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RESUM 

El següent treball exposa les memòries i el seguiment del periode de pràctiques 

realitzats per l'alumne a una obra de rehabilitació en construcció durant 6 mesos. Del 

Novembre del 2013 fins al Abril del 2014. 

Aquest consta de varies part, primer una descripció del edifici on s'ha treballat, com 

s'ha fet el projecte, i tots els elements necessaris per poder comprendre l'edifici objecte 

de treball. Seguidament es proposa una petita crítica al projecte, on s'expliquen 

manques de detalls de projecte així com errors en els amidaments.  

El següent punt consta de l'explicació de les tasques realitzades per l'alumne, les 

taques que han donat una productivitat a la empresa per la que ha treballat. En aquest 

apartat s'explica com ha executat les feines, com son aquetes feines i en que ha 

consistit.  

Durant el període de pràctiques he pogut ser present en tots els seguiment que es 

realitzen en una obra. Per això he fet un seguiment constructiu dividit per les fases 

d'obra i per setmanes de tot el període en que l'estudiant ha sigut present. Per això 

afegeixo també un punt de seguretat i salut.  

Finalment he exposat unes conclusions de caire personal on explico l'experiència 

viscuda, tot relacionant-lo amb la rehabilitació d'un edifici i el canvi que es crea en el 

mon de les empreses constructores. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte consta de l'explicació del període de pràctiques en la empresa Exe. 

arquitectura. Les practiques han estat realitzades en una de les construccions que 

actualment esta duent a terme la empresa. 

Primer de tot un cop acabada la carrera vaig decidir que volia fer un Pràcticum ja que 

creia i crec absolutament essencial que cal formar-se en matèria pràctica per poder 

cada vegada anar avançant en el sector laboral i poder finalment ser un bon 

professional. Cal iniciar-se en la vida laboral i quan més aviat ho puguis fer millor. 

Per això vaig tenir la sort de trobar aquesta empresa que tot just coincident amb el 

meu període de pràctiques començava una obra de rehabilitació. L'especialitat de DAC 

que havia decidit estudiar a la carrera. 

Des de un principi aquest projecte em va impactar molt degut a la seva magnitud i 

dificultat de rehabilitació. El aspecte que crec que és més rellevant i important de 

l'edifici és la construcció d'una planta soterrània. El fet de la realització d'un soterrani 

sota un edifici ja construït i la necessitat de l'aixecament de tota una estructura 

metàl·lica. Per això des de el primer moment vaig veure que aquest serià un bon 

projecte on aprendre. 

L'edifici en el que s'ha treballat consta de 5 plantes a dues vivendes per planta, la 

rehabilitació consisteix en la construcció de 2 vivendes per planta junt amb una planta 

soterrània amb dos vivendes més. Es pretén mantenir la façana principal, així com tot 

el nucli d'escala i es valora la construcció d'una nova façana ventilada. 

El projecte consta de la explicació d'aquest edifici posant especial detall en els 

elements constructius i també en el pressupost i la planificació, ja que l'estudiant s'ha 

dedicat a treballar tots aquets aspectes durant les pràctiques i en els següents punts 

en parla sobre ells. També s'exposa com ha procedit la construcció durant el període 

de pràctiques realitzat per l'alumne. Tot exposant el seguiment de les fases d'obra així 

com totes les tasques que es realitzen en 

general pels tècnics, aparelladors i arquitectes en una obra. D'aquesta manera he 

pogut tenir un coneixement complet de la realització d'una obra. 
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2.1 Historia de l'empresa 

 2.1.1 Exe Arquitectura 

Imatge 2.1.1 Logo de la empresa 

Aquesta empresa va néixer a Barcelona l'any 2004 fruit de la unió de professionals 

amb més de 15 anys d'experiència.  

Al inici de la empresa, en Marc Obrador i la Eli Sadurni i un altre soci varen ser els 

formadors la empresa. Volien iniciar un projecte on es contentemplés la figura de 

l'arquitecte com a un equip, pensaven que la bona arquitectura sorgia de la feina 

realitzada per un equip pluridisciplinar no la figura de l'arquitecte en solitari. Volien fugir 

de l'arquitecte de firma. 

El fet de ser una empresa amb un nom d'empresa ja els caracteritzava respecte als 

altres arquitectes, com una empresa diferent i un equip.  

Als inicis els integrants de la empresa es s'havien dedicat a la realització de projectes 

de vivendes familiars i unifamiliars. Amb la creació de la empresa varen voler donar un 

canvi a la seva disciplina tot entrant en el camp de la arquitectura social, decantant-se 

a una arquitectura pública i a equipaments municipals. Van fer un gran salt d'escala. 

Durant els 5 primers anys varen estar en un procés de creixement ininterromput on el 

seu principal objectiu era la participació en concursos públics. Un dels seus trets 

característics durant aquest període va ser la cerca de constructors durant el projecte 

per presentar-se als concursos, es a dir, presentaven un projecte conjuntament ja amb 

una constructora. En aquesta època aquest fet era molt atípic ja que els projectes i les 

constructores sempre anaven per camins separats, però uns dels seus objectius 

principals era la feina en equip i per això varen seguir aquest camí. 

Va ser al 2008 quan varen començar a notar la crisi en el sector de la construcció. Al 

principi l'empresa no es va veure caire afectada tenint en compte que la crisi 

principalment venia per les vivendes, però més endavant la crisi afecta també a la 

arquitectura pública i poc a poc fins el 2010 va ser quan van notar els efectes.  
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Durant els anys van aconseguir tenir fins 12 persones al despatx, entre ells arquitectes 

tècnics, delineants i secretaris. 

L'any 2010 van començar a obrir fronteres y van aposar per varis projectes 

internacionals. Van fer una aliança amb una constructora sud-americana per fer un 

projecte de claus en ma i varen concursar en varis projectes públics a Europa, en 

concret Alemanya i Bèlgica. A Bèlgica varen aprofitar un boom en el país on es va fer 

un programa de construcció de escola pública, en aquest moment es varen associar 

amb un despatx d'arquitectes residents on ells aportaven el currículum generat a 

Catalunya, generaven una empresa UTE (Unió Temporal d'Empreses) i d'aquesta 

manera podia participar als projectes. Tot hi així no varen tenir sort i varen quedar 

segons en varis projectes tot i que no en van guanyar cap. 

Així doncs l'any 2011 va ser un any d'apostes internacionals i nacionals, generàvem 

projectes però no guanyaven cap concurs, a més del atur de varis projectes que tenien 

en marxa. Després d'estar dos anys sense generar feina van haver de reduït les 

despeses al mínim, van fer fora a tota la plantilla i van marxar del despatx, tot adaptant 

un petit despatx a casa seva i que actualment segueixen utilitzant.  

A finals de 2012 va ser quan va sortir el projecte que actualment estem treballant, la 

rehabilitació del edifici d'Aribau 306. Aleshores va ser quan es varen unir amb 

l'empresa constructora Zhilma tal com feien als inicis, per realitzar un treball en equip 

en varis projectes. 

Així fins l'actualitat on estan executant varis projectes conjuntament tot apostat per a 

una arquitectura sostenible. Per això la realització del projecte de rehabilitació, afirmen 

que la rehabilitació es la base del mon de la arquitectura actualment, per això creuen 

que el projecte actualment executat és fet molt rellevant per al currículum de la 

empresa, això com a una manera de aprendre aquest tipus d'arquitectura del mercat. 

 2.1.2 Zhilma Nova Building 

 

Zhilma Nova-Building, S.A. Imatge 2.1.3 Logo de la constructora 
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Zhilma nova builnding és una companyia constructora que neix l'any 2012, aquesta va 

sorgir a partir d'un holding d'empreses. Els representants són dos germans dedicats al 

mon empresarial que volen apostar en el mon de la construcció. 

Zhilma és una constructora que es caracteritza per dos aspectes: 

1- Construcció d'edificis eficients energèticament mitjançant un sistema modular 

constructiu industrialitzat y sostenible mediambientalment. Aquest sistema modular 

eficient aconsegueix una reducció de fins a un 25% en el cost de la obra gràcies als 

seus processos sistematitzats, l'ús racional dels materials i la optimització de la mà 

d'obra i la gestió de residus. 

2- Edificació per a vivendes de luxe, destinats a un públic d'alt nivell. 

Des que es va crear fins ara Zhilma ha començar a col·laborar amb la empresa Exe. 

Arquitectes i estan realitzant tots els projectes junts. Actualment l'edifici objecte de 

treball y una casa prototip modular. 

Localització de la companyia 

Ronda del general Mitre, 15, 7º, Barcelona 

 

Imatge 2.1.3 Localització empresa Zhilma Nova Building 
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2.2 Projectes realitzats per l'empresa 

 2.2.1 Projectes realitzats per Exe Arquitectura 

Tal com hem comentat en el punt anterior Exe Arquitectura ha tingut una vida de 

construcció sobretot per l'àmbit públic. Actualment els projectes que està realitzant no 

van orientats en aquest caire ja que el mercat ha canviat. Els projectes realitzats en la 

actualitat són: 

- Rehabilitació d'un edifici de vivendes al carrer Aribau 306 

- Construcció de la casa unifamiliar modular sostenible anomenada Prototip a Cabrils 

- Casa d'obra nova unifamiliar de quatre plantes i entre mitgeres a Barcelona 

- El disseny interior del Hall d'entrada de l'edifici Mediatic. 

- Ampliació d'una nau industrial a Subirats. 

- Realització del projecte per a un concurs a Brasil d'un centre esportiu. 

- Realització del projecte per a un concurs a Brasil per a un sistema modular 

d'habitatge social. 

 2.2.2 Projectes realitzats per Zhilma Nova Building 

La constructora Zhilma Nova Building des que s'ha creat en aquets últims dos anys ha 

executat els següents projectes: 

- Reforma d'una vivenda de luxe al carrer Paral·lel. 

- Construcció d'un pàrquing al centre de Barcelona. 

- Rehabilitació d'un edifici de vivendes al carrer Aribau 306 

- Construcció de la casa unifamiliar modular sostenible anomenada Prototip a Cabrils. 

- Realització del projecte per a un concurs a Brasil per a un sistema modular 

d'habitatge social. 

L'objectiu de la empresa és anar ampliant el seu mercat per poder poc a poc assolir 

els seus principals objectius. Per això actualment aquesta està en la execució dels dos 

projectes pioners que estan començant a fer ferma la idea de la empresa; sostenibilitat 
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modular i vivendes d'alt nivell. El edifici de rehabilitació i el Prototip són els primers 

projectes que fan de caire més important.  

2.3 Equip de treball de les empreses 

 2.3.1 Equip de treball  d'Exe Arquitectura 

Seguidament exposo l'organigrama actual de l'empresa. Els socis són en Marc 

Obrador i la Eli Sadurní. A la posició de Director General trobaríem en Marc Obrador 

aixi com a director tècnic i de projectes. Com a directora financera i administrativa 

trobem a la Eli Sadurní. l'Oscar Ibáñez, seria el director tècnic d'obra.  

En la obra que actualment els tres càrrecs principals segueixen el mateix patró. 

Igualment com a arquitecte delineant trobem al Raul Benitez, aquest s'encarrega de la 

ajuda a en Marc i la Eli de la elaboració de tots els plànols que es realitzen a la 

empresa. Aquest any s'ha incorporat un nou treballar que és en Marc Tortosa, aquest 

té la funció principal de ajudar al Director tècnic d'obra en totes les tasques que aquest 

realitza. 
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 2.3.2 Equip de treball Zhilma Nova Building 

Actualment la constructora no disposa de molts treballadors ja que aquesta tan sols fa 

dos anys que s'ha creat, la majora de les tasques realitzades en les obres que 

actualment estan construint funcionen a partir de la subcontractació. Tot hi així l'equip 

té tres equips de treball: 

Àrea estratègica: aquesta àrea la composarien els directors generals. 

Àrea técnico-industrial: aquest seria el sector que s'encarrega de la direcció de les 

obres. 

Àrea de desenvolupament del producte: en aquesta àrea ens trobem la mateixa 

empresa de Exe Arquitectura. 

L'organigrama actual de l'empresa seria el següent: 

2.4. Àmbit de treball. 

L'empresa Exe. arquitectura no es defineix en una àmbit de treball en concret. En la 

actualitat aquesta té obres a Barcelona, Cabrils, Subirats, i altres pobles sempre 

propers a la província de Barcelona. Tot hi així està executant un projecte que es 

localitza a Brasil. L'empresa es destina a un àmbit proper per de tal manera els 

arquitectes i aparelladors puguin realitzar les vistes a un lloc i a un altre sense haver 

d'executar grans desplaçaments. Nogensmenys l'empresa vol aprofitar qualsevol 

oportunitat per sobretot ampliar el seu mercat internacionalment. 

Directors 
generals 

Cap de producció 
Directora de compres 
Directora de projectes 

Encarregats Administració 

Despatx 
d'arquitectura 
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Durant la època de realització d'obra pública aquestes es trobaven al voltant de 

Catalunya totes el localitats diferents. Per tant l'àmbit de treball principal de l'empresa 

és Catalunya amb una intenció de internacionalitzar-se. 

Respecte a la constructora de Zhilma, aquesta s'ha limitat a construir a la pròpia cuitat 

de Barcelona i com a excepció al poble de abrils, conjuntament amb la empresa Exe. 

arquitectes. L'empresa te expectatives d'augmentar el seu mercat en quan a la 

arquitectura modular i sostenible. Si el projecte que actualment s'està concursant per 

part de Exe. a Brasil sortís guanyador Zhilma seria la constructora que executaria 

aquest projecte. 
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3. DESCRIPCIÓ EDIFICI 
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Per a poder comprendre millor  on s'ha realitzar el període de pràctiques crec 

convenient realitzar una explicació de l'edifici en el que s'ha treballat.  

A continuació explicaré l'edifici en el seu inici i quina va ser la proposta d'intervenció de 

la rehabilitació. Igualment posaré incidència en els sistemes constrictius ja que 

posteriorment procedeixo a la redacció del seguiment d'obra durant el meu període en 

pràctiques. 

També explicaré el funcionament del pressupost i de la planificació de la obra. 

3.1 Memòria del projecte 

 3.1.1 L'edifici en el seu inici  

L’edifici es va realitzar l’any 1929, en aquell moment de PB+4, i va ser objecte d’una 

remunta l’any 1930 a PB+5 i un petit habitatge al terrat pel porter. La composició de 

l’edifici es la pròpia de l’època, amb estructura de murs de càrrega i dos habitatges per 

replà, inclosa la Planta Baixa. El Baixos en la actualitat, consta com a local i va ser una 

escola bressol durant un temps. En resum, consta d’un local en Planta Baixa i 12 

habitatges, un en Planta Baixa, dos per replà a les Plantes Principal, Primera, Segona, 

Tercera i Quarta i un mes petit al terrat.  La reforma afecta al local i a onze habitatges, 

tots menys el pis segon primera que actualment està llogat i que no serà objecte de 

reforma en aquest expedient, exceptuant les intervencions bàsiques de seguretat. 

