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6.3. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals. S'haurà de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 

banda els mitlans de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

6.3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

‐ Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra. 

‐ Senyalització de les zones de perill. 

‐ Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització del vials exteriors 

‐ Col∙locació de bastida a tot volt, ancorada i col∙locada sobre taulons per a repartir la càrrega. 

‐ Xarxes de seguretat, baranes, tant exteriors com interiors en bastida. 

‐ Tanques de limitació i protecció. 

‐ Senyals de seguretat. 

‐ Elements de subjecció per a cordes de cinturons de seguretat. 

‐ Cordó de balisament. 

‐ Malles protecció en forats horitzontals 

‐ Baranes de protecció. 

‐ Preses de terra en maquinària. 

‐ Vigilant de seguretat. 

‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

‐ Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents. 

‐ Els elements de les instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

‐ Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc... 

‐ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

‐ Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

‐ Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements. (subsòl, edificacions 

veïnes.). 

‐ Utilització de paviments antilliscants. 

‐ Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

‐ Col∙locació de xarxa en forats horitzontals. 

‐ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes(xarxes, lones). 

‐ Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades. 

‐ Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

6.3.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

‐ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

‐ Utilització de calçat de seguretat. 

‐ Utilització de casc homologat. 

‐ A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria. 

‐ Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

‐ Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

‐ Utilització de peto de treball. 

‐ Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més 

d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

- Faixa de protecció dors lumbar. 

6.3.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

‐ Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar. 

‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

‐ Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes.) 

‐ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones,..). 

‐ Prohibició del pas de vianants en zones d’afectació. 

‐ Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 

6.4. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra , de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències. 

6.5. EXTINCIÓ D’INCENDIS 

Es col∙locaran extintors contra incendis, del tipus A, B, C, D, E, en funció de les matèries i materials que 

puguin emmagatzemar‐se i en proporció 1/500 m2 construïts i/o un mínim de 2 unitats, de forma que la 

seva situació, permeti una ràpida extinció. 

Es localitzarà l’hidrant més pròxim, de la urbanització, i serà el que es podrà fer servir en cas necessari. 

6.6. FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que 

aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. Triant 

el personal més qualificat, es faran curset de socorrisme i primers auxilis, de forma que l’obra disposi 

de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

Es convocaran reunions periòdiques, per part de l’empresa, per impartir matèria de seguretat i higiene 

en el treball. 
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6.7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El redactarà el contractista adjudicatari de l’obra, que, en funció del seu propi sistema d’execució de 

l’obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l’Estudi de Seguretat. 

No podrà variar l’import total del Pressupost especificat a l’Estudi. 

El presentarà a la Direcció Facultativa, que informarà i tramitarà al servei on sigui adscrita l’obra, 

procedint ala seva aprovació. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al 

Comitè de Seguretat i Higiene, o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre de 

treball i empresa. Una altra còpia s’entregarà al vigilant de seguretat de l’obra i a la direcció facultativa. 

6.8. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

Abans de l’inici dels treballs, es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, quan en 

l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o 

diversos treballadors autònoms. 

La designació de coordinador en matèria de seguretat i salut no eximirà al promotor de les seves 

responsabilitats. 

El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del començament de les 

obres, que es redactarà amb lo arreglat al disposat en l’Annex III del RD 1627/1997, del 24 d’octubre, 

havent d’exposar-se en l’obra de forma visible i actualitzant-se si es necessari. 

6.9. COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

La designació dels coordinadors en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra, haurà de 

desenvolupar les següents funcions: 

1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i personal actuant apliquin de 

manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es reconeixen en l’article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, i en particular, en les 

activitats a que es refereix l’article 10 del RD 1627/1997. 

3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 

introduïdes en el mateix. 

4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correctadels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessària la designació del 

coordinador. 

6.10. OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

El contractista i subcontractista estan obligats a : 

1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en particular: 

- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accessos, i la determinació de vies, zones de desplaçaments i circulació. 

- Manipulació de diferents materials i utilització de medis auxiliars. 

- Manteniment, control previ a la posta en servei i control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per l’execució de les obres, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afecta a la seguretat i salut dels treballadors. 

- Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en 

particular si es tracta de matèries perilloses. 

   - Emmagatzematge i evacuació de residus i deixalles. 

- Recollida de materials perillosos utilitzats. 

- Adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases 

de treball. 

- Cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

- Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

2. Complir i fer complir al seu personal l’establert en el pla de seguretat i salut. 

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions 

sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l’Annex IV del RD 

1627/1997. 

4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i salut. 

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l’execució de l’obra. Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives 

fixades en el pla de seguretat i salut, i en el relatiu a les obligacions que li corresponen directament, o 

en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats. A més contestaran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes en el pla.  

Les responsabilitats del coordinador, Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i subcontractistes. 

6.11. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS 

Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

2. Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

- Emmagatzema i evacuació de residus i deixalles. 

- Recollida de materials perillosos utilitzats. 
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- Adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases 

de treball. 

- Cooperació entre tots els que intervenen en l’obra. 

3. Complir les disposicions mínimes establertes en l’Annex IV del RD 1627/1997. 

4. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de es activitats empresarials 

previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 

qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 

5. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l’article 29, apartat 1 i 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat en el RD 1215/1997. 

7. Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el RD 773/1997. 

8. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut.  

6.12. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 

d’incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel col·legi professional al que 

pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 

Haurà de mantenir-se sempre en l’obra i en poder del coordinador. Tindran accés al llibre, la Direcció 

Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb 

responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervenen, els representants dels 

treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions Públiques competents en aquesta 

matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix. 

Efectuada una notificació en el llibre d’incidències, el coordinador estarà obligat a remetre en el termini 

de 24h una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. 

Igualment notificarà dites anotacions al contractista i als representats dels treballadors. 

6.13.  PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 

Quan el coordinador durant l’execució de les obres, observi el incompliment de les mesures de 

seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el llibre 

d’incidències, quedant facultat per, en circumstàncies de risc greu i imminent per la seguretat i salut 

dels treballadors, disposar la paralització dels treballs, o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 

Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 

província en que es realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als 

subcontractistes i/o autònoms afectats per la paralització als representants dels treballadors. 
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ANNEX F. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1. NORMES LEGALS APLICABLES 

1.1 ESPECÍFIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

‐ Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92)    

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar‐se a les obres de construcció 

temporals o mòbils. 

‐ RD 1627/1997 de 24 d'Octubre (B.O.E. 25/10/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcción Transposició de la Directiva 

92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques. 

‐ RD 39/1997 de 17 de Gener (B.O.E. 31/01/97) 

Reglament dels serveis de Prevenció. 

‐ RD 485/1997 de 14 d'abril (B.O.E. 23/04/97) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

‐ RD 486/1997 de 14 d'abril (B.O.E. 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball. En el capítol 1 exclou les obres de 

construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quan a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball (O. 

09/03/1971) 

‐ RD 487/1997 de 14 d'abril (B.O.E. 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comportin riscos, en particular lumbars, per els treballadors. 

‐RD 488/1997 de 14 d'abril (B.O.E. 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles 

de visualització. 

‐RD 664/1997 de 12 de Maig (B.O.E. 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra el riscos relacionats amb la exposició a agents biològics 

durant els treballs). 

‐RD 665/1997 de 12 de Maig (B.O.E. 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens 

durant el treball. 

‐RD 773/1997 de 30 de Maig (B.O.E. 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 

protecció individuals. 

‐ RD 2177/2004 de 12 de Novembre (B.O.E. 13/11/04) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en treballs temporals en altura. Modifica el RD 

1215/1997. 

‐RD 1215/1997 de 18 de Juliol (B.O.E. 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips  de 

treball. Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica 

i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971) 

‐O. de 20 de Maig de 1952 (B.O.E. 15/06/52). 

Reglament de Seguretat i Higiene del treball en la indústria de la construcción Modificacions: O. 

de 10 de Desembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53) O. de 23 de Setembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de Gener de 1956. 

‐O. de 31 de Gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art 66 a 74 (B.O.E. 03/02/40) 

Reglament general sobre seguretat i higiene. 

‐ O. de 28 d'Agost de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º, i annexes I i II. (B.O.E 05/09/70, 09/09/70). 

Ordenança del treball per les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica. 

Correcció d'errades: B.O.E. 17/10/70 

‐O. de 20 de Setembre de 1986 (B.O.E. 13/10/86) 

Model de llibre d'incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l'estudi de 

Seguretat i Higiene. 

Correcció d'errades B.O.E. 31/10/86 

‐ O. de 16 de Desembre de 1987 (B.O.E. 29/12/87) 

Nous models per la notificació d'accidents de treball e instruccions per el seu compliment i 

tramitació 

‐ O. de 31 d'Agost de 1987 (B.O.E. 18/09/87) 

Senyalització, balisament , neteja i finalització d'obres fixes en vies fora de la població. 

‐O. de 23 de Maig de 1977 (B.O.E. 14/06/77) 

Reglament d'aparells elevadors per obres Modificació: O. de 7 de Març de 1.981 (B.O.E. 

14/03/81) 

‐ O. de 28 de Juny de 1988 (B.O.E. 07/07/88) 

Instrucció Tècnica Complementària MIE‐AEM 2 del Reglament d'aparells i Manutenció referent a 

grues‐torre desmuntables per obres.  

Modificació: O. de 16 d'Abril de 1990 (B.O.E. 24/04/90) 

‐ O. de 31 d'Octubre de 1984 (B.O.E. 07/11/84) 

Reglament sobre seguretat dels treballs amb ris d'amiant. 

‐ O. de 7 de Gener de 1987 (B.O.E. 15/01/87) 

Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant. 

‐ RD 1316/1989 de 27 d'Octubre (B.O.E. 02/11/89) 

Protecció als treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. 
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‐ O. de 9 de Març de 1971 (B.O.E. 16 i 17/03/71) 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 

Correcció d'errades: B.O.E. 06/04/71 

Modificació: B.O.E. 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

‐ Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents mitjans de 

protecció personal de treballadors. 

‐ R. de 14 de Desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT‐1: Cascs no metàl∙lics 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT‐2: Protectors auditius 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.MT‐3: Pantalles per soldadors 

Modificació : BOE: 24/10/75 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.MT‐4: Guants aïllants d'electricitat. 

Modificació : BOE: 25/10/75 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT‐5: Calçat de seguretat contra  riscos 

mecànics. 