La parcel·la es troba ubicada al numero 306 del Carrer Aribau de Barcelona i te una 

superfície 418’90 m2. Es eminentment plana, te forma trapezoïdal, amb 11’02 metres 

d’amplada de façana al carrer Aribau, amb orientació sud‐est. L’edifici te una 

profunditat construïda de 25’80 metres en el punt mig i la façana posterior edificada a 

pati d’illa te uns 13’01 metres de façana.  A la part posterior hi ha un pati en planta 

baixa amb forma de trapezi al que donen l’habitatge i el local de planta baixa.  

Els edificis adjacents son de PB+7 en ambdós casos i les mitgeres dels mateixos 

delimiten el terrat. L’edifici es troba en un estat de semi‐ruïna degut a que va ser 

objecte d’unes obres, anteriors a l’actual propietari, que van ser abandonades a 

mitges.  

L’estructura consisteix en la típica estructura de murs de càrrega de fàbrica de maó de 

15 cm de gruix, amb forjat de semibiguetes metàl·liques i revoltons ceràmics. Tot i 

l’estat de semi‐ruïna en que es trobava l'edifici, en el seu conjunt, l’estructura estava 

bon estat, exceptuant algunes reparacions de caire menor en alguns forjats. 
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L’edifici te connexió a electricitat, aigua, gas i clavegueram vigents i en funcionament 

així com l'ascensor. 

 3.1.2 Proposta d'intervenció 

En termes generals, la proposta d’intervenció incideix en els següents punts: 

‐ Reformar tots els habitatges buits, excepte el segon primera ocupat a l’actualitat, 

mantenint la composició original de dos habitatges per replà i les seves superfícies, 

però fent algunes variacions en la distribució per a fer les vivendes mes actualitzades 

als usos i formes de viure contemporanis. 

‐ Reformar els espais comuns a nivell d’acabats, molt deteriorats a l’actualitat, 

mantenint o recuperant en la mida del possible la seva configuració original ja que es 

considera que te una valor històric i arquitectònic elevat. 

‐ Ampliar la superfície construïda fent una ampliació en planta soterrani i que serveix 

per ampliar l’habitatge de Planta Baixa generant un espai polivalent al soterrani. 

‐ Modificar la distribució en planta baixa per tal d’evitar que l’habitatge doni al carrer 

Aribau i dotant‐la d’un vestíbul d’entrada mes generós i una zona d’emmagatzematge 

o trasters per a les vivendes 

‐ Restaurar la façana del carrer Aribau mantenint la seva composició original i 

restaurar i modificar la façana posterior, molt deteriorada, per a dotar‐la de mes 

superfície d’iluminació. 

Pel que fa als espais exteriors: 

‐ El pati posterior al que actualment donen el local i l’habitatge de planta baixa, 

s’adequarà per a donar‐li un ús d’esbarjo per les dues entitats que en son 

usufructuaries, amb un diferencial de nivell que permeti generar un lluernari per 

il∙luminar el soterrani. Incloent una petita piscina al pati de l’habitatge. 

‐ El terrat de l’edifici te un habitatge existent que es manté i serà també objecte de 

reforma. Una part del terrat s’adequarà com a espai terrassa d’ús exclusiu d’aquest 

habitatge i la resta del terrat s’organitzarà per donar servei a tots els elements 

necessaris per a la reforma, entre d’altres: espai reservat per a estendre la roba, zona 

per a les plaques solars, nous badalots generats per les noves instal·lacions, etc. 
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Respecte aquest últim punt també es contemplarà la possibilitat de la construcció 

d'una petita piscina. 

A nivell funcional, els usos i nombre d’entitats es mantenen, tot i que es fan 

modificacions de distribució interior que respecten les superfícies útils existents en tots 

els habitatges possibles. 

A nivell de resum, el programa funcional de tot l’edifici seria el següent: 

Planta Soterrani  

 

Espai polivalent de l’habitatge Baixos 

Primera (amb aseo) 

Espai polivalent del local Baixos Segona 

(amb aseo) 

Planta Baixa Vestíbul general 

Habitatge Baixos Primera 

Local Baixos Segona 

Consergeria (amb vestuari i lavabo) 

Recinte de traster 1 (amb vestíbul 

d’independència) 

Recinte de traster 2(amb vestíbul 

d’independència) 

Escala i ascensor 

Sala de comptadors 

Planta principal Habitatge Principal Primera 

Habitatge Principal Segona 

Escala i ascensor 

Planta 1 Habitatge Primer Primera 

Habitatge Primer Segona 
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Escala i ascensor 

Planta 2 Habitatge Segon Primera 

Habitatge Segon Segona 

Escala i ascensor 

Planta 3 Habitatge Tercer Primera 

Habitatge Tercer Segona 

Escala i ascensor 

Planta 4 Habitatge Quart Primera 

Habitatge Quart Segona 

Escala i ascensor 

Planta Àtic  Habitatge Àtic Primera 

Escala i ascensor 

Terrat 

Taula 3.1.1 Programa Funcional de l'edifici 

La Planta Baixa es la que resulta mes modificada de tota la proposta i serà objecte 

d’una gran redistribució per adequar‐la a les necessitats actuals. A fi i efecte de no 

donar l’habitatge i el local al carrer Aribau es realitza una proposta en la que es doti a 

l’espai d’entrada mes entitat i es generin uns espais d’emmagatzematge per a les 

vivendes. Així doncs, l’accés a l’edifici es realitza pel mateix punt que a l’actualitat, 

però es realitzarà una rampa per vèncer l’actual graó al vestíbul i així donar 

compliment a l’accessibilitat fins a l’ascensor existent; també es realitzarà un espai 

obert que faci de recepció i s’habilitarà un espai per un conserge que tindrà un petit 

vestuari i lavabo. També es generaran dos sales de trasters i els seus vestíbuls 

d’independència, a ambdós costats de l’entrada. 

Finalment, s’hi trobaran les portes d’accés als nous habitatge i local, que al veure la 

seva superfície minvada per aquestes modificacions, seran ampliats amb la realització 

de la nova planta soterrani. 
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L’habitatge, corresponent al Baixos Primera, presenta un programa d’habitatge per a 

dues persones amb rebedor, sala menjador i cuina oberta, una habitació doble (allà on 

estava l’existent) i un lavabo; a part, l’escala que porta a l’espai polivalent de planta 

soterrani. El local, corresponent al Baixos Segona, presenta un programa amb un 

rebedor, una lavabo i dos espais; a part, l’escala que porta a l’espai polivalent de 

planta soterrani. 

Els habitatges “tipus” de Planta Principal a Planta Quarta, exceptuant el Segon 

Primera actualment ocupat, son fruit d’una redistribució que els fa mes adients a la 

manera de viure actual. Així doncs es preveu un rebedor d’entrada i posar la zona de 

dia a la part que dona al pati interior d’illa, amb la realització dels estintolaments 

previstos, la sala d’estar menjador queda com una peça generosa, oberta i ben 

il·luminada a la que dona la cuina mitjançant una obertura que dota a aquesta de mes 

il·luminació i ventilació que la que rebia al pati al que dona a l’estat actual. El passadís 

dona servei, enfront de la cuina, a un espai de safareig per ubicar rentadora, la 

assecadora i la caldera. Hi ha dues estances mes petites que donen al pati de llums 

actual que s’utilitzaran de despatx i estudi. Hi ha també dos dormitoris dobles, un que 

es manté igual que l’estat actual i que dona al pati de llums i l’altre que dona al carrer 

Aribau. En els cas dels dos lavabos, un dona directament a passadís i dona servei a 

tot l’habitatge i l’altre està pensat “tipus suite” i dona servei directe als dormitoris que 

donen al carrer Aribau.  

En el cas del pis Segon, actualment la propietat està negociant amb la llogatera la 

possibilitat de redistribuir la part que dona al carrer Aribau igual que a la resta de 

plantes tipus compensant les superfícies actuals. Més endavant en el procés de 

construcció però aquest habitatge anirà patint canvis i reformes que no es 

contemplaven al projecte. 

La Planta Àtic o terrat conté diversos elements.  La reforma d’aquest habitatge 

consisteix en fer un espai sala menjador i cuina oberts al terrat que dona al carrer 

Aribau i una habitació doble i petit lavabo que es desplaça i col·loca donant a la part 

posterior. La resta del terrat conté el badalot de l’escala i altres badalots 

d’instal·lacions de nova aparició. S’habilitarà una zona per a estendre la roba i una 

altre per a col·locar les plaques solars; aquestes es preveu col·locar‐les a una 

estructura no visible des del carrer per aconseguir l'assoleix necessari ja que els 

edificis veïns tenen dues plantes mes. Es preveu també la possible construcció d'una 

petita piscina. 

La relació de superfícies serà la següent: 
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USOS 

 

SUPERFÍCIES 

 CONSTRUÏDA ÚTIL computable Útil no computable 

PS Planta soterrani 142.15 m2 114.46 m2 0.00 m2 

PB Planta baixa 294.60 m2 218.50 m2 5.22 m2 

P1 Planta Pincipal 291.25 m2 231.71 m2 11.94 m2 

P2 Planta Primera 289.60 m2 231.71 m2 11.94 m2 

P3 Planta Segona 289.60 m2 231.71 m2 11.94 m2 

P4 Planta Tercera 289.60 m2 231.71 m2 11.94 m2 

P5 Planta Quarta 289.60 m2 231.71 m2 11.94 m2 

PA Planta Àtic 52.35 m2 34.61 m2 0.00 m2 

TOTAL 1796.60 M2 (sobre rasant) 1526.12 m2 64.92 m2 

Nota: es  consideren superfícies No Computables les que es troben en situació 

disconforme més enllà dels 24.20 metres de profunditat edificable. 

Taula 3.1.2 Relació de superfícies de les plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

*Al ANNEXE 1 s'inclouen els plànols de tot l'edifici on es pot veure aquesta relació de Superficies en cada 

planta i com es distribueixen en els habitatges. 
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3.1.3 La reforma a nivell constructiu. 

 Fonamentació: 

Pel que fa a la fonamentació antiga existent no tenim molt clar quina és i com es 

distribueix en el terreny ja que no hem pogut obtenir plànols d'aquesta. La proposta 

d'intervenció consisteix en fer un recalç de la cimentació existent en el punts 

necessaris i a part fer una cimentació nova formada a partir de sabates aïllades amb la 

funció de suportar el pes de l'estructura metàl·lica. Al pati es construirà un mur de 

contenció que disposarà de una sabata correguda en la seva base. 

 L'estructura: 

A nivell estructural, l’edifici està format per forjats unidireccionals de biguetes 

metàl·liques amb entrebigat de revoltó ceràmic d'intereixos de 50 cm. L’estat aparent 

d’aquests elements es molt satisfactori, no observant‐ne patologies importants, mes 

enllà de l’oxidació puntual d’alguna bigueta que no suposa cap risc per a l’estabilitat i 

seguretat del conjunt. Aquests forjats es recolzen sobre murs de càrrega de maó 

massís ceràmic, que composen les façanes i patis de l’edifici i no presenten grans 

esquerdes ni lesions destacables. Alguns d’aquests murs de càrrega es troben 

estintolats en planta baixa mitjançant jàsseres metàl·liques o arcs per deslliurar 

l’entrada de l’edifici. 

La proposta implicarà una intervenció en l’estructura horitzontal per sanejar les 

biguetes que presentin patologies. Aquestes es protegiran mitjançant imprimacions per 

evitar la seva degradació. La intervenció estructural consta de la col∙locació de perfils 

metàl·lics per sota dels forjats existents com a trenca llums per reforçar la solidesa del 

conjunt i evitar la vibració del forjat.  

Les lesions d’ordre menor que puguin presentar els murs de càrrega existents es 

tractaran mitjançant cosit i massissat de les esquerdes.  

Els nous estintolaments a realitzar per la proposta es faran col·locant pilars i bigues 

metàl·liques en substitució de les parts de mur de càrrega estintolades. Com la zona 

on es fan els estintolaments coincideix amb la part d’ampliació del soterrani i es farà 

excavació i modificacions. 
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 Façanes: 

La façana principal que dona al carrer Aribau, en la seva part massissa, es troba en 

bon estat i no s’observa cap patologia destacable. Es procedirà a una neteja total de la 

mateixa, i si fos necessari, es repararan el elements que presentin algun grau de 

deteriorament. A nivell compositiu es mantindrà tal i com està. Les fusteries es troben 

mes deteriorades es restauraran i es mantindran les persianes originals a reparar o 

substituir, si fos necessari, els tancaments que presenten problemes d’estanqueïtat 

dotant‐los de doble vidre en els casos que la fusteria ho permeti. 

La façana posterior a pati d’illa està acabada amb un morter de calç que presenta 

esquerdes, despreniments i rastres de reparacions anteriors. El projecte preveu 

reparar‐la totalment i transformar-la, augmentant l’amplada i alçada de les obertures 

actuals el màxim possible a fi i efecte d’entrar mes llum a l’interior de l’habitatge. Es 

substituiran totes les finestres existents per fusteries noves de doble envidrament. A la 

seva part massissa es reforçarà l’aïllament tèrmic, actualment inexistent. 

 La Coberta: 

La coberta inclinada es tracta de la típica coberta catalana, amb envanets de sostre 

mort per la formació de pendents amb acabat de rajoles ceràmiques. Sembla que 

s’han realitzat intervencions posteriors on es va impermeabilitzar amb tela asfàltica i 

superposar rajola ceràmica a sobre. Tot i que l’estat de conservació es bo i no 

s’observen entrades d’aigua a l’edifici, en obra s’haurà de realitzar les proves 

necessàries per verificar l’estanquitat del conjunt en aquesta part de la coberta. En la 

coberta transitable la proposta preveu col·locar un paviment flotant registrable per 

sobre de l’acabat actual que permeti el filtratge de l’aigua i que actuï nomes com a 

acabat final. 

 Les zones comuns: 

Les zones comuns es troben en mal estat fruit del pas del temps i de les obres 

abandonades anteriorment descrites. El vestíbul i l’escala son de marbre blanc, les 

parets presenten arrambadors de marbre fins a metre i mig i la resta son parets 

pintades molt deteriorades. Els falsos sostres son de canyís i estan en la seva majoria 

semienderrocats. La proposta te la intenció de recuperar els revestiments originals i 

restaurar els esgrafiats que ho permetin a l’escala. Es rebaixaran, poliran i 

abrillantaran els paviments de marbre, substituint les peces que així ho requereixin a fi 

i efecte de retornar a aquests espais el seu aspecte original el màxim possible. El 
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paviment de l’entrada es substituirà per un de nou i es realitzarà una nova rampa per a 

dotar d’accessibilitat fins a l’ascensor. Els trasters estaran tancats respecte al vestíbul 

amb la resistència al foc que calgui per normativa, el “forjat” que generi els trasters a 

l’altell seran de relliga metàl·lica lleugera. 