Modificació : BOE: 27/10/75 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT‐6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Modificació : BOE: 28/10/75 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R.MT‐7: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials. 

Modificació : BOE: 29/10/75 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT‐8: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries: filtres mecànics. 

Modificació : BOE: 30/10/75 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT‐9: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries: mascarilles autofiltrants. 

Modificació : BOE: 31/10/75 

‐ R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R.MT‐10: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. 

Modificació : BOE: 01/11/75 

1.2. INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 

‐Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20‐9‐73) (BOE 9‐10‐73). 

‐ Decret 20 de Setembre 1973, nª 2413/73, Mº Indústria, BOE 9 d'Octubre. Reglament 

Electrotècnicper Baixa Tensió. 

‐ Ordre 31 d'Octubre 1973, Mº Indústria BOE 27, 28, 29, i 31 de Desembre. Instruccions 

complementàries del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

‐ Ordre 6 d'Abril 1974, Mº Indústria, BOE 15 d'Abril. Observacions complementàries, a l'ordre de 

31 d'Octubre 1973. 

‐ Ordre 19 de Desembre 1977, Mº Indústria, BOE 13 de Gener 1978. Modificació Instruccions 

complementàries de l'Ordre 31 d'Octubre 1973. 

‐ Ordre 19 de Desembre 1977, Mº Indústria, BOE 26 de Gener 1978. Modificació Instruccions 

complementàries Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

1.3. PROTECCIONS PERSONALS 

Es considera d'obligat compliment en aquests estudi de Seguretat i Higiene, referint‐se a les peces de 

protecció personal a utilitzar, les següents normes: 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T.1 Cascos de seguretat no metàl∙lics. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T.2 Protectors Auditius. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T.3 Pantalles per a soldadors. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T.5 Calçat de seguretat. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T.7 i 8 Equips de protecció personal de vies respiratòries. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T. 13, 21 i 22 Cinturons de Seguretat. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T. 16 i 17 Ulleres de Seguretat. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T. 26 Aïllament de seguretat en eines manuals. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T. 27 Botes impermeables. 

‐ Norma Tècnica Reglamentària M.T. 28 Dispositius anticaiguda. 

‐ Plec de prescripcions tècniques i altres documents de projecte o de contractació de l'obra 

objecte d'aquest Pla de Seguretat i Higiene. 

2 PROTECCIONS COL∙LECTIVES 

2.1 TANCA D’OBRA 

És obligatori tancar l'obra de manera que s'impedeixi al vianant, per descuit l'entrada a l'interior de 

l'obra. Es col∙locarà una porta de dimensions adequades per el trànsit de transport i accés a la zona. 

La tanca serà de 2,00 m. d'alçada, mitjançant tanques autònomes de protecció. Aquesta tanca serà de 

malla electrosoldada i peus de formigó, i es mantindrà a l’obra fins a l’acabament de la mateixa. 

2.2 BASTIDA 

Les bastides comptaran amb tres plataformes, dues de treball i una d'auxiliar, la col∙locació de xarxa de 

filat de seguretat exterior i el toldo resistent de seguretat interior s'entregaran amb la plataforma auxiliar. 

Per altra part les baranes de la bastida es col∙locaran en totes les plataformes de treball. La bastida 

será homologada complint tota la normativa vigent, en la base repartirà la càrrega mitjançant taulons, 

tret prèviament el paviment de les terrasses, i es col∙locaran sobre l'aïllament de les mateixes, en el cas 

de bastida a partir de coberta es repartirà igualment la càrrega amb taulons, evitant càrregues puntuals 

importants. 

Les plataformes de pas a l'edifici des de l'última plataforma de treball tindran un mínim d'amplada de 

90‐ 100 cm. i disposaran de barana a ambdós costats. 

Es col∙locarà una visera de protecció d’accés dels operaris a l’obra, en el sostre planta baixa. Aquestes 

viseres estaran formades per una estructura metàl∙lica tubular subjecte a l’estructura de l’edifici 

mitjançant estructura de fusta. 
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2.3 XARXA DE SEGURETAT VERTICAL 

Es marcarà a la documentació gràfica l'aixecament de màstils, per a la realització de l’estructura, i 

xarxes de manera que sempre els treballadors en qualsevol circumstància estiguin protegits davant 

d'una caiguda al vuit. 

Les xarxes seran de poliamida o poliester formant una quadricula de 100 mm. com a màxim. 

La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de la xarxa estaran lligats 

entre si amb corda de poliamida de 3 mm. 

La xarxa disposarà, unida a la corda perimetral i del mateix diàmetre, de cordes auxiliars de longitud 

suficient per lligar‐les a pilars o elements fixes de l’estructura. 

Els suports metàl∙lics estan formats per tubs de 50 mm. de diàmetre, lligats al forjat a través d’una base 

de sustentació, que es recolzarà mitjançant dos puntals en forjat inferior, o travessant el forjat amb 

passadors. Es collarà adequadament la xarxa, al menys un anclatge per metre. Els recolzaments 

inferiors dels màstils garantitzaran les reaccions suficients per no produir bolcades. 

Les xarxes s’instal∙laran com a màxim sis metres per sota del nivell de realització de les feines, i 

s’hauran d’anar pujant a mesura que pugi l’obra. 