 Els habitatges: 

Els habitatges actualment tenen la distribució interior feta amb envans de totxo massís 

de 4 cm de gruix i parets de càrrega de 14 cm. Estan totes les parets enguixades i 

pintades. Els falsos sostres son de canyís i guix. Les fusteries interiors i exteriors son 

de fusta de pi pintades amb quarterons de vidre simple; les fusteries interiors es troben 

en gran part arrencades i les exteriors presenten problemes d’estanqueïtat. Els 

paviments son de mosaic hidràulic. Els banys i cuines son irrecuperables. L’estat 

general dels acabats en tots els habitatges es d’un alt grau de deteriorament degut a 

l’antiguitat i sobretot a les obres deixades a mitges esmentades. Tot plegat fa que no 

es consideri possible la recuperació de gran part dels mateixos. Les instal·lacions 

també estan deteriorades o enderrocades en gran part de l’edifici.  

La proposta contempla l’enderroc dels envans que siguin necessaris per adaptar els 

habitatges a la nova distribució. Aquells envans que no calgui enderrocar perquè es 

mantenen a la nova distribució es mantindran i seran trasdosats amb plaques de cartró 

guix per a facilitar el pas d’instal·lacions i reforçar l’estabilitat.  

Els nous envans es faran mitjançant envans secs tipus pladur amb aïllament acústic i 

amb el gruix necessari pel pas d’instal·lacions allà. Les parets de càrrega existents es 

repicaran, sanejaran i/o trasdosaran els guixos. En els trams on el paviment actual 

s'hagi de substituir es col·locarà un paviment autonivellant. Es col·locaran falsos 

sostres a totes les vivendes amb sistemes de guix laminat amb aïllament acústic. Les 

fusteries exteriors de la façana principal es restauraran i conservaran en la mida de les 

possibilitats. La fusteria interior serà nova de DM pintat o lacat o de fustes naturals. Els 

banys es realitzaran nous, amb revestiments ceràmics o petris a parets i paviment, 

sanitaris de porcellana blanca tipus Duravit o similar i mampares de vidre securit. Les 

cuines tindran mobles lacats de color a decidir amb els marbres tipus silestone o 

similar, revestiments de partes i paviment ceràmics o enguixats i pintats i amb els 

electrodomèstics instal∙lats (forn, microones, campana extractora, rentavaixelles, 

rentadora i assecadora). 
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 Les instal·lacions: 

L’edifici te connexió a aigua, gas, electricitat i clavegueram actualment. La vivenda 

ocupada te tots aquests serveis en funcionament normalment, però la resta de l’edifici 

te les instal·lacions malmeses per les obres fetes amb anterioritat i també obsoletes en 

gran part pel pas dels anys i el desús. La proposta contempla fer totes les 

instal·lacions noves i complint, en la mida del possible, les exigències pròpies d’una 

obra nova. A nivell d’instal·lació elèctrica es farà totalment nova, es col·locaran 

lluminàries tipus LED o de baix consum mitjançant punts de llum al sostre o aplic de 

paret. Es preveu dotar també a les vivendes d’aplicacions domòtiques tipus persianes 

motoritzades, encesa i apagat de totes les llums de l’habitatge d’una sola vegada, 

control d’obertura/tancament de finestres, etc. Es vol dotar als habitatges amb alarma, 

telecomunicacions complerta (TV, internet, etc...), fontaneria amb servei d’AFS i ACS. 

Per la calefacció es preveuen calderes de condensació de gas i aire acondicionat amb 

equips individuals per a cada habitatge per refrigerar. 

3.2 EL PRESSUPOST DEL PROJECTE. 

El pressupost d'aquest projecte està redactat a partir dels plànols executats per 

l'arquitecte, l'arquitecte tècnic director d'obra va ser l'encarregat de realitzar el 

pressupost. 

Per a l'execució del pressupost es realitza amb programa TCQ. El pressupost es 

realitza amb aquest ja que a l'hora de realitzar les partides de la obra, aquest disposa 

de un banc de dades que facilita la introducció de les partides, poden fer la selecció 

d'aquetes. Igualment el TCQ consta de una base de dades on estan introduïts els 

preus de mercat de cada una de les partides que tu introdueixes. Aquets preus de 

mercat s'actualitzen cada 6 mesos. Un cop el pressupost està finalitzat aquest s'extreu 

i es passa al programa que s'utilitza durant el transcurs de la obra, el Presto. 

Aquets té com a avantatge que és més còmode de utilitzar en quan a contractació de 

la obra. En aquest cas pots afegir les empreses que contactes amb els seus preus de 

mercat i realitzar els comparatius. Així com fer extraccions a Excel i a PDF de moltes 

maneres diferents. 

Per a l'execució del projecte s'han tingut en compte els elements de l'edifici. En aquets 

cas el pressupost no s'ha dividit per partides si no per elements o fases constructives. 

Un cop definides les fases constructives cada una disposa de les partides 

corresponents segons el ordre en cada cas. És a dir, en el capítol de coberta trobem 



Pràcticum al Carrer Aribau 306  

 
27 

treballs previs, enderrocs i repicats i en el capítol de patis igual trobem la mateixa 

partida. Em resum, el nostre pressupost es divideix en capítols que corresponen a les 

fases constructives de la obra i en partides que corresponen al la divisió d'elements del 

pressupost del projecte. 

La raó d'aquesta nova manera de presentar el pressupost ve impulsada per la 

desconeixença del cost que pots ocasionar una obra de rehabilitació d'aquesta 

magnitud. Era necessari obtenir un rati de preu de cada element, de cada fase 

constructiva per poder així valorar la diferencia de preu entre fer un tipus de 

intervenció o una altre, és a dir, veure que costa fer una petita rehabilitació, 

rehabilitació integral o directament tirar a terra l'element i construir de nou. D'aquesta 

manera amb el pressupost pots veure quan et costa fer una coberta, una façana o la 

rehabilitació de l'escala principal i així poder tenir una idea de preus de rehabilitació de 

cara a altres projectes.  

Un cop realitzat el pressupost de la obra, es necessari fer la subcontractació dels 

industrials per a la possible execució de la obra. Per a poder fer la subcontractació de 

les empreses en el moment de la execució de la obra es divideixen les partides per 

paquets. Aquests paquets estaran formats per els elements que es contractaran a un 

mateix industrial, separant així els sistemes constructius per poder procedir a la seva 

contractació als industrials. L'aparellador s'ha basat en la especialització que hi ha 

actualment al mercat de les empreses, adjuntant així, per exemple, totes les partides 

de la obra que tinguin a veure amb tabiqueria seca o amb instal·lacions.  

3.3 PLANIFICACIÓ TEMPORAL. 

Per a la planificació de la obra del carrer Aribau 306 s'ha executat a partir del 

programa Microsoft Project. Al Inici de la obra es va executar una planificació on es 

dividia la obra en diferents fases. A groso modo cada fase tenia diferents execucions 

on es van anar introduint els temps d'aquests. Primer es va introduir sense tenir en 

compte els temps i posteriorment es solapen les taques per intentar reduir el temps de 

les fases. 

Al inici es van realitzar tres planificacions diferents, una de 12 mesos, una de 14 

mesos i una de 18. Finalment la Direcció facultativa junt amb la propietat van decidir 

acceptar la de 14 mesos. 

 *S'adjunta un resum elaborat per l'alumne en el ANNEXE  on es poden veure els capítols i subcapitols de 

la obra, en aquest s'afegeixen el preu total del cost del capítol, el cost dels Costos Indirectes i el cost total 

de la obra.  
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La principal diferencia de la planificació de 18 mesos amb la de 14 és la execució de la 

rehabilitació del interior de les vivendes o aquesta s'allarga tres mesos. 

Pel que fa a la planificació de 12 mesos conten que la rehabilitació interior de les 

vivendes tarden tan sols 9 mesos, un més menys que a la de 14. Finament van veure 

que la de 12 mesos era absolutament impossible i que la de 18 mesos encaria els 

costos.  

Posteriorment al inici d'obra el cap d'obra junt l'arquitecte tècnic van refer la planificació 

inicial concretat molt més detalladament totes les fases i tasques a realitzar per poder 

així tenir un seguiment més acurat ja que és molt important entregar la obra en el 

temps determinat. 

Durant el transcurs els dos agents tenen una reunió mensual on van completant 

aquesta planificació tot introduint noves dades de realització i repesant les ja 

passades. Aquest fet facilita que es pugui moure alguna tasca, si aquesta ha finalitzar 

abans les taques que depenen d'aquesta també s'avancen. Si aquesta va enrederida 

s'ha de tornar a replantejar la planificació per poder acabar en el temps previst. 

Una de les maneres per poder reduir el temps de les tasques és comunicant al 

industrial el temps que té per poder realitzar la feina i aquest facilitar més recursos a la 

empresa. Igualment en alguns casos pots solapar tasques que no tenies previstes 

solapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* S'inclou al ANNEXE 3 la planificació inicial i la planificació última actualitzada al Abril del 2014 
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4. CRÍTICA DEL PROJECTE  

Un dels principals aspectes que he pogut observar en una obra és que un cop realitzat 

el projecte bàsic i executiu, en el moment de execució és trobem moltes mancances 

en tot el projecte, sobretot en amidaments, plànols i materials. 

Durant l'estudi del projecte tant en els plànols com en els amidaments he pogut 

detectar alguns errors i mancances. A l'estudi he detectat sobretot faltes de detalls en 

plànols que evidentment s'han vist en el moment de l'execució en obra. D'altra banda 

un dels punts que es detecten són els problemes entre pressupost-planols, d'aquest 

n'he diferenciant entre tres tipus d'errors que explico en els següents punts. 

4.1 Deficiències/manca de detalls a plànols 

En aquest apartat he volgut explicar detalls que durant l'estudi inicial vaig detectar que 

mancaven en plànols. Per poder realitzar aquest estudi es important basar-se en el 

que cal en el moment de la construcció. Fer una anàlisi de totes les fases d'obra, cal 

fer un esquema de les tasques i de que necessites en cada moment per poder realitzar 

aquell element constructiu. Cal tenir clar el detall de totes els materials, mides, gruixos, 

etc. aquets han de quedar reflectits en projecte perquè posteriorment el cap d'obra i 

l'encarregat no tinguin cap dubte en l'execució d'aquest. 

Els detalls més significatius que he trobat incorrecte o que faltaven a la nostra obra 

són els següents: 

- Escala de Mapei: 

En els plànols es pot veure com el Mapei està definit en la mesura absoluta de les 

parets, és a dir, de costat a costat de les parets on aquest va col·locat. L'error respecte 

aquest punt és que el Mapei no només  va posar en la magnitud de la paret si no que 

aquest perquè faci la seva funció és necessari que és solapi a les parets continues 50 

centímetres a cada costat. És per això que la medició s'ha vist augmentada de 700m2 

a 1000m2, incrementant així també el preu d'aquest. 

- No s'ha estudiat bé la fonamentació: 

Des del primer moment s'ha vist una mancança de realisme en la fonamentació. 

Aquesta no ha sigut ben plantejada en quan a la execució de la obra. En el plànol *E01 

Planta de Fonaments dels annexes es poden veure les dimensions de les sabates. En 
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les Sabates P 21, P16, P13, P19, P15, P12, P17, P14, P11 l'execució de les mateixes 

es impossible degut a la capacitat de la obra. La maquinaria no pot entrar en obra i 

executar aquetes sabates degut als murs que existeixen en la planta. 

 

Imatge 4.1 Sabates P21, P16, P13, P20, P19, P15, P12. 

Durant l'extracció de terres de les sabates es va veure que no s'arribava al extracte B 

necessari per a l'assentament de la fonamentació. Per això encara més es va decidir 

la execució de micropilots. Així doncs l'estructurista va refer tots els plànols de 

fonamentació. 

 

 

 

 

*S'adjunten modificacions de plànols al ANNEXE 4  
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- Una de les altres mancances que he pogut trobar en el projecte són la manca de 

detalls en reforços estructurals. Entre altres els detalls que falten en el projecte són:  

 - Empresillats: la unió entre el pilar i la fonamentació, aquesta no està ben 

definida en projecte i això va ocasionar un problema en Obra. Per a la correcta 

col·locació cal deixar un espai entre la placa i la cota de fonamentació, per així poder 

moure els perns amb llibertat i adaptar correctament el pilar a la cota exacta. El no 

tenir detalls de projecte va ocasionar un augment de feina. 

El correcte detall serià el següent: 

 

Imatge 4.2 Detall de trobada de empressillat amb fonamentació. 

 - Forjat col·laborant: Aquest es col·loca al pati 1, aquest es el correcte ja que 

en aquest pati no existeix la estructura de biguetes i tenint en compte que tenint una 

estructura metàl·lica aquest forjat el pots incloure en l'interior de la biga, de tal manera 

guanyes alçada ja que no perds el grups d'haver de col·locar biguetes a sobre. En el 

projecte el únic detall que trobem és el següent: 

 

Imatge 4.3 Detall de projecte en el plànol E10. 

Em aquest no estan ben definides les cotes ni les trobades entre els elements, és per 

això que es va realitzar el següent detall on posteriorment se li van afegir les cotes: 
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Imatge 4.4 Detall del forjat col·laborant elaborat per la cap d'obra 

- Deficiències en façanes: En el projecte és pot veure molt clarament aquest punt. 

Tant la façana ventilada com la principal no existeixen cap tipus de detalls. Per que fa 

a la principal l'empresa constructora no s'ha preocupat ja que la rehabilitació d'aquesta 

està subcontractada i són ells qui s'encarreguen de la total execució. 

Pel que fa a la façana posterior falten detalls de materials, cotes, trobades entre 

finestres i façana. Durant la contractació de la obra he pogut anar localitzant aquesta 

manca de detalls. Posteriorment s'ha procedit la reestructuració total de la façana, 

obtenint un canvi absolut.  

Adjunto imatge de la diferencia entre les façanes: 
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Imatge 4.5 Façana posterior abans modificació  Imatge 4.6 Façana posterior després de modificació 

- Canvis en les fusteries metàl·liques: 

Com he comentat al punt anterior no existeixen detalls en projecte de la fusteria 

metàl·lica de la façana posterior. És per això que durant la obra s'han agut d'executar 

aquets detalls on es puguin veure les trobades entre els diferents elements. 
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Imatge 4.7 Detall facilitat per la empresa Technal on es pot veure la trobava entre perfil i forjat. 

- Deficiències en coberta: 

Un dels altres aspectes que no estan definits a projecte són els detalls de la coberta. 

El únic plànol que trobem a coberta és el EA_PG_04, on és veuen les pendents però 

on no queda definit res més. 

 

Imatge 4.8 Plànol de coberta. 

La proposta que es va preveure en projecte va ser la implantació d'un sostre flotant, el 

problema ha sigut que aquest encara no està definit i no és te clar quin serà l'acabat ni 
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en secció ni en planta. És per això que 6 mesos més tard que hagi començat la obra 

encara s'està esperant a que la propietat i la DF es decideixi sobra com serà la coberta 

i es puguin començar a dibuixar tots els detalls. 

- Deficiència de definició del U-glass: 

Un dels tancaments que s'ha de posar a l'edifici és un U-glass en el pati interior. 

Aquest la única referència que fa a projecte és la següent:  

      

Imatge 4.9 Pati Interior on UG és la col·locació del U.glass Imatge  

Primer de tot calen definir els detalls de la trobada del U-glass amb el forjat. Igualment 

en moment de la elecció del forjat no s'ha tingut en compte la disposició del mercat. 

Existeixen varis tipus d'U-glass i moltes empreses no disposen de tots els tipus. Com 

per exemple el cas del U-glass Solar. És per això que la definició del U-glass es 

realitza conjuntament amb la empresa que posteriorment es subcontracta. 

- L'estructura per al suport de les plaques: En aquest sentit ens trobem amb un 

error de projecte, l’ajuntament no en deixa col·locar la estructura que es contempla al 

projecte, una de les normatives diu l’edifici com a tal no pot augmentar de volum.  Per 

tant a l'hora de presentar el projecte ens van anular l'estructura plantejada ja que 

aquesta procedeix a la construcció d'un porxo que podria ser susceptible a ser tapat. 
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Així doncs vam procedir al re càlcul de la situació de les plaques solars. El principal 

problema són les ombres que es generen en tota la coberta. La única solució aparent 

és col·locar les plaques en posició vertical i recolzades a la paret de l'edifici 

confrontant. 

La idea seria fer una construcció d'estructura metàl·lica que aguantés aquetes 

plaques. El problema principal d'aquesta solució es que les plaques solars actuarien 

com a bandera i la acció del vent en aquest cas ens planteja un greu problema. És per 

això que hem de buscar una solució d'estructura nova que ens permeti la col·locació 

de les plaques i ens resolgui arquitectònicament la coberta. 

4.2 Incongruències entre amidaments-plànols  

Les incongruències que es generen entre els amidaments i els plànols són aquelles 

que en els plànols indica una cosa i en el amidament aquest no es correspon amb el 

plànol. Igualment pot succeir al inrevés. Que es contempli un aspecte en els 

amidaments que al plànol no es veu reflectit. D'aquesta manera es generen 

contradiccions en el moment de la construcció dels elements. Per a poder resoldre 

aquestes incongruències és necessari trobar solucions que puguin sobretot 

complementar els plànols, que ajudin a que aquets es vegin el mínim modificats 

possible.  

Algunes de les incongruències trobades en projecte han sigut les següents: 

- Ignifucacions: Un dels principals problemes de projecte són les mesures que 

suposa les ignifugacions de la estructura metàl·lica. Aquesta ignifucació te un gruix de 

4 cm un cop està aplicat a les bigues. En els habitatges no està contemplat aquest 

gruix, per el que els habitatges quedarien reduïts 4 cm en els llocs on existissin les 

bigues.  

la solució respecte aquest problema és precedir a la ignifugació dels pilars a partir de 

plaques de cartró guix ignífugues que aporten la mateixa capacitat d'ignifugació i en 

canvi tan sols donen 1.3 cm de guix. 

En el següent detall extret del *plànol PR_C_02 adjunt al ANNEXE 1 es pot veure com 

la placa de cartó guix es col·loca directament sobre el segon pilar doble sense tenir en 

compte el gruix de la ignifucació. 
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Imatge 4.10 Detall estructura metàl·lica amb placa de cartró guix. 

- Façana contada dues vegades: Un dels aspectes que és va fer en moment de la 

redacció del pressupost va ser contar la façana posterior dues vegades. Això es va fer 

expressament. La raó es crear un coixí en el pressupost per tal de després poder 

augmentar preus d'altres partides sense que el pressupost es vegi molt modificat. És 

una manera que tenen molts arquitectes de assegurar-se un pressupost. La manera va 

ser introduir una partida de Revestiment de façana ventilada on estava contat 

l'aïllament tèrmic i posteriorment introduir una partida a part amb el mateix aïllament 

tèrmic, el mateix amidament. 

 

Imatge 4.11 Extracte del Presto on les partides es pot veure la partida de revestiment de façana i 

aïllament tèrmic. 

- Bastides: per a la construcció de les façanes principal i posterior, així com dels patis 

interiors es van contar 730m2 de bastides tubulars.  

Després de varies reunions amb industrials que posteriorment explico en el punt 5.4 és 

va decidir canviar les bastides i montar bastides tubulars en dos patis peró en façana 

posterior i i els altres dos patis bastida penjant.  

En el moment de realitzar l'amidament no és van tenir en compte les amplades dels 

patis i el procés de muntatge de la paçana posterior. Per aixó van optar directament 

per bastida tubular que posteriorment s'ha agut de modificar. 
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4.3 Manca de partides d’obra en els amidaments. 

Aquesta deficiència be donada per falta de partides en els amidaments. És a dir, 

aquets punts si que es troben o no representats en els plànols. Aquetes mancances no 

són tant en falta de representació den plànol si no també en manca de detall en el 

amidament. Algunes vegades si són mancances de plànols i per això l'amidament no 

existeix, altres es marquen en els plànols i es deixen de posar en els amidaments, i 

d'altres senzillament no estan definides en cap situació.  

Aquest és un dels punts que cal tenir més en compte en l'elaboració del pressupost ja 

que és evitable, si en el moment et fixes bé en els plànols pots disminuir aquest 

problema al mínim. 

Respecte al preu econòmic d'aquestes mancances, algunes vegades aquetes les paga 

la propietat i d'altres és la empresa constructora qui ha de finançar la despesa 

econòmica. 

Les manques de partides localitzades han sigut les següents: 

- Tubs de fibrociment: Per construcció dels baixants de sanejament és necessari 

primer extreure els existents. Un aspecte que no es va tenir en compte és que els 

existents són de fibrociment. Aquest és un material que és nociu per les persones i per 

al possible retir dels tubs s'ha de subcontractar a una empresa especialitzada. Això ha 

suposat un augment del pressupost que no es tenia valorat. 

Imatge 4.12 Extracte del pressupost facilitat per la empresa CEMEBA 
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4.4 Preus contradictoris  

A  diferencia dels altres dos punts són els que més cost generen a la obra. Venen 

generats per dos motius: 

- Canvis que es generen en el moment de l'execució de la obra, és a dir, problemes 

que sorgeixen m'entres s'estan executant les tasques.  

- Canvis proposats per la mateixa propietat. 

En aquesta obra s'han generals diversos preus contradictoris que han fet que el 

pressupost canvi significativament en el sentit econòmic. Cada vegada es genera un 

preu contradictori s'ha de definir les partides noves que s'han generat i valorar-les 

econòmicament.   

Aquets preus contradictoris són comunicats a la propietat mensualment ja que aquets 

son pagats per ella. De tal manera la propietat està al corrent en tot moment del cost 

econòmic de la obra i pot veure els increments d'aquesta i pot veure els increments 

que està patint la construcció de l'edifici. 

Els preus contradictoris que s'han generat en aquesta obra són: 

- Finestres del pati posterior:  al inici de la obra existien unes finestres en el pati, 

aquetes es van extreure per a poder prosseguir amb les tasques de rehabilitació. És 

van emmagatzemar en el vestíbul, la idea es que aquetes fossin restaurades per la 

posterior col·locació en els habitatges. 

El problema es que les finestres i els premarcs van desaparèixer totalment de la obra. 

Sense saber la causa les finestres ja no estaven i no s'han tornat a trobar. 

Per això s'ha hagut de replantejar una partida per a les finestres ja que aquetes s'han 

de fet nou.  

- Micropilots: Tal com he explicat en el punt 4.1 la necessitat de construcció dels 

micropilots a la obra ha provocat un augment considerat del pressupost, després de la 

demanda de varies ofertes aquest és el total de preu que hem obtingut: 
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Imatge 4.13 Extracte del pressupost realitzat per la empresa Geosec 

- Piscina i gimnàs: 

Uns dels preus contradictoris més grans és el canvi que el propietari vol fer en tota la 

planta àtic de l'edifici. Al inici estava plantejar fer un pati transitable amb una vivenda. 

Posteriorment el propietari ha volgut donar-li un caire totalment diferent, tot construint 

un gimnàs per als arrendataris de l'edifici i una petita piscina. Aquesta modificació 

encara no està ben definida per el propietari per el que encara no s'han realitzat els 

plànols. 

- Obertura de les parets de càrrega de la zona de pas en planta baixa, mitjançant la 

col·locació d'una llinda per a repartir les càrregues. Durant la redacció del pressupost 

no es van tenir en compte la col·locació d'aquets dentells ni la mà d'obra que generava 

la realització dels forats. Això ja provocat que la empresa constructora hagi de finançar 

aquestes feines ja que no és problema de la propietat ni és imprevist que no es 

pogués preveure. 

- Neteja i embrossada del pati posterior: durant la execució del pati posterior de la 

finca s'ha agut de tirar a terra el mur de l'edifici concordant tot provocant residus i 
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hores de feina. Igualment s'ha agut de reconstruir el mur cosa que ha fet que s'agüés 

de comprar un material que no estava pressupostat. 

Aquest tipus de contradictori tampoc el finança la constructora ja que no és imprevist 

en obra si no error en el moment de la redacció del pressupost no tenir en compte 

aquestes feines. 
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5. TASKS PERFORMED 

BY THE STUDENT  
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5.1 Budget requesting 
 

In order for the construction tasks to be undertaken successfully, hiring workforce is a 

must. 

In this case, Zhima, the construction company I have been employed by, has 

contracted the works separately; according to the specifications of the industrial 

market. 

At the point of projecting the budget for the project, it was divided into packages; to 

then proceed to hiring them. Depending on the tasks to be undertaken in the building, 

the parts were placed in one package or another one.  

Packages defined at the beginning of the construction are: 

Accessories, aluminum, scaffolding, carpets, Chroma, climate, land consolidation, 

kitchens, steel, concrete structure, walls, hardware, carpentry, drywall and plaster, 

fireproofing, pool waterproofing, waterproofing , facilities, landscaping, Mapei, mason, 

metalwork, earthwork, masonry, flooring, blinds, paint, pool, plasterboard, polisher, 

underpinning foundations, solar reflectors, debris, signage, flooring, sanitation, glass, 

tower crane and provisional. 

For each one of these packages, my task has been to extract the budget items 

enabling, by that way, industrials to understand the project and grasp its total value. 

In order to do this, I had to learn and get familiar with the operation of 'Presto'; the 

piece of software that is relied on to manage the budget of the entire construction work. 

Additionally, to enable the industrials to correctly value and/or assess the project, in 

some cases, it was necessary to send planes.  

So it is absolutely indispensable to analyze down to the last detail every single aspect, 

to be able to undertake a fully correct assessment, both in terms of budgeting and 

regarding the graph complement. 

The builder company needs to cut down the costs to take on the construction contract. 

Which makes it a must to ask for a detailed offer to four or five different companies, for 

every one of the budget packages. 
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To get in touch with each one of these different companies, I have relied on contacts of 

the archiects of our team, as well as some of the companies we ourselves hire, or even 

contacts of my coworkers. 

As a last resort, I have also relied on Internet research. 

Budget control: 

Given the fact that a lot of budgeting had to be done, I have also undertaken an 

ordered and exhaustive control of every single candidate company. In order to 

accomplish that, I have proceeded to build an Excel spreadsheet specific for the 

construction, in which I detail all the companies that have taken part in the construction 

assessment. 

This spreadsheet is separated into different parts; and for every company, it details: 

contacto, telephone number (both landline and mobile), email, address and additional 

observations. 

The spreadsheet provides a significant amount of value, given the fact that it states a lit 

of different companies (providers) currently active in the market, for every single sector 

that can provide utility in a construction work. 

Changes in the distribution of the budget packages during the construction 

works execution: 

During the application process for budgets, significant mistakes have been spotted in 

the execution of some packages, especially around these three cases: 

 Bad distribution of budget items. 

 Packages that have changed completely. 

 Packages that have had to be divided/modified. 

Some of the changes that have been made until now are the following: 

Scaffoldings: This package at the beginning had a measuring assembly, disassembly 

and daily amortization of a tubular scaffold. Afterwards, after talking to providers of the 

tubular scaffolding, the scaffold has been replaced by hanging scaffold across the 

courtyards and the back wall. To do this, I had to create a new package at the Presto 

program. 
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Hardware: This package has never been proceeded according to its correct 

assessment. During the construction execution, purchases have been undertaken in a 

more or less improvised manner; but always taking into account the real needs and 

demands of the construction and without relying on the budget. 

Still, it is very important to state these items to take into account the total costs of these 

kind of goods. 

Facade: the rear facade has been totally modified. 

Aluminum : The aluminum of the rear facade has been modified according to the 

project. Then, the companies that valued this part have had to redo the entire 

assessment . 

Leatherworking : we have had to modify this part of the budget. The cause was that we 

had to separate the fine fur of the fur seal, which were budgeted together at the 

begining. These two items have been contracted with different companies. Additionally, 

the material have been separated from the palette in order to get the best price 

possible. 

Alarm: We have created a new item. 

Grounding: This part It's been divided from the package of systems to carry out this 

part in advance. 

Thermal insulation Sto: this item has been created to perform comparative assesments 

more accurately. 

So, the task of the student has been to make the appropriate changes in the budget, 

modifying, creating and deleting the necessary aspects to then proceed to make the 

comparative analysis as economical as it could be. 

5.2 Comparison process. 

Once the budget assessment for each company was received, the prices have to be 

introduced in Presto, to be able to proceed with the comparison. 

First of all, the received offer has to be archived. For that matter, a folder named 

'Pressupostos – Costos Directes – En curs' as been created in the company's Dropbox. 

It must be in the most absolute order at all times, given that any member of the 

direction board can access it.  
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For this reason, the folder is divided into the same packages created in Presto. Also, 

the offer must be printed and store in the folder 'Ofertes', always available in the 

construction place. 

For the introduction of the offer in Presto, the company behind the offer must also be 

introduced as well. By that way, their data will be always quickly and efficiently 

available. Additionally, it is very important to verify that the prices introduced in Presto 

are absolutely correct; not doing so might lead to contradictions at the contractation. 

Once the prices of different companies are already introduced, we proceed to the 

extraction of the comparative; in order to visualize them prices of all companies and 

undertake the contractation. 

5.3 Drafting and composition of contracts and orders. 

The student has taken charge of the draft of the contracts including the annexes and 

request the necessary documentation of the subcontracted company. For that, I have 

had to learn and understand the types of contracting that can be done in a construction 

work, as well as the different forms of payment and how to stay in touch with the 

manufacturers. 

For the actual contractation of the selected company, it is taken into account especially 

the total prices of the budget items that the company does in the construction work. 

These values are desirable to be as low as possible, without compromising quality of 

materials nor know-how of other similar works already undertaken by the company. 

Two types of contractation: 

Below 5000€: in this case, it is not necessary to specify in the contract the general 

clauses. First of all, it is needed the approval of the representative of the construction 

company and then, she/he must sign the contract. 