2.4 BARANES DE PROTECCIÓ 

Es col∙locaran com a màxim els suports de les baranes a 2,65 mts. La resistència mínima és de 150 

Kg/m i amb un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cm, com a mínim. Es 

composarà de passamans a una alçada de 90 cm., passamans intermedi i sòcol de 15 cm., com a 

mínim. No es podran utilitzar cordes i cintes de palet. La barana serà rígida. 

Es col∙locaran en les plataformes de treball de la bastida i totes les zones de descàrrega de material 

s'utilitzaran sistemes de descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal. 

2.5 PLATAFORMES DE DESCÀRREGA 

Podran ésser metàl∙liques o de fusta. Ambdues tindran baranes laterals i el personal estarà protegit per 

cinturons de seguretat, ancoratges a punt fixes de l'obra, mai a la plataforma. 

La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà pel pes màxim de la càrrega més els accessoris dividit 

per la superfície i els coeficients de seguretat iguals o superiors a 5. 

La mateixa condició de seguretat s'imposa als recolzaments o ancoratges sota aquestes, per tal evitar 

impactes sobre el personal. 

2.6 INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 mA i per a força de 

300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la 

sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. Es mesurarà la 

seva resistència periòdicament i, almenys, a l'època més seca de l'any. 

2.7 EXTINTORS 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a 

màxim. 

2.8 MUNTACÀRREGUES 

Cal preparar l’assentament del muntacàrregues, i collar‐lo a les parets existents, de manera que 

compleixi la normativa en seguretat. 

Si el quadre general de l’obra no te posta a terra, es necessari realitzar‐la per part d’un electricista 

especialitzat. El muntacàrregues estarà previst dels dispositius que impedeixin a tota persona no 

autoritzada, accedir a les peces connectades a la tensió, així com als aparells, la manipulació dels 

quals pugui afectar a la seguretat. 

L’armari del comandament del muntacàrregues tindrà un grau de protecció adequat i és tancarà amb 

clau. Es complirà igualment el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

El muntacàrregues disposarà de tots els dispositius de seguretat necessaris per el seu funcionament, 

com poden ésser, limitador de càrrega, que asseguraran l’estabilitat en funcionament. El muntatge es 

farà per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques i control de càrrega màxima. 

Quan el muntacàrregues hagi de funcionar en l’obra, caldrà realitzar una sèrie de comprovacions per 

part de la persona que manipula la mateixa com són la verificació de l’aplom, els contrapesos, els 

nivells d’oli i punts a engrassar, els comandaments i dispositius de seguretat , etc. 

Queda prohibit aixecar una càrrega superior a les indicades en les especificacions del muntacàrregues. 

 

 

     Barcelona 7  de Febrer de 2012 

 

Sgt: Aleix de Moner Sabarich, Enginyer de l'Edificació 
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ANNEX G. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitació d´una vivenda unifamiliar a Vallcarca

PRESSUPOST Pàg.:22/03/12 1Data:

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA INTERIOR01

TITOL 3 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
85)

36,7895,67 208,59

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 97)

9,0003,91 35,19

3 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 88)

61,5407,82 481,24

4 K2182D01 m2 Repicat fins a 3 cm de fondària d'revestiment de voltes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 89)

23,0109,38 215,83

5 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
90)

16,1718,99 145,38

6 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col�locat sobre fusta, acer o alumini amb
llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 100)

5,1382,93 15,05

7 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 105)

1,00012,82 12,82

8 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
106)

3,00015,23 45,69

9 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
103)

2,00014,02 28,04

10 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 104)

3,00013,79 41,37

11 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de
les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 107)

2,00022,43 44,86

12 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 93)

51,9865,86 304,64

13 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 95)

56,2101,17 65,77

14 K2183801 m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 91)

233,4804,88 1.139,38

15 K21GXX01 pa Arrencada de tota instal�lació elèctrica, instal�lació de gas, xarxa
de sanejament, instal�lació d'aigua i dades, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 102)

1,0003.000,00 3.000,00

TITOL 3TOTAL 01.01.01 5.783,85

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA INTERIOR01

Euro
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TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E614SM1E m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de
500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col�locat amb morter ciment 1:4 (P - 33)

17,96612,58 226,01

2 K4F7PK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i
1,2 m de llargària, per a revestir, col�locada amb el mateix morter
de la paret (P - 111)

2,00016,25 32,50

3 K6126R1P m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col�locat amb
morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant
(P - 113)

8,11866,91 543,18

4 EY0XXXX01 pa Ajudes de ram de paleta (P - 74) 1,0003.000,00 3.000,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 3.801,69

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA INTERIOR01

TITOL 3 PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9Q14A04 m2 Parquet adherit de posts de fusta de jatoba de 400x70x14 mm,
col�locat a trencajunts, adherit amb cautxú sintètic (P - 55)

27,58130,71 847,01

2 E9DB1243 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col�locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 53)

23,21632,06 744,30

3 K9Z51555 m Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col�locant prèviament el
suport (P - 122)

2,965115,74 343,17

4 L9DRUR10 m2 Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i
neteja prèvia del material existent als junts (P - 135)