Above 5000€: It is needed to make a contract. First,  it is needed the approval of the 

representative of the construction company and then, she/he must sign the contract. 

Contracts: 

A contract is composed of the following parts: 

1. Parts that participate in the contract: in this point are defined the information of the 

construction company as the information of the subcontracted manufacturer/s. 
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2- Clauses of the contract: the clauses of the contracts are defined by the construction 

and normally are the same for all the subcontracted companies. These, can change 

depending on whether the industrial agrees or not with any of the parts. In which case 

the construction manager, together with the student, must reach an agreement with the 

industrialist. 

3-Obligatory dispositions for safety and health: in this section its included all the 

aspects that have relation with the safety and health of the work that the industrial is 

required to obey, both in the execution of the works and in the necessary 

documentation that they have to provide. 

During the accomplishment of the practices the student has taken charge of requesting 

the necessary documentation in order for the company to proceed to the undertake the 

tasks in the construction work. 

Necessary documentation's Quecklist for the beginning of works:  

- Companies' names and type of contracted job. 

- Companies' information: person of contact, telephone, fax, e-mail, direction.  

- Workers' relation list.  

- Document of EPI'S delivery to the workers  

- Writen confirmation that the company has fulfilled his obligations in Workers   

Formation in relation with their working positions (8 - 20 hours).  

- Certificates of competency. Favorable qualification from the private insurance fund 

affiliated with the social security system or from the External Service for Health 

Prevention of the workers who are going to be employed in the workplace.  

- Certified  document by the Service for Health Prevention accrediting that the company 

has realized the initial Risks Evaluation and the Preventive activity planning (relative to 

the contracted job).  

- Authorization or training for machinery manipulation. 

- The information record that has been delivered to all workers 
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- Accredited Companies Register Certificate (REA).  

- Copy of the adhesion record to SS's Plan of all the competing companies in the 

building site and the autonomous workers. 

- Civil Liability Policy.  

- Workers' monthly TC1-TC2.  

- Declaration of the company that informed of payment of the salaries. 

- Workers' declaration that they have been informed of salaries.  

- Welfare Centers of the private insurance fund affiliated with the social security system  

nearest to the building site. 

4- Prices Annex: in this point is where all items of work that are going to be executed 

and the rates of the industrialist that has been contracted by the  building company are 

included.  

The prices annex includes:  

- Item's measurement 

- Description of the project item.  

- Unitary valuation of every item. 

- Item's unitary and total price 

- Items' total price. 

 - Method of payment.  

5- Contractor and subcontractor's signature: both representatives of the the contractor 

and subcontracted company must sign the contract and the prices annex  in all pages 

in order to validate it. 

Orders:  

Orders are realized equally, but this one only includes the prices annex specifying the 

tasks and the method of payment, omitting the contract's clauses. Thus, the procedure 

is shortened and  is possible to start the task or realize the order immediately.  
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The site manager can also contract the industrialist without the utter approval of the 

builder's company representative.  

5.4 Meetings with industrialist to clarify offers and project details 

During the construction packages contracting process, one of the assignments realized 

by the student in practice has been to attend all the manufacturers visits who were 

offering for the construction to solve doubts in situ. 

These meetings with the manufacturers were requested sometimes by the technician 

and others by the industrialists. When those were requested by us there were several 

reasons:  

- Unfamiliarity with the product or its application in construction.  

- Need for a more tight budget.  

- Samples request of some material.  

When the meetings were requested by the industrialist it was for one of the following 

reasons:  

- Need to clarify doubts about the planes  

- Interest to meet the technical personnel for better selling their product.  

In all cases the meetings were set in the construction site, having the office's graphical 

support and being able to visit the construction in situ so that the commercial could see 

exactly what he had to adjust to. Being a rehabilitation, it is difficult to obtain an exact 

measurement in many cases. This depends on the condition of the materials you are 

working with, the access to the construction site and the limitations caused by working 

inside an already constructed building. 

During my period in practice I was able to meet with industrialists of all kind. 

Personally, I think that this particular aspect has helped me to learn the following:  

 

 

 

*Contracts and orders realized by the student are included in the ANNEXE 5.3.  
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- Understand the system and the building's needs where you are going to be employed 

as a whole, with all it's details, so you can solve any inquiry the industrialist might have. 

This means you not only must understand the concrete aspect in which the industrialist 

works, but you also need to know how the whole building is constructed . Often, the 

industrialist needs to know more construction details to be able to realize his budget.  

- How to understand a manufacturer when he is selling his product; when I began with 

the meetings I found some difficulties understanding the manufacturers. But gradually I 

began to grasp the vocabulary, their position, and where the commercials are aiming 

when they try to sell their products. Hence, I felt much more at ease in those meetings. 

- How to deal with the industrialist when negotiating the item's prices. This has been 

one of the aspects that surprised me more. I have learned this mostly from my 

companion, when you have finally chosen an industrialist and you want to close the 

budget with him, you always try to adjust the price the maximum as possible. One way 

consists in showing them more economic offers from other industrialists in order to 

obtain a price adjust. Another possible way is to show them the most economic total 

budget from another manufacturer. And yet another possible way is to try to change 

some material for a more economic one, this step having to get trough the architect to 

get his approval. 

Some meetings that I have kept with industrialist have been the following ones:  

- Commercial of a continuous pavements company, PANDOMO: in this meeting I 

requested pavement samples that were necessary to place in the construction site by 

the architect's petition. During the meeting I learnt the different types of continuous 

pavement that are available in the market, the price differences and it's arrangement 

during the construction.  

- Commercial of a wood company, MADEMÀ: this meeting was requested by the 

industrialist due to the absence of detail in the budget and planes. With this meeting I 

needed to learn perfectly how all the project items where, as well as the doors and 

walls' joint details. Furthermore, it was necessary to comprehend one of the project's 

contradictory prices such as one of the yard's windows. 

- Commercial of a ceramics company, CERAMICAS ITALIANAS: the mean aim of 

this meeting was to cover the need of ceramic samples for the construction and to get 

a first hand explanation of the offered product. One problem we had during the 

contracting was with the intended type of plumbing fixtures. When the project was 
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drafted a particular type was chosen but when contracting started it's price had risen 

over four times. Hence, over that meeting we obtained  a new offer from the 

commercial of a different product with the same quality level but much more affordable. 

- Manager of a brick mason company, Ruiz-Vidal: Several meetings where held with 

this particular industrialist. One of them was so he could have a general idea of the 

whole construction due to the big magnitude of the demanded package, showing him 

around and specifically highlighting the spaces disposition and the construction's 

resources such as the derrick or the entrance. Once these aspects were treated we 

had several telephonic conversations in which we solved some unclear measurements 

for the manufacturer. When the manufacturer send me the offer I proceeded to the it's 

study. Our last meeting was to clarify some prices that were exceeding our budget; 

such as the isolation placement or the cover construction. 

- Commercial of an installations company, ELECTROIZAS: this meeting was held 

mainly so the industrialist could sell his work to win the contract. To attain it he 

exhaustively explained me his whole budget. One of the things that impressed me 

more was how he highlighted  the construction's details needs, referring to the building 

as a high standard living place and how his company could provide the quality levels 

that  this type of houses demand. Another very productive aspect in which I learnt a lot 

was the different types of solar plates explanation so we could chose the best one for 

our construction. Personally, I believe that this meeting was really interesting and this 

helped the fact that at the present time this company is one of the employed at the 

construction. 

- Commercial of a micropiles company, GEOSEC: This meeting was held in the first 

steps of the construction when we identified a problem in the foundations. I attended it 

with my companion site manager. In this one we both learned diverse aspects that 

must be kept on mind, the existent micropiles types, or in any case the ones offered by 

the company and a small formation on the whole. With that basic knowledge the 

following meetings with other micropiles companies were very fruitful because we were 

able to contrast differences between companies. 

- Commercial of a dry partition wall company, ARCADINSA: This one was the last 

meeting that me and my companion realized before accepting an another's company 

offer. Our main objective was to adjust the budget as maximum as we could to better 

decide between those two companies. Therefore we proceeded to show one of the 

prices that were over our budget to the commercial. He then showed us the entire 

technical catalogue so we could understand the reason held behind the selection of a 
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particular type of partition wall in our project, this one depends on the closing type, the 

height and other parameters.  

- Commercial of a scaffolding company, ALCO: The construction of the principal 

and lateral facades, as well as of the inner courtyards needs the placement of 

scaffoldings suspended or tubular scaffoldings. In the beginning we thought that we 

should put hanging scaffoldings in all the courts and tubular in the later front. Once of 

the aspects that we had certainly on the part of other industrialists was that they didn't 

had scaffoldings sufficiently small in order to be content in the court 2. On the other 

hand, this industrialist had a 1mx1m scaffolding that finally was placed. Equally, in the 

courts 4 and 3 we had to arrange tubular scaffolding because the minimum width of the 

suspended one is a meter and this one were not fitting in the courts. One of the 

interesting aspects to comment was the possibility of a disposition of a suspended 

scaffolding also in the later front, this one has more facility of assembly and 

disassembly and in addition the rent is more economic. The commercial explained us 

the procedure that we would follow at the moment of the construction of the front. 

Hereby and with help of other meetings with the manufacturers we realized about the 

things that were really necessary for working. 

 

Imatge 5.1 Situació dels patis de l'edifici  
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- Commercial for drafty front of company 

BUCHTAL: the front of the building was not 

defined in the project. In this one only 

indicates that the front must be ended with 

fibrocement or concrete polymer. During the 

meeting the manufacturer offered me 

different types of material and explained me 

the difference between them, as well as the 

difference of the price. One of the important 

things in this meeting was the explanation of 

the type of assembly of the front, the 

amounts as well as the placement of the 

panels. The manufacturer facilitated to the 

DF a sample of the type of front to be able 

to visualize the assembly. 

 

     Imatge 5.2 Mostra de tipus de muntatge de façana ventilada 

 

- Commercial for swimming pools AQUAEQUIPS: this meeting was an overcoat to 

make us an idea of how it would be the assembly of the swimming pool and the price of 

this one. It was important because we could realize about how the construction 

company of the swimming pools and the company of facilities work, being able to see 

the limits between one and other in order that later we do not have problems. Equally 

the proportion of catalogues was important for the later transmission to the architect. 

 

- Technical personnel of fireproofing ARGOS GESTION: The technical personnel of 

this company came to the construction for being met, so they were the who came in 

our search. During the visit I showed them all the elements with fireproofing the girders 

and the columns of metallic structure. One of the doubts that they had was why we had 

not fireproofed the existing joists. To those it is only necessary to use an anticorrosive 

painting with fireproof enamel. 

 

5.5 Draft of Minutes of construction 

During my period of practices I was present at all the visits of construction. On these 

meetings attend all the members of the Direction, "between others", the assistants are: 

Chief of work, architects, structurist, coordinator of safety and health, technician of 

safety and health, system engineer and student in practices. The meetings are realized 
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once a week though in any occasion this one is not done for several reasons. Parallel, 

the site manager and the coordinator organize several meetings per week where they 

organize the tasks of the week; they take charge of the planning, to fulfill the orders of 

the day of the visits of work, to solve details of work together with the manager, etc. 

 

The visits of work consist of two parts; the first one is in the office where details are 

commented on paper and where all the points objects of review, the second part they 

realized it in the construction in situ where they observed the details that they have 

been spoken in the office of a most real way. One of the aspects that surprised me 

more of the visits and of the construction in general was that the functioning and the 

coordination of the construction is not so exact as I thought. During the 

accomplishment of the career I always thought that what was designing in the project 

was exactly what was realized in the construction, but then in the execution, there are 

many variations of project that are decided at the moment in construction. One of the 

things that I have observed has been that in some moments to take a certain  decision 

was giving itself too many returns, all the members of the DF were thinking repeatedly.  

Sometimes to come to a clear conclusion he was devoting himself a lot of time. 

 

In these visits of work are written all the decisions taken in a minute to certify all the 

decisions taken. The student during his period of practices has been the manager of 

writing these minutes of construction weekly. Because of it he has had to be present at 

all the visits of work giving maximum attention in all the aspects that were spoken and 

taking note of these. Once ended the meeting the student was filling a record type 

writing all the aspects decided about the work. 

 

5.6. Follow-up of Economic planning.  

 

The economic planning is what allows us to see during the course of the construction 

the real expenses that have been generated and that are being generated from the 

initial budget. 

 

During my practices I have realized this follow-up, my work has been to introduce the 

prices already contacted of work continuing each of the items. For it we had a 

codification of colors that was allowing us to see what prices were closed, oriented and 

which prices we did not have still new information.  

 

*In the ANNEX 5.4 attached a type minute.  
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Once every two weeks, the chief of work and the representative of the contractor had a 

meeting to see this economic follow-up of work.  

 

The following image would be an Excel extract of where one works the planning, the 

elements in red, the orientation of price that the companies were providing to us not 

contacted in green and the project price of which we didn't have information in black. 

 

5.7 Personal opinion 

 

Once explained the works that I have realized in the company, I would like to give my 

point of view in respect to the tasks that are realized in the work.  

 

To begin it have surprised me very much the level of professionalism of my 

companions, personally I believe that the level of work that they realize is very raising. 

The aptitude to be able to take 3 constructions or more simultaneously, having the 

control of all the aspects of each one, the elements, materials, measurements. Always 

bearing in mind the tasks that are realized in each of the constructions. I believe that to 

come to this level of professionalism are necessary the accomplishment several years 

being employed at the sector. 

 

One of the aspects that more surprised me in the visits of construction is the capacity 

of improvisation respect the initial project. How there are modified many aspects 

designed in the project during the execution of the construction in order that these 

coincide so much with measurement as economically. Personally I believe that if the 

basic and executive project was good designed we would not have the following 

problems in the real execution, being able to reduce very much the time that devotes 

itself for his resolution. 

 

During the accomplishment of my tasks I could have learned very much the economic 

level of the construction, I have understood the cost of the work in general, the cost of 

each one of the elements that are realized in a construction and which are the 

differences between products, materials, etc. All the meetings realized with the 

manufacturers have enriched me in this aspect, be able to do several meetings with 

commercial that offer the same product it gives you a very wide vision of this product, 

being able to learn the technicalities of this one and the differences between the same 

product according to the manufacturer or the assembler. Since I have proceeded to the 

contracting of all the packages of the work I could have learned not only of the 
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elements constructed till the ending of my period of practices if not of all the elements 

in a work, from the movement of lands up to the phase of ended.  

 

During my meetings with the manufacturers I have surprised the capacity of my 

companion in the moment to tight the price at maximum. Personally I believe that this 

one is one of the aspects that less me pleases of the work, I believe that often the 

companies have felt very pressed for the prices, equally I understand that to satisfy the 

construction company is a work that it is necessary to do.  

 

Another aspect that I have seen clearly is that in the economic planning of the 

construction the majority of the items have a lower price than the one that was had 

estimated in a beginning. This is very positive cause it lowers the cost of the total work 

and you get that the builder gains more money. Even like that this reduction of prices 

meets confirmed by all the contradictory prices that are generated in the construction. 