49,79013,93 693,57

TITOL 3TOTAL 01.01.03 2.628,05

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA INTERIOR01

TITOL 3 REVESTIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81112E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P -
39)

103,87715,99 1.660,99

2 E812XX02 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons
la norma UNE-EN 13279-1. Inclou formació de racons, d'arestes i
col�locació de cantoneres i reforços de mallatex. (P - 42)

17,1927,33 126,02

3 E8252333 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, preu mitjà,
de 16 a 25 peces/m2 col�locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 44)

86,68523,49 2.036,23

4 E8447200 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb

233,48025,16 5.874,36
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subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P
- 45)

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 49)

17,1924,54 78,05

6 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 50)

233,4805,23 1.221,10

7 461RG510 m Reparació de fissura en tancaments i divisòries d'enguixat en
unió entre elements estructurals i paraments de diferents
materials amb repicat de les vores fins al suport, col�locació de
malla flexible de fibra de vidre revestida de PVC i acabat amb
enguixat (P - 13)

0,20011,42 2,28

TITOL 3TOTAL 01.01.04 10.999,03

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA INTERIOR01

TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm (P - 63)

2,00025,87 51,74

2 EAN31511 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció
70x35 mm amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm (P - 62)

1,00021,02 21,02

3 EA111AR6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes,
col�locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 100x120 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies (P - 60)

2,000243,18 486,36

4 EA1119R6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col�locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies (P - 59)

1,000224,43 224,43

5 EAP3U020 u Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
220 cm d'alçària (P - 64)

2,00088,90 177,80

6 EAQDU125 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 70 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 65)

2,00083,72 167,44

TITOL 3TOTAL 01.01.05 1.128,79

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA INTERIOR01

TITOL 3 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KB113891 m Barana de fusta de pi roig per a pintar, de tramada recta i
ancorada amb cargols (P - 123)

7,000102,04 714,28
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2 KB1138B1 m Barana de fusta de pi roig per a pintar, de tramada recta i
ancorada amb cargols (P - 124)

10,000110,67 1.106,70

TITOL 3TOTAL 01.01.06 1.820,98

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA INTERIOR01

TITOL 3 INSTAL�LACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1G22G301 u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 140 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 7 circuits, sense ajudes de ram de paleta
(P - 6)

2,0003.278,62 6.557,24

2 1J41G001 u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis de 140 m2 de
superfície, sense ajudes de ram de paleta (P - 7)

2,0001.043,28 2.086,56

3 KJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 133)

3,000212,28 636,84

4 BJA294A0 u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta
d'acer galvanitzat, de 1500 a 3000 W de potència, vertical. (P -
18)

2,000635,25 1.270,50

5 KJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm,
de color blanc, preu alt, col�locat sobre peu (P - 132)

6,000108,59 651,54

6 EJ15B111 u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa, de color
blanc, preu superior, col�locat amb fixacions murals (P - 72)

3,000227,86 683,58

7 EJ11K61L u Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de
color blanc, preu mitjà, amb faldó, col�locada sobre suports
regulables (P - 71)

2,000123,23 246,46

8 KD111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 126)

11,65014,32 166,83

9 KD111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 127)

10,47014,71 154,01

10 KD111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 128)

15,45022,76 351,64

11 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 129)

14,70019,94 293,12

12 KD15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P -
130)

9,00017,24 155,16

TITOL 3TOTAL 01.01.07 13.253,48

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 COBERTES01

TITOL 4 ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2153251 m2 Arrencada i enderroc de paquet de coberta format per paviment
de rajola ceràmica de dues capes, col�locades amb morter de

26,80345,76 1.226,51
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ciment, capa de compressió, i sostre de placa d'Uralita, amb
mitjans manuals i càrrega manuald e runa sobre camió o
contenidor normalitzat. Inclou la gestió de residus.  (P - 82)

2 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 94)

60,50011,72 709,06

3 K215C011 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 84)

60,5004,88 295,24

4 K2151011 m2 Arrencada de paviment flotant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 79)

60,5002,93 177,27

5 K2159011 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 83)

60,5003,32 200,86

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 2.608,94

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 COBERTES01

TITOL 4 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4F64PGE m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís
d'elaboració manual, d'una cara vista, col�locat amb morter
ciment 1:4 elaborat a l'obra (P - 110)

26,80350,67 1.358,11

2 44SLCD51 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm,
de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0.06 m3/m2 de formigó
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament a
paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada
entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
11)

26,8038,73 233,99

3 E43BF140 m3 Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 13x13 cm de
secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN
351-1) , col�locat clavat (P - 27)

0,4521.699,71 768,27

4 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 80 kg/m3 (P - 2)

1,301569,65 741,11

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 3.101,48

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 COBERTES01

TITOL 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 15213G55 m2 Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada,
amb un pendent del 32% i una llargària en planta de 5 m, de
teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col�locada amb morter
mixt elaborat a l'obra, formació de pendents amb envanets de
sostremort solera ceràmica d'encadellat, capa de protecció de
morter ciment elaborat a l'obra, aïllament amb feltre de llana
d'ovella amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres
de 60 mm de gruix, col�locat sense adherir sobre el sostre (P - 5)