 

Finally to comment on both clearest things that I have still had; the importance of the 

economic control of the construction, where it is necessary to have everything always 

in order day after day, updated and tidily, and, the magnitude of the works that are 

realized in the work and as these are contracted to the companies, being able to learn 

the necessary aspects of all the works and materials. 
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6. SEGURETAT I SALUT  
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Durant la realització de les pràctiques he pogut ser present en totes les tasques i les 

funciones que realitza el tècnic de seguretat i salut de la obra. 

En aquesta obra hi han dos agents implicats; el Coordinador de Seguretat i Salut, 

aquest es l'encarregat de al inici de la obra es redactar el Estudi de Seguretat i Salut, 

qui en base a l'estudi comprova que aquest s'ajusti  al Pla de Seguretat que ha fet la 

constructora, que tot estigui complet i no hi hagi cap discordança. En aquest cas la 

constructora al treballar de manera conjunta amb la Direcció Facultativa, la tasca de la 

redacció del Pla va ser derivada un dels d'arquitectes tècnics que treballa per la 

empresa de la DF. El coordinador s'encarrega durant el transcurs de la obra que es 

compleixin les condicions de seguretat i salut que es troben retractades al pla. 

Igualment és l'encarregat de fer les signatures al llibre d'incidències. En aquesta obra, 

però, el Coordinador ha tingut una figura que li ajuda a realitzat tota aquesta series de 

tasques; el Tècnic de Seguretat i Salut. 

En aquesta obra ha entrat la figura del Tècnic de Seguretat i Salut, aquest s'encarrega 

que les directius i la prevenció de riscos s'executi en tot moment en la obra. Aquest es 

troba present en l'execució de les tasques prevenint i controlant en tot moment els 

riscos que puguin sorgir a la obra. La raó principal d'aquesta figura és perquè el 

propietari exigia un nivell de seguretat molt elevat, sol·licitant que hi hagués un agent 

tècnic a la obra en tot moment. Igualment aquest és el que redacta les actes 

setmanals i mensuals.  

Durant el transcurs de la obra es realitzen una sèrie de seguiments setmanals, 

seguiments mensuals i actes d'obra. Als seguiments setmanals es pot veure una petita 

explicació de la obra dia a dia. Es contempla les tasques que s'han realitzat aquell dia, 

les incidències que han sorgit i es complementa amb documentació gràfica com 

fotografies. Els seguiments mensuals consten de les mateixes parts però de manera 

més genèrica.  

Paral·lelament es fan una reunió setmanal de SS on assisteixen el Coordinador de SS, 

al Cap d'Obra i el Tècnic de SS. En aquetes actes és on es determinen les mesures 

preventives de la setmana que transcorre, es preveuen les taques que es realitzaran a 

la propera setmana i es decideixen quines seran les mesures preventives necessàries. 

En el següent apartat de seguiment de fases d'obra incorporo un punt de seguretat i 

salut on explico quines han sigut les tasques i les mesures preventives que s'han 

executat a la nostra obra i que he pogut estar present. D'aquesta manera es pot veure 
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de cada fase i cada setmana quines són les mesures adoptades envers a la prevenció 

de la obra. 
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7. SEGUIMENT DE LES 

FASES D'OBRA 
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7.1 Treballs previs, enderrocs i repicats. 

Durant l'inici de la obra i en tot el transcurs que l'estudiant ha sigut present s'han 

procedit a enderrocs i repicats de molt bona part de l'edifici. Per a la possible 

construcció d'aquest era necessari enderrocar tots els envans interiors de les vivendes 

i de Planta Baixa. Igualment, posteriorment a la col·locació de la estructura s'ha 

procedit al enderroc de parets de càrrega així com totes les parets dels patis interiors. 

 NOVEMBRE 2013 

Setmana 1 i 2 del 18 al 29 de Novembre.  

Durant les primeres setmanes tan sols s'ha procedit al enderroc dels envanets de les 

vivendes. El material d'enderroc es transporta a la plantes baixa a partir dels tubs de 

descàrrega de runa. Un cop la runa a planta baixa es carrega en carretó fins a un 

container disposat en el carrer a l'entrada de l'edifici. 

S'ha col·locat la porta metàl·lica a la planta baixa per poder realitzar els treballs sense 

fer malbé la existent. 

 Seguretat i Salut. 

En aquest període les principals accions han sigut la adaptació de la obra en quan a 

material necessari per fer el seguiment de les taquetes. Al ser inici d'obra hi ha molt 

material que falta i és necessari per poder garantir les mesures de seguretat. 

Una de les principals incidències i que es va repetint durant tot el transcurs de la obra 

és la entrada de treballadors dels quals no disposem de la documentació necessària. 

En aquets casos els treballadors han de parar de treballar fins que la empresa no 

faciliti la documentació. 

Igualment durant la primera setmana s'ha procedit a la habilitació d'un espai per a 

vestuaris i menjador per als treballadors. 
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Imatge 7.1 Xarxa de seguretat i control de menjadors 

 

Imatge 7.2 Canalitzacions per a la retirada de runes en pati posterior. 

 DESEMBRE 2013 

Setmana 3 del 2 al 6 de desembre.  

Seguiment de rebaix del pati posterior. Durant aquesta setmana s'ha procedit a la 

eliminació del mur existent entre mitjaneres. Aquest mur s'ha eliminat sense previ avis 

a la finca confrontant. La cap d'obra va donar la autorització a aquesta acció vist que si 
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aquest no era enderrocat les feines no podien evolucionar. Aquest fet ha provocat que 

l'edifici confrontant no hagi acceptat aquesta acció tot denunciant la obra a la policia. 

 Seguretat i Salut. 

Per a la demolició del mur posterior 

del pati de l'edifici confrontant s'ha 

abalisat la zona del per evitar 

l'entrada de persones alienes a 

l'obra, mitjançant tanca tipus sttoper, 

també es col·locaran tanques del 

tipus Rivisa al pati del veí per 

assegurar el risc d'accés de 

persones alienes a l'obra.  

          Imatge 7.3 Demolició del mur de l'edifici consecutiu 

 

Imatge 7.4 Tanca de separació amb la finca de Madrazo 60, com a mesura de seguretat a causa de la 

demolició del mur posterior divisori. 

7.2 Moviment de terres. 

En aquesta obra s'ha agut de fer les excavacions pertinents per a la possible 

construcció del mur de contenció i el sòtan, així com les cimentacions i les rases de 

sanejament. Igualment la empresa contractada per a fer els moviments de terres han 

sigut encarregats de l'extracció de tota la runa de la obra.  

  

 

 



Pràcticum al Carrer Aribau 306  

 
65 

NOVEMBRE 2013 

Setmana 1 i 2 del 18 al 29 de Novembre.  

Inici del moviment de terres, rebaix del pati posterior de la obra. Durant aquest període 

hem trobat molts problemes en quan a l'accés de la màquina a la obra. Aquesta és 

una de les més petites del mercat amb una cullera de 3 metres, la raó es precisament 

la limitació d'accés a la obra. Aquesta ha de passar per la porta principal que ja es va 

obrir i reconstruir a l'inici de tot. Tot hi així dins la obra hem trobat alguns problemes i 

hem agut de retallar algunes parets tot col·locant estintolaments per a la sustentació 

d'aquets. 

Per a la possible realització de les tasques de moviment de terres s'ha procedit a la 

col·locació de testimonis que controlen la façana principal y posterior, així com la 

lectura d'aquests per tenir una referència de la situació de l'edifici per part dels tècnics 

topogràfics. D'aquesta manera es realitza un control d'estabilitat de l'edifici comprovant 

els possibles moviments que puguin sorgir. 

 Seguretat i Salut 

El dia 22 es volia actuar sobre un mur de càrrega realitzant un tall en aquest per que la 

maquinaria pogués passar per allà. Aquest es va estar apunt de realitzar sense 

estintolament. El tècnic però va haver de parar els treballs ja que aquest mur era 

important per a la sustentació de l'edifici. Posteriorment es procedirà a la col·locació 

del estintolament i el tall del mur. 

A l'entrada de la maquinarà s'han obert una series d'obertures als patis i a la coberta 

per la possible ventilació dels gasos que aquesta produeix, aquests són nocius i al 

trobar-se la màquina dins d'un recinte tancat pot ocasionar risc d'intoxicació. En 

aquestes obertures s'han col·locat les xarxes de seguretat pertinents. 
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Imatge 7.5 Estintolament i envans retallats per al pas de la maquinaria 

 

Imatge 7.6 Rebaix del pati posterior         Imatge 7.7 Pas de maquinaria en interior d'edifici 

 DESEMBRE 2013 

Setmana 3 del 2 al 6 de desembre.  

Retirada de la runa del mur i rebaix del pati posterior 

S'han executat les cates dels pilars P-2 i P-8 i dels trams del mur M7-1 i 2. Per aquetes 

cates era necessari trobar el extracte resistent de la capa B on es troben argiles d'un 
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color més marrons i nòduls de carbonat dispersos, aquetes ens ha trobat molt de 

veure però s'ha donat el vist i plau a la execució del formigonat de les sabates. 

Durant aquetes cates i excavacions es troba la dificultat d'executar les sabates P11, 

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. Es valora que fer l'execució de la excavació d'aquestes 

sabates comportar varis problemes; 

- Accessibilitat de la maquina giratòria 

- Seguretat estructural de l'edifici, posant en perill l'estabilitat d'aquest. 

- Temps d'execució que suposa executar les sabates per dames. 

Finalment i després de varies reunions amb la DF es decideix efectuar micropilots en 

aquetes sabates. 

 Seguretat i Salut 

Durant la realització de l'excavació 

dels P-2 i P-8 la màquina giratòria 

havia d'arribar el màxim profund que 

pogués. Aquesta tan sols te un braç 

de 3 metres, per a poder accedir el 

màxim profund possible s'han 

executat certes mesures que poden 

provocar un risc per als usuaris.  

 

      Imatge 7.8 Retirada de la runa del mur 

Setmana 4 del 9 al 13 de desembre.  

Durant aquesta setmana s'ha procedir a acabar l'execució de les sabates M6,7 i 2. 

Igualment s'ha fet la sabata per poder instal·lar la grua a la obra. 

 Seguretat i Salut 

Sense incidències 
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Imatges 7.9 Excavació de les sabates M6-7 i 2 

Setmana 5 del 16 al 20 de desembre.  

S'han repicat les cimentacions 

dels P13,16,21,11,14 i 17 per a 

que la maquines de micopilotatge 

pugui entrar sense cap 

impediment i les zones estiguin 

netes, aquest va ser un dels 

requisits per part de l'empresa de 

micropilons perquè pugues 

treballar més netament. 

 

      Imatge 7.10 Repicat de cimentació existent. 

 Seguretat i Salut 

Sense incidències 
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Setmana 9 del 13 al 17 de desembre.  

Vayser torna a entrar a la obra per procedir a la excavació entre els P10 o P9. També 

s'executa la dama del mur M6. Durant aquest procés les tasques es compliquen 

respecte a les limitacions de la obra ja que la giratòria junt amb la màquina de 

micpropilons fan que els treballs estiguin ben coordinats. Executa el forat per poder 

col·locar la jàssera entre el P21 i 

el P13. 

El peó realitza una tasca manual 

al M5 on repica la cimentació 

existent per poder procedir a la 

col·locació de la jàssera, aquesta 

tasca s'ha de realitzar manual ja 

que per la dificultat de la obra no 

es possible realitzar-ho amb 

maquinaria. 

Seguretat i Salut 

Sense incidències     7.11. Execució de la dama M6 

 

Setmana 10 del 20 al 24 de 

desembre.  

Soscavar el lateral dels fonaments 

M5.  

 

 

 

     Imatge 7.12 Forat que queda un cop excavat el fonament. 

Setmana 13 del 10 al 14 de febrer.  

Vayser entra a la obra per executar la part dreta de la sabata M6 i treure terres del 

pati. Executa l'excavació de P14, 15, 16, 12 i 19. Per a l'extracció de les terres ens 
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arriben dues banyeres de Vayser. A la setmana 14 acaba l'excavació i retira 

maquinaria de obra. 

Durant el procés de l'excavació té un problema amb un micropilot i fa que aquest es 

parteixi. Seguidament els operaris procedeixen a la soldadura d'aquest. 

 

Imatges 7.13 Micropilons partits i operari realitzant la soldadura. 

 Seguretat i salut 

Per a la execució de l'excavació dels pilars centrals la màquina s'ha vist realitzant una 

tasca que pot suposar un perill. Tot hi així les tasquen han seguit desenvolupant-se. 

Imatge 7.14 Mala posició de la màquina 

7.3 Cimentació. 

 DESEMBRE 2013 

Setmana 5 del 16 al 20 de desembre.  

Entra la màquina de micropilotatge i comença a actuar en la obra. Aquesta finalment 

és contractada amb l'empresa Geotècnia. L'empresa ens comunica que tan sols pot fer 
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entre 2 i 3 micropilots al dia a dos perforacions per micropilo, és per això que durant 

la setmana la màquina no cedeix el seu ritme i executa els P 13, 16, 21, 14, 11 i 12. Un 

dels aspectes a tenir en compte és que en la nostra obra no es poden executar més de 

15 metres de profunditat de micropilot degut al tipus de maquina necessària. A la obra 

no pot accedir una màquina amb una ploma més gran pel màxim d'alçada disponible 

entre plantes. Per tant l'armat i el diàmetre del micropilot s'ha calculat en funció de 

l'alçada màxima permesa. Aquesta setmana entren els de la empresa d'encofrats JAB, 

aquets munten el armat i el encofrat de les sabates M7,6 i 2 per posteriorment al dia 

següent procedir al formigonatge de tota aquesta part  També es col·loca el armat i 

encofrat de la grua per poder realitzar el formigonatge de tot a la vegada. 

 

7.15 Màquina micropilots entre mitjaneres 

  

7.16 Formigonat de M7, 2, 6 i sabata grua. 
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 Seguretat i Salut 

S'ha indicat per part de la DF, d'apuntalar a banda i banda en els extrems de la façana 

posterior des de planta baixa fins a planta primera, a causa de les actuacions de 

reducció sobre la fonamentació.  Aquests puntals descansen sobre suficient dimensió, 

per la repartició de les càrregues sobre el terreny.  

Es procedeix a la col·locació de taulers al voltant de l'excavació existent da manera 

divisòria de protecció.  

Durant aquesta fase d'obra estem tenint problemes de acopi dels taulells i puntals, el 

tècnic demana que aquets no es situïn al mig del camí però la empresa constructora 

no vol canviar-los de lloc degut al temps que suposa no invertit. 

Per a la correcta execució dels treballs de formigonat es disposen uns taulells a 

manera de passarel·la amb les seves corresponents baranes de seguretat.  

En el moments de formigonat, es disposa una rampa al carrer de tal manera que el 

pas de vianants no quedi obstaculitzat. 

 

Imatge 7.17 Taulells en passarel·la per al correcte formigonatge. Rampa per el posible pas de vianants. 

Setmana 6 del 21 al 30 de desembre.  

Durant aquest període s'ha pogut encofrar el mur que dona a la edificació confrontant 

fins la cota +2,4m. En aquesta setmana s'ha agut de treballar dissabte i festiu degut a 

que el dia 23 es pugues procedir al formigonat del mur i el 24 desencofrat del mur tot i 

que el 24 es festiu s'ha preferit venir al matí a realitzar la tasca ja que si s'espera el 

formigó es queda molt dur i es molt difícil el desencofrar posteriorment.  
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Era important que abans de les vacances de Nadal el mur estigués totalment fet ja que 

si no la obra es quedava moltes dies desprotegida tant de vistes com d'entrada 

respecte als veïns. Igualment els de Geotècnia van procedir amb els micropilots P14 i 

P17 

 Seguretat i Salut 

S'ha indicat col·locar baranes de seguretat, a la plataforma de treball per al formigonat 

del mur, així com taulers de protecció pel costat del veí per evitar projecció de material 

durant el bombament.  Durant la col·locació de la plataforma de treball, s'han aturat els 

treballs d'un dels operaris, per estar realitzant tasques en alçada sense la respectiva 

protecció. Un cop lligat correctament amb l'arnès de seguretat, s'ha continuat 

normalment. 

Igualment s'ha senyalitzat de disposar l'armat en posició horitzontal ja que aquestes 

estaven en posició vertical. L'empresa constructora no ha executat la següent tasca 

contraposant que si aquetes es disposaven horitzontalment no es podria passar. 

       

7.18 Encofrat del mur i tarima a 2 metres per a procedir al formigonatge d'aquest.

                         

      7.19 Màquina realitzat el micropilot P 21 
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Setmana 7 del 30 al 03 de desembre.  

 Durant aquesta setmana que tan sols s'ha treballat tres dies les feines que s'han 

realitzat a la obra ha sigut sobretot la execució de les perforacions del miscropilots. 

Fins avui estan executats els P12, P21, P 15.  

 Seguretat i Salut 

S'ha fet la visita amb els topògrafs que porten el seguiment dels possibles moviments 

de les façanes, a través de les lectures des del carrer. 

 GENER 2014 

Setmana 8 del 07 al 10 de gener.  

Segueixen les feines de micropilotatge i s'executen els P 13, 17, 11, 16, 14. Durant 

aquesta setmana comença la tasca del sanejament dels sostres, per això es contracta 

m'ha d'obra a la empresa JAB i amb andamis i pals llargs es treu tot el fals sostre de 

canyís de les plantes.  

Durant aquesta setmana JAB realitza en estintolament de tres plantes en la zona del 

vestíbul per poder tirar la paret en planta baixa i procedir a la execució de les sabates. 

Seguretat i Salut 

Els treballs de polit de biguetes es realitzen mitjançant bastida tubular amb baranes de 

seguretat perimetrals i escala interior d'accés. El personal va equipat amb mascareta i 

ulleres de seguretat.  

S'indica al encarregat que s'ha de posar caputxons de seguretat en totes les esperes 

metàl·liques tant verticals com horitzontals, que es col·loquen en els micropilots. 

Setmana 9 del 13 al 17 de gener.  

Execusió del micropilons 14, 15, 23 i 17, amb aquets s'acava el procés de micropilons. 

Per tant es pot procedir a la execució de les sabates.  

 Seguretat i Salut 

Sense incidencies. 
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Imatge 7.20 Execució del micropilot del P 17. Tasques simultànies amb dama de M6 

Setmana 10 del 20 al 24 de gener.  

S'han començat a soldar les platines en els caps dels micropilons. Es monten els 

ferros de la jàcera M5 i de les sabates de la dama M6 i P2. S'encofren els elements i 

un cop encofrats avisem a la formigonera perquè formigon el M5. També es col·loca la 

armadura dels P2,7 i 8. 

 Seguretat i Salut 

S'indica de abalisar amb tanques els pous quan estiguin oberts, i tancar-los amb 

taulers contra caigudes a diferent alçada un cop realitzats. 

 

Imatge 7.21 Armat de sabata de dama M6             Imatge 7.22 Encofrat i formigonat de la jàssera de  

                coronació M5 
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Setmana 11 del 27 al 31 de gener.  

Es construeixen les plataformes necessàries per a poder formigonar el M6. Un cop 

preparat es procedeix al formigonat de la dama M6 junt amb els P2,7 i 8. Per a la 

col·locació és necessari fer un repicat del fonament existent. L'empresa JAB entre el 

ferro a la obra i munta les sabates P1-3-4-5-6. Seguidament és col·loquen les platines 

per a la posterior col·locació dels pilars en els pilars. 

 Seguretat i Salut 

Durant la construcció del la plataforma M6 es necessària la col·locació dels arnesos 

als treballadors.  

   

Imatge 7.23 Encofrat de M5    Imatge 7.24 Encofrat de M6 

FEBRER 2014 

Setmana 12 del 03 al 07 de febrer.  

Durant aquesta setmana Jab segueix muntant el ferro de les jàsseres M5, M6, P1 i les 

riostres R1 i R3. Un cop ha muntat el ferro encofra els elements i formigona. 
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Imatge 7.25 Muntatge de ferralla de M5 

Setmana 13 del 10 al 14 de febrer.  

Jab procedeix al formigonatge dels pilars 1-2-5-6-7-8.  

Setmana 14 del 17 al 21 de febrer.  

Es segueix fent l'execució per dames de la M6. Es comença a muntar el ferro per a les 

sabates centrals. Es col·loquen les pletines dels P12 al P119 per a poder pujar els 

pilars. 

        

Imatge 7.26 Cartells dels caps dels micropilots                    Imatge 7.27 Col·locació armat de sabates 
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Imatge 7.28 Formigonatge de les sabates 19, .     Imatge 7.29 Col·locació de l'armat de M      

15 i 12 i pletines.  

 Seguretat i Salut 

Es disposa d'una balla de seguretat per a risc de caigudes així com una plataforma 

sobre la zona central. 

       

Imatge 7.30 Passarel·la de pas amb barana i tanca      Imatge 7.31 Tanca de seguretat per excavació de  

per excavació del encep en la part posterior                 encep i canal per al formigonat. 

 

Setmana 15 del 23 al 28 de febrer.  

Entra la empresa Geosec, aquesta és la encarregada de injectar les resines sota els 

fonaments. Durant aquesta setmana executa les perforacions i injecta les resines. 
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 Imatges 7.32 Disposició de les injeccions de resines 

 Seguretat i Salut 

Es controla que les veretes de Geosec disposin totes de caputxa de seguretat 

MARÇ 2014 

Setmana 16 del 03 al 07 de març.  

Jab reforça la cimentació del P19. Geosec acaba les injeccions de resines i marxa el 

dimecres amb tot recollit. 

7.4 Estructura. 

L'estructura existent esta constituïda per forjats unidireccionals de biguetes 

metàl·liques i revoltons ceràmics amb un intereix de 70cm i recolzats sobre parets de 

càrrega de maó massís. 

La reforma de l'edifici consisteix en una consolidació de l'estructura existent i limitació 

de les fletxes que excedeixen les permeses d'avui mitjançant l'execució de bigues 

trencallums. S'ha d'executar l'obertura d'alguns forats en les parets de càrrega 

mitjançant bigues metàl·liques. 

En la zona posterior de l'edifici  on existeix la façana interior s'ha de fer una substitució 

total de la paret de càrrega per uns pòrtics metàl·lics. 

Al inici de construcció de l'estructura comença el dia X/X i està previst acabar el dia 

X/X tenint planificat X mesos per a la seva execució. 
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ESTRUCTURA METÀLICA 

Setmana 9 del 13 al 17 de gener.  

L'encarregat junt amb el peó marquen els pilars en les plantes. Per això utilitzen un 

plom que els serveix de guia. Un cop marcats els pilars el peó realitza els forats per 

que puguin passar els pilars. 

      

Imatge 7.33 Llistons utilitzats per a tapar els forats dels pilars. 

FEBRER 2014 

Setmana 12 del 03 al 07 de febrer.  

L'empresa CM Casanova porta els pilars de planta baixa. Comença a soldar les 

pletines als micropilots un cop les pletines estan soldades és procedeix a la col·locació 

dels pilars 11, 13 1, 5, 6, 7, 8 amb mitjans manuals 

 Seguretat i Salut 

Arriben els primers pilars que cal col·locar en planta baixa i planta soterrani. Per a 

l'entrada d'aquest a la obra trobem moltes dificultats degut a la falta de grua i d'espai. 

Aquets han d'entrar per una porta molt limitada. Un cop a dins trobem problemes amb 

la disposició d'aquests, havent finalment de deixar-los en mig del pas i ocasionar un 

problema de seguretat. 
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Imatges 7.34 Arribada dels pilars a obra. 

        

Imatges 7.35 Col·locació dels pilars P11 i P13 
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Setmana 13 del 10 al 14 de febrer.  

Per a la col·locació dels pilars P14 i P16 és necessari obrir les parets que travessen 

aquets. Es segueixen col·locant els pilars de planta baixa i soldant les gafes en P5, P6, 

P7 i P8. 

             

Imatges 7.36 Obertura de forat a paret per a 

col·locació de pilar. 

MUNTATGE DE LA GRUA 

Setmana 15 del 23 al 28 de febrer.  

El diumenge 13 de febrer l'empresa 

Gruprat bé a la obra a muntar la grua. Per 

aixó és necessari que el carrer es talli tot 

deixant un petit espai per al pas dels cotxe. 

Per aquesta la raó de fer'ho un diumenge a 

primera hora del mati. Per al muntatge és 

necessari un camió grua que disposa la 

empresa, els trams de la grua es van 

transportant per la part superior al interior 

del pati del edifici i es van ensamblant. 

                 Imatge 7.37 Camió amb braç per muntatge de la grua 
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 Seguretat i Salut 

S'ha procedit a la inspecció de la ECA per donar funcionament a la grua torre. 

Setmana 15 del 23 al 28 de febrer.  

Casanova segueix pujant els pilars en Planta baixa i comença a posar pilars en planta 

principal. 

Seguidament explico el procés de la col·locació dels pilars: 

Els elements són transportats amb la grua al pati interior. Un cop aquí  amb l'ajuda de 

la grua s'eleven a les plantes i s'entren per les finestres de la planta on s'ha de 

col·locar. Es col·loca un operari a la planta baixa per controlar el pilar i un a la planta 

de dalt amb la màquina tractel que la fa actuar perquè el pilar pugui pujar fins a la 

seva col·locació. Un cop ajustat es procedeix a soldar-lo: 
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Imatges 7.38 Procés de muntatge de pilar. 

 Seguretat i Salut 

S'indica al gruista la necessitat de portar sempre la càrrega horitzontal. En el moment 

de elevació al carrer s'haurà de col·locar una senyal per evitar que cap vianant passi 

per sota durant les operacions de elevació de la càrrega.  

MARÇ 2014 

Setmana 16 del 03 al 07 de març.  

Un cop es comencen a muntar els pilars en la planta Principal es podem començar a 

penjar les bigues de planta baixa. Per a la col·locació de les bigues és necessari 2 

equips de soldadura i dos de treball. 

        

Imatge7.39 Operari soldant un pilar sense arnes     Imatge 7.40 Acopi de les bigues de planta baixa 
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 Seguretat i Salut 

S'ha indicat a l'empresa constructora Zhilma que tapiï totes les finestres dels patis (ja 

sigui a través de trams de xarxa o amb taulons creuats), per evitar caigudes a diferent 

nivell dels treballadors que realitzen tasques al interiors en les bigues i les biguetes. 

Es procedeix a la construcció d'una escala amb baranes de seguretat per facilitat el 

pas dels operaris a la obra.  

Durant la una soldadura un operari s'ha pujat a una escala a nivells alts sense arnés  

 

Imatge 7.41 Tancament de les apertures verticals interiors  Imatge 7.42 Escala amb baranes al pati 

Setmana 17 del 10 al 14 de març.  

Es procedeix amb el muntatge de les bigues en planta baixa i el posterior soldatge. Es 

comencen a muntar les bigues en la Planta principal. 

 Seguretat i Salut 

S'ha tapat per complet el buit de P.B. mitjançant taulells clavats, per evitar el risc de 

caiguda a diferent alçada.  

Els treballs de soldadura de bigues en P.B. es realitzen mitjançant escales de mà 

reglamentàries i amb la utilització de arnesos de seguretat lligats a línies de vida. 
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Setmana 18 del 17 al 21 de març.  

Es segueix amb el muntatge i la soldadura de les bigues en primera planta i planta 

principal. 

Entra una nova empresa, la aplicació de Mapei, posteriorment explico aquest producte 

i com s'ha aplicat a la obra: 

Per a la possible sustentació d'aquest edifici una de les opcions que es va plantejar va 

ser col·locar el sistema MAPEI en les parets de càrrega de planta baixa, planta 

principal i planta primera. (Veure plano E05, E06 i E07). 

Es va realitzar un descens de càrregues  en totes les parets de l'edifici i es van 

calcular les tensions de cadascuna d'elles.  

Aquest càlcul es va fer tenint en compte la reducció de càrrega que suposa la entrada 

en càrrega de l'estructura metàl·lica. Aquesta a més de substituir parets en alguns 

casos, en altres casos serveix per descarregar algunes parets que es troben molt 

tensionades. El fet de suprimir algunes parets d'arriostrament, a l'hora de fer el càlcul 

de les tensions aquest augmentava considerablement. 

Tot hi així en les plantes inferiors no s'arribava als coeficients de seguretat indicats en 

la Normativa (es va obtenir la càrrega de ruptura amb assajos realitzat amb provetes 

de la paret). És per això que es va decidir reforçar les parets indicades en les plantes 

baixes amb el sistema Mapei.  

En planta baixa el reforç és necessari a les parets transversals i a longitudinals que es 

troben en l'interior de l'edifici.  A la planta principal aquest reforç només és necessari a 

les parets transversals i a les dues parets longitudinals que donen als patis.  

El sistema de reforç estructural MAPEI està composta por Mapegrid G220 i Planitop 

HDM MAXI. La malla Mapegrid G220 està composta por una malla especial de fibra de 

vidre, aquesta aporta una elevada resistència a tracció (45kN/m), es molt modelable i 

lleugera cosa que facilita la seva col·locació. 

El morter Planitop HDM Maxi es composa d'un morter bicocomponent de elevada 

ductilitat, aquest facilita molt la col·locació de la malla gracies a la seva adherència i la 

seva fàcil aplicació. 
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Pel que fa a la contractació del sistema Mapei de la obra: 

Per a la contractació dels aplicadors del Mapei varem procedir al fabricant perquè 

aquest ens recomanés aplicadors. Ens va recomanar dos, un d'ells el preu era molt 

elevat pujant a més de 100€ el m2 quan nosaltres teníem pressupostat 65€ per m2. 