44,130114,02 5.031,70

2 E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col�locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,

77,82017,20 1.338,50

Euro
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recolzada sobre envanets de sostremort (P - 29)

3 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls, runa, fongs i
molsa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida,
en una proporció de 5 u/m2, recol�locació teules mogudes, presa
d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 112)

60,18817,84 1.073,75

TITOL 4TOTAL 01.02.01.03 7.443,95

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 COBERTES01

TITOL 4 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7Z32GV5 m Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 190 g/m2,
amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació (P - 38)

33,15014,50 480,68

2 E711ES02 m2 Membrana de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic
modificat, una LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i l'altre LBM (SBS)-40-FP-G amb
armadura de feltre de fibra de polièster de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació. (P - 36)

68,75020,06 1.379,13

3 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10
mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P -
37)

6,7256,20 41,70

4 E5ZG14A4 m Cavalló per a junt de dilatació, de planxa de zinc de 0,6 mm de
gruix i 30 cm de desenvolupament, col�locada amb amb fixacions
mecàniques (P - 30)

6,72514,63 98,39

5 45ZHSA11 u Substitució de bonera deteriorada per bonera de goma
termoplàstica de diàmetre 140 mm, amb morrió, adherida sobre
làmina bituminosa en calent, inclou repicat de les vores, làmina
de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de solera i acabat
amb rajola ceràmica fina (P - 12)

1,00072,44 72,44

TITOL 4TOTAL 01.02.01.04 2.072,34

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 COBERTES01

TITOL 4 REVESTIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 488RDRAB m2 Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment,
regularització del suport amb arrebossat a bona vista de morter
mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de
regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4
de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3,
de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb
calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat
(P - 14)

5,60089,36 500,42

TITOL 4TOTAL 01.02.01.05 500,42

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

Euro
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TITOL 3 COBERTES01

TITOL 4 PAVIMENT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9QGA93E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de jatoba envernissat, de llargària >
1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm,
amb 3 llistons per post, amb unió per a encolar, col�locat sobre
làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix (P - 56)

60,50029,70 1.796,85

2 K9D13H0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x28x1 cm, de color vermell, col�locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 120)

0,76023,36 17,75

TITOL 4TOTAL 01.02.01.06 1.814,60

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 PISCINA02

TITOL 4 ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues
capes com a màxim, col�locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 80)

9,2109,77 89,98

2 K2159011 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 83)

3,8303,32 12,72

3 K214AB11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
78)

0,63032,49 20,47

4 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'd'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 96)

6,0004,80 28,80

5 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 77)

5,670124,56 706,26

6 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 86)

2,50013,00 32,50

7 K21B5012 m Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 99)

11,82511,72 138,59

8 L21JU550 u Desmuntatge per a substitució de filtre d'aigua de piscina de
sorra o carbó activat de 2'' de diàmetre i 35 m3/h de cabal, com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 134)

1,00090,85 90,85

9 K2152X01 pa Arrencada de piscina de fibra de vidre i enderroc de filtres,
connexions de sanejament i bombes. Inclosa càrrega a camió o
contenidor (P - 81)

1,000675,00 675,00

TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 1.795,17

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 PISCINA02

TITOL 4 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 145C3963 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (P - 3)

17,20178,37 1.348,04

2 135238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim
i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb
bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl�lic (P - 1)

3,270280,49 917,20

3 44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb
dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent,
amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m,
per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col�locat sobre daus de
recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl�lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

1,000921,99 921,99

4 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 80 kg/m3 (P - 2)

0,060569,65 34,18

5 14LFE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó
pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla
electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0.06 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot (P - 4)

4,57540,21 183,96

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 3.405,37

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 PISCINA02

TITOL 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612B51P m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col�locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i
additiu inclusor aire/plastificant (P - 32)

2,36033,48 79,01

2 E69B150T m Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m, col�locada amb
morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de
marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 34)

11,825110,58 1.307,61

3 EXXXXXX23 m Creació de mitja canya amb morter de ciment.  (P - 73) 15,20015,32 232,86

4 E9VZ1J1D m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col�locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 58)

6,00016,37 98,22

TITOL 4TOTAL 01.02.02.03 1.717,70

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 PISCINA02

TITOL 4 IMPERMEABILITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 E711ES01 m2 Membrana de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic
modificat, una LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i l'altre LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de fibra de polièster de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació. (P - 35)

37,10121,01 779,49

2 E7Z32GV5 m Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 190 g/m2,
amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació (P - 38)

15,24014,50 220,98

TITOL 4TOTAL 01.02.02.04 1.000,47

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 PISCINA02

TITOL 4 REVESTIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81137E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, deixat de regle (P - 41)

17,14322,90 392,57

2 E81135E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, deixat de regle (P - 40)

18,68020,44 381,82

3 E8242245 m2 Enrajolat de piscina amb gresite col�locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 43)

29,22324,34 711,29

4 E894ZZ01 m Pintat de balustrada amb pintura plàstica per a exteriors RAL a
determinar. (P - 46)

11,82510,25 121,21

TITOL 4TOTAL 01.02.02.05 1.606,89

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 PISCINA02

TITOL 4 PAVIMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9V7U001 m Esglaó de fusta de jatova, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa,
d'una peça, col�locat amb fixacions mecàniques (P - 57)

6,00044,02 264,12

2 E8J52001 m Coronament de piscina de 30 cm de gruix, amb peça de formigó
polimèric, amb dos cantells en escaire, col�locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l (P - 51)

15,24022,14 337,41

3 E9DBA24B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col�locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 54)

5,26335,36 186,10

TITOL 4TOTAL 01.02.02.06 787,63

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 PISCINA02

TITOL 4 INSTAL�LACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BJT31170 u Instal�lació de bonera amb reixeta per a piscina amb vas de 1,00035,23 35,23

Euro
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formigó, de plàstic, per a connexió de tub de diàmetre 110 mm (P
- 21)

2 BJ654440 u Col�locació de filtre de sorra, polièster reforçat, de 6 m3/h, amb
connexió de diàmetre 1 1/2 (P - 17)

1,000245,32 245,32

3 BJT1317 U Instal�lació de broquet d'impulsió fix, de bronze cormat, per a
connexió a pressió, de diàmetre 2 (P - 19)

1,00035,23 35,23

4 BJT21100 u Instal�lació de sobreeixidor per a piscines amb tapa circular, de
plàstic (P - 20)

1,00046,25 46,25

5 FDXXX01 u Instal�lació i connexió de sanejament per a piscina exterior (P -
75)

1,000352,00 352,00

6 FDXXX023 u Instal�lació elèctrica per a elements de piscina exterior (P - 76) 1,000423,65 423,65

TITOL 4TOTAL 01.02.02.07 1.137,68

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 ACONDICIONAMENT DE L'ENTORN03

TITOL 4 ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials
sobre camió o contenidor (P - 22)

3,000116,15 348,45

2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 93)

43,8505,86 256,96

3 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
92)

43,850130,30 5.713,66

4 K21D1262 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre
30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 101)

27,0001,74 46,98

5 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 86)

2,07013,00 26,91

6 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm (P - 52)

43,85012,89 565,23

7 K2181461 m2 Repicat superficial fins a 6 cm de fondària de tancament de maó
calat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 87)

1,95539,08 76,40

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 7.034,59

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 ACONDICIONAMENT DE L'ENTORN03

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2221413 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres
deixades a la vora (P - 23)

18,68566,43 1.241,24

2 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades
de 25 cm com a màxim (P - 25)

2,55045,82 116,84

3 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves procedents de granulat reciclat
mixt formigó-ceràmica, en tongades de 25 cm com a màxim (P -

15,48021,74 336,54

Euro
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26)

4 E2252777 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del
PN (P - 24)

15,48015,99 247,53

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 1.942,15

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 ACONDICIONAMENT DE L'ENTORN03

TITOL 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9VZ1J1D m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col�locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 58)

2,50016,37 40,93

2 E612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment
CEM II (P - 31)

0,65033,85 22,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03 62,93

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 ACONDICIONAMENT DE L'ENTORN03

TITOL 4 PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm (P - 52)

43,85012,89 565,23

2 K9D13H0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x28x1 cm, de color vermell, col�locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 120)

43,85023,36 1.024,34

3 K9V3A11N m Esglaó de gres extruït sense esmaltar antilliscant, de dues peces,
frontal i estesa, col�locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 121)

2,50046,24 115,60

4 145C3963 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1.1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (P - 3)

1,60078,37 125,39

TITOL 4TOTAL 01.02.03.04 1.830,56

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 ACONDICIONAMENT DE L'ENTORN03

TITOL 4 REVESTIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81137E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, deixat de regle (P - 41)

1,95522,90 44,77

2 E898D470 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica
de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex
diluït i dues d'acabat (P - 48)

40,74219,24 783,88

Euro
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TITOL 4TOTAL 01.02.03.05 828,65

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 ACONDICIONAMENT DE L'ENTORN03

TITOL 4 SERRALLERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KB1518AM m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella (P - 125)

18,600205,32 3.818,95

2 EAN2ZZZ01 u Porta corredera exterior de 100x2.20 m de 5 cm de gruix, d'acer
galvanitzat amb tarja fixa i doble frontissa. Inclou pany mestrejat
(P - 61)

1,000653,28 653,28

TITOL 4TOTAL 01.02.03.06 4.472,23

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 ACONDICIONAMENT DE L'ENTORN03

TITOL 4 INSTAL�LACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD5A5D00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
125 mm de diàmetre (P - 131)

31,6506,36 201,29

2 ED7FR211 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 70)

30,70022,23 682,46

3 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col�locat (P - 69)

3,00067,00 201,00

4 ED3112B6 u Caixa sifònica amb col�locació encastada, de PVC, amb reixeta
d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i
sortida de 50 mm (P - 67)

1,00016,77 16,77

5 ED31ZZ001 pa Connexió de nou sanejament amb sanejament exterior antic (P -
68)

1,000453,25 453,25

TITOL 4TOTAL 01.02.03.07 1.554,77

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING01

TITOL 5 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 98)

1,00010,73 10,73

2 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 77)

3,842124,56 478,56

3 K21B5012 m Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 99)

5,05011,72 59,19

Euro
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TITOL 5TOTAL 01.02.04.01.01 548,48

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING01

TITOL 5 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 44LF1111 m Substitució de bigueta de formigó pretesat, amb enderroc de la
part afectada, col�locació de la bigueta nova, restitució
d'entrebigat, capa de compressió de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport de residus a instal�lació autoritzada
de gestió de residus (P - 9)

5,200145,79 758,11

TITOL 5TOTAL 01.02.04.01.02 758,11

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING01

TITOL 5 TANCAMENTS I DIVISORIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4F2BD75 m2 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2 (P - 109)

2,500259,26 648,15

2 E69B150T m Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m, col�locada amb
morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de
marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 34)

5,000110,58 552,90

TITOL 5TOTAL 01.02.04.01.03 1.201,05

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING01

TITOL 5 PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K9D13H0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x28x1 cm, de color vermell, col�locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 120)

3,57023,36 83,40

TITOL 5TOTAL 01.02.04.01.04 83,40

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING01

TITOL 5 IMPERMEABILITACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 E711ES01 m2 Membrana de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic
modificat, una LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i l'altre LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de fibra de polièster de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació. (P - 35)

6,69521,01 140,66

2 E7Z32GV5 m Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 190 g/m2,
amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació (P - 38)

2,06014,50 29,87

TITOL 5TOTAL 01.02.04.01.05 170,53

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING01

TITOL 5 REVESTIMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K881P166 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col�locat manualment
sobre paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat
(P - 118)

4,17019,50 81,32

TITOL 5TOTAL 01.02.04.01.06 81,32

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING01

TITOL 5 SERRALLERIA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAW82JB2 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a
porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a
230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i
accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la porta (P - 66)

1,000752,58 752,58

TITOL 5TOTAL 01.02.04.01.07 752,58

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 REHABILITACIÓ FAÇANA02

TITOL 5 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4A1Y68F1 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 120x120
cm, en paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, amb
tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica
armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, enguixat
de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical
exterior, escopidor de rajola de ceràmica amb trencaaigües,
col�locació de finestra practicable d'alumini lacat, segellat
perimetral amb silicona (P - 16)

2,000432,44 864,88

2 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 108)

2,3007,15 16,45

TITOL 5TOTAL 01.02.04.02.01 881,33

Euro
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OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 REHABILITACIÓ FAÇANA02

TITOL 5 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 44FR12F1 m Reparació d'esquerda en arc d'obra ceràmica, amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col�locació de grapes amb
acer en barres corrugades B 500 S, separades cada 30 cm,
reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada, càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport a l'abocador (P - 8)

12,37085,35 1.055,78

TITOL 5TOTAL 01.02.04.02.02 1.055,78

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 REHABILITACIÓ FAÇANA02

TITOL 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K69R150R m Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 balustres/m,
amb neteja, sanejament, aplicació de morter de reparació
tixotròpic i de retracció controlada i acabat pintat amb dues capes
de pintura plàstica (P - 114)

2,66060,86 161,89

2 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà (P - 28)

2,55012,06 30,75

3 K878A0D0 m2 Extracció de sals solubles e insolubles de parament amb
raspatllat d'eflorescències, aplicació de dissolució d'hidròxid de
bari en aigua desionitzada no polaritzada, polvorització de la
superfície amb una barreja d'aigua destilada i alcohol al 10% i
aplicació i posterior arrencada d'apòsits dissolts en alcohol (P -
117)

5,65060,26 340,47

TITOL 5TOTAL 01.02.04.02.03 533,11

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 REHABILITACIÓ FAÇANA02

TITOL 5 REVESTIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 488RDRAB m2 Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment,
regularització del suport amb arrebossat a bona vista de morter
mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de
regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4
de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3,
de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb
calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat
(P - 14)

76,40089,36 6.827,10

2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 47)

550,7005,23 2.880,16

3 K8K1DA4K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada
preu superior, amb trencaaigües, col�locada amb morter mixt

11,20024,06 269,47

Euro
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1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 119)

4 E894ZZ01 m Pintat de balustrada amb pintura plàstica per a exteriors RAL a
determinar. (P - 46)

28,09010,25 287,92

5 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves procedents de granulat reciclat
mixt formigó-ceràmica, en tongades de 25 cm com a màxim (P -
26)

0,25221,74 5,48

TITOL 5TOTAL 01.02.04.02.04 10.270,13

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 REHABILITACIÓ FAÇANA02

TITOL 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4A1R1225 u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, prèvi
desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb
fixacions semblants a les originàries, restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta
existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i
decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector
químic insecticida-fungicida, imprimació segelladora, 2 capes
d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element (P - 15)

14,000525,26 7.353,64

TITOL 5TOTAL 01.02.04.02.05 7.353,64

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRA EXTERIOR02

TITOL 3 OBRES DE REHABILITACIÓ04

TITOL 4 REHABILITACIÓ FAÇANA02

TITOL 5 IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENTS I JUNTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7J1AAAA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària,
col�locat a l'interior (P - 115)

2,30066,65 153,30

2 K7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel�lular de polietilè expandit de
diàmetre 20 mm, col�locat a pressió a l'interior del junt (P - 116)

2,3002,60 5,98

TITOL 5TOTAL 01.02.04.02.06 159,28

Euro