Així doncs vam contactar amb l'altre aplicador que ens va oferir un preu més ajustat.  

Finalment vam aconseguir el nostre objectiu de 65€ m2 tot ajustant el morter Planitrop 

Max a 7mm. (Adjunto les ofertes de Mapei). Una de les opcions que ens va plantejar 

una empresa era la col·locació de connectors que uneixen una cara de la paret amb 

una altre. Després de buscar informació realment varem veure que aquest connectors 

només són útils quan la paret no és de una fulla si no de dues fulles. Per tant la opció 

va quedar descartada ràpidament. 

Sistema constructiu Mapei:  

1- Aplicació de la primera capa de Planitrop HDM Maxi amb la manguera a pressió de 

morter. 

     

2- Col·locació de la Malla MAPEGRID G229. 

      

3-Cobrir la malla amb una pa posterior de morter. 
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Imatges 7.43 Procediment per a la col·locació del Mapei. 

Duració de les tasques de la col·locació del sistema Mapei: 

Entrada dels treballadors: Dimecres dia 19 de març 

Aplicació de la 1a planta: 4 dies 

Aplicació a la 2a planta: 5 dies. 

Setmana 19 del 24 al 28 de març.  

Segueixen amb el muntatge de pilars en planta segona i el soldat en planta primera.  

ABRIL 2014 

Setmana 20 del 31 al 4 d'abril.  

Es comencen a penjar els pilars de la tercera planta i a soldar. Es posen els pimers 

pilars en planta baixa de la zona del vestíbul.  

7.5 Rehabilitació Escala.  

La rehabilitació de l'escala consta d'una recuperació de l'estuc que existia així com tots 

els gravats de la numeració de les plantes. L'empresa Chroma és qui s'encarrega de la 

restauració, en la seva tasca inclou: Fer una neteja i una restauració de totes les 

parets i sostres de l'escala. Netejar i substituir les peces de marbre del terra. Restaurar 

la barana i el ascensor en la seva plenitud. Reparació de les lesions sortiges com 

esquerdes o humitats. Recuperació dels estucs existents en la escala. Restauració de 

les portes principals de les vivendes. 
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FEBRER 2014 

Setmana 12 del 03 al 07 de febrer.  

Chroma entra a la obra i comença a polir tot el nucli d'escala. Durant aquesta setmana 

realitza la planta àtic, la quarta i la tercera. 

 Seguretat i Salut 

Durant l'eliminació de la pintura i la primera capa de la paret és important que totes les 

persones portin mascareta per quan passin per el tram de l'escala. 

Setmana 13 del 10 al 14 de febrer.  

Chroma segueix fent el polit de l'escala en les plantes 3r, 2na i 1ra. 

Setmana 15 del 23 al 28 de febrer.  

Es procedeix al sanejament de les esquerdes i fissures del nucli d'escala, per això el 

procediment és més acurat que en el pas de la reparació de les esquerdes de les 

plantes, un cop reparada la fissura s'emplena amb morter de calç i se li dona un 

acabat monòton amb la resta del revestiment. 

    

Imatges 7.44 Repicat d'esquerdes en nucli d'escala 
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MARÇ 2014 

Setmana 16 del 03 al 07 de març.  

Segueixen les tasques de reparació de les esquerdes de l'escala. 

ABRIL 2014 

Setmana 20 del 31 al 4 d'abril.  

Chroma segueix amb la restauració de l'escala tot rentant les parets amb productes 

especials i comença a eliminar la pintura de la cambra de l'ascensor. 

7.6 Tancaments i Divisòries. 

 FEBRER 2013 

Setmana 13 del 10 al 14 de febrer.  

Es fan les primeres actuacions de 

paleteria en la obra, és necessari tancar 

forats que s'han creat i per això JAB 

contracta per hores a dos peons que on 

construeixen un envà de gero al P5, el 

P7, el P8.  

          Imatge 7.45 Reconstrucció de envà de gero. 

Setmana 14 del 17 al 21 de febrer.  

Durant aquesta setmana arriba el Generador elèctric que serà el que donarà corrent a 

tota la obra. En un principi estava pensar contractar una pujada de tensió amb Endesa, 

després de montes esperes i trucades, finalment aquesta no ha sigut entregada per 

Endesa amb el que la constructora ens hem agut de buscar un altre element. Per aixó 

la contractació del Grup electrogen. Aquest és disposat al carrer on es troba el gual. 

Per a la col·locació ha sigut necessari obrir una regada i fer passar el cable per la cera 

que posteriorment ha sigut tapada.  

Setmana 15 del 23 al 28 de febrer.  

L'empresa Jab s'encarrega de fer acopis de tots els materials per poder així deixar 

espai en tota la planta baixa per a la entrada de l'empresa Geosec. Comença a picar 
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totes les parets per poder procedir al sanejament de les fissures. Un cop repicada la 

paret es col·loquen les grapes i posteriorment s'emplena la esquerda amb morter. 

      

Imatges 7.46 Cosit i reomplert de les esquerdes. 

MARÇ 2014 

Setmana 16 del 03 al 07 de març.  

Durant aquesta setmana es comencen a executar certes tasques en les vivendes; 

Eliminació dels falsos sostres de les plantes, aquesta tasca es realitza amb mitjans 

manuals bastant rudimentaris, un operari donant cops amb un bastó llarg 

Reparació de les esquerdes 

 Seguretat i Salut 

Per a la eliminació del canyís és molt important que l'operari porti guants i ulleres, 

igualment es essencial la utilització de casc i botes per a tot el personal de la obra. 

Setmana 17 del 10 al 14 de març.  

Es piquen els sostres i les parets necessàries per a la possible col·locació de les 

bigues, s'extreu runa amb ajuda de la grua. Es Segueix amb la reparació de fisures i 

esquerdes. 

Setmana 18 i 19 del 17 al 28 de març.  

Comença a picar el guix en la planta baixa, planta primera i segona per la posterior 

aplicació del reforç estructural Mapei. També es comencen a formigonar els forats que 

s'han fet per a la possible col·locació de les bigues. 
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Setmana 19 del 24 al 28 de març.  

Es realitza la paret de gero a la edificació concordant. Es segueixen les tasques de 

neteja de bigues en les plantes.  

Entra la empresa de andamis per procedir al muntatge d'aquets (explicats al punt 5.4 

del treball) durant aquesta setmana munten els andamis penjants del pati 1 i 2 i els 

tubulars del 3 i 4. 

 Seguretat i Salut 

Es comprova que els treballs sobre les bastides tubulars es fan amb baranes de 

seguretat col·locades.  Es comprova la correcta disposició de les bastides tubulars en 

plantes. Es comprova i analitza el Pla de muntatge i desmuntatge de les bastides 

tubulars junt amb que els treballs del muntatge de la marquesina es realitzin 

correctament.  

  

Imatge 7.47 Bastides amb protecció vertical per a treballs interiors en altura amb risc de caiguda a diferent 

nivell. 
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Imatges 7.48 Muntatge de bastida tubular de patis laterals, amb el corresponent arnès de seguretat per 

evitar caigudes de persones a diferent nivell. 

ABRIL 2014 

Setmana 20 del 31 al 4 d'abril.  

S'acaben de netejar les bigues del sostres i es comencen a pintar amb la pintura 

intumescent. Es comença junt amb la empresa de moviment de terres Vayser a fer el 

desguàs per a les piscines i el general. S'acaba de arrebossar la paret de l'edificació 

concordant, s'eliminen les balles i s'incorpora la lluminària. també es realitza el por de 

registre amb mitjans manuals.  

       

Imatge 7.49 Arrebossat de mur en edificació concordant.  Imatge 7.50 Rasa per a desaigua edifici. 



Pràcticum al Carrer Aribau 306  

 
94 

 

7.6 Paviments. 

Hi haurà dos tipus de paviments; el que es restauraran que seran els de les vivendes i 

els de l'escala principal i els que seran totalment substituïts com els de patis, coberta, 

entrada edifici i soterranis. 

Els paviments que són totalment substituís encara estan per definir. Respecte als 

paviments a restaurà, s'eliminaran les peces en mal estat i es reompliran els forats 

amb paviment continu, posteriorment es rebaixarà i polirà el paviment existent. 

MARÇ 2014 

Setmana 16 del 03 al 07 de març.  

Comencen a eliminar les peces del mosaic dels paviments. Un cop les peces estan 

eliminades s'aplica una capa de formigó en massa deixant un espai de 1,5 cm per la 

posterior aplicació del paviment continu encara per definir. 

 Seguretat i Salut 

     

Imatges 7.51 Reblert amb formigó del terra eliminat. 

Setmana 17 del 10 al 14 de març.  

Es segueixen les feines de eliminació de mosaic en les plantes inferiors. 

Setmana 18 i 19 del 17 al 28 de març.  

Es segueix amb l'eliminació del mosaic del terra i el abocament del formigó 
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7.6 Instal·lacions. 

MARÇ 2014 

Setmana 17 del 10 al 14 de març.  

Es busca el desaigua en la planta baixa. Al no tenir cap plànol de les instal·lacions 

antigues de l'edifici ens hem de guiar per la situació de la arqueta exterior i de les 

humitats que sorgeixen en una de les parets interiors. Després de varies hipòtesis ens 

decantem i realitzem varies proves per trobar el desaigua principal. Un cop localitzar 

es reomplen de rases amb terres amb ajuda d'una compactadora. 
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8. CONTROL DE 

QUALITAT D'OBRA. 
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Durant el transcurs de la obra també he pogut ser present en el la realització del 

control de qualitat de la obra. Seguidament explico quins són els tipus de controls que 

hem realitzat a la nostra obra i com s'han executat aquets. 

Existeixen dos tipus de controls bàsic: el del formigó i el de tota la documentació 

necessària que cal tenir sempre m'entres la obra segueix el seu transcurs; 

Pel que fa al control del formigó:  

Aquest és realitza a partir d'un Excel sempre disponible en obra, aquest està extret de 

la web del col·legi i és el que s'utilitza generalment en totes les obres.  En aquest 

Excel s'introdueixen les dades necessàries per fer el possible control dels assajos: 

indiques si el formigó és macis o a flexió o comprensió, indiques la resistència a 

comprensió, si disposa de distintor de qualitat. Indiquem les mesures del element a 

formigonar i el temps que es tardarà en formigonar des de la primera tongada fins la 

última. A partir d'aquetes dades el programa és qui et fa un càlcul i t'indica quins són 

els lots a extreure per analitzar.  

Sempre abans de procedir al formigonatge cal trucat al personal de laboratori, aquest 

assisteix en el moment del formigonatge i de cada lot extret 5 provetes- La proveta és 

deixa un dia a la mateixa obra perquè fragui una mica en les mateixes condicions 

meteorològiques que el formigó i al dia següent és porta al laboratori per seguir 

l'anàlisi.  

Un cop obtinguts els resultats del laboratori s'introdueixen a l'excel on t'indica quina 

són els dies necessaris per la correcte disposició del formigó, aquet resultat és 

important que no obtingui variació entre les diferents proves ja que si no indicaria que 

el formigó té algun problema. 

La majoria de vegades el formigó obté més resistència de la que es demana, això és 

degut a que la empresa fabricadora es cura en salut tenint en compte que poden sorgir 

problemes sobretot en el transport del formigó. 

Pel que fa al control de qualitat: 

Existeix un sistema que be determinat per el col·legi que funciona a partir de fitxes i 

processos, en el nostre cas hem volgut utilitzar un sistema diferent que creiem que és 

menys ferreges. El programa que s'utilitza en aquesta obra és el Altre Quality, aquest 

és un programa ràpid i efectiu que et permet veure les necessitats de documentació en 

cada fase d'obra i el que és te disponible en obra en tot moment. 
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Primer de tot d'introdueixen les fases que té la obra en la que estás treballant. Un cop 

introduides es genera un arxiu particular de la teva obra. A cada fase el programa 

indica els controls obligatoris i els opcionals. En el cas de la obra només hem realitzar 

els obligatoris.  

Existeix trés típus de documentació; abans de la fase d'obra, durant i després. 

Abans de la fase: els documents són sobretot d'especificacions tècniques, albarans, 

codi CE, informes de muntatge i desmuntatge, etc. 

Durant la fase d'obra: t'indica comprovacions que s'han de realitzar pels tècnics a la 

obra in situ. El programa indica quines son les comprovacions que s'han de certificar.  

Igualment a la obra en aquest aspecte sempre es segueix el criteri del tècnic, algunes 

vegades l'aparellador sol·licita comprovacions de més ja que el programa indica 

només els mínims i creu que són necessàries.  Respecte aquetes vistes la figura del 

encarregat es molt important ja que és qui està a la obra i qui està present en totes les 

taques que és realitzen. 

Quan la fase d'obra ja ha finalitzat: Indica els elements obligatoris a comprovar, com 

l'estanquitat de la coberta, estudi topogràfic, assentaments, Proves de servei, etc. 

Aquest programa et permet introduir els documents necessaris en casa fase per poder 

veure sempre tot del que disposes i tot el que et falta. 

Al final de la obra és obligatori entregar el control de qualitat, des de el programa es 

pot imprimir tot de manera endreçada. 
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9. CONCLUSIONS 
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De l'aprenentatge d'aquest projecte m'agradaria destacar dues coses principals; el fet 

de treballar en una constructora i en un despatx d'arquitectes i tot els coneixements 

que he adquirit a partir de l'experiència.  

Durant tota la carrera he anat adquirint coneixements de les competències de cada 

figura en la obra, ara he vist molt clara tota aquesta jerarquia, les competències de 

cada integrant. Tot hi així un dels punts que cal destacar és que en aquesta obra tal 

com comentava en la historia de l'empresa de Exe Arquitectura, el constructor i la 

Direcció facultativa treballen de la mà i conjuntament. El fet que en aquesta obra es 

treballi així m'ha donat la visió d'una bona manera de treball, on tothom es un equip. 

D'aquesta manera no es generen mai problemes entre les parts, ja que en tot moment 

la resolució de problemes es planteja conjuntament sense diferencies, cosa que és fa 

molt positiu sobretot en els aspectes econòmics de la obra. 

Precisament aquest punt és un dels que més m'ha impactat, l'aspecte econòmic. A la 

carrera tan sols una assignatura es dedica a treballar pressupostos, però en cap cas 

se't donen coneixements de com gestionar econòmicament una obra. Com dur un bon 

seguiment econòmic durant la obra, com solventar de la millor manera els preus 

contradictoris i com aconseguir que el pressupost sempre sigui el correcte.  He pogut 

conèixer de primera mà la funció del constructor, de l'empresari que vol enriquir-se i 

guanyar el màxim de diners possibles. Em sobta com un empresari enriquit pot voler 

sempre guanyar diners a tota costa tot regatejant a les empreses fins al màxim. Crec 

que aquest és l'aspecte que menys m'ha agradat de tot el que he vist i viscut, el fet 

que l'empresari abusi de les empreses més petites.  

Un aspecte que m'ha sorprès molt és el fet dels problemes que sorgeixen en obra que 

es van solucionant sempre sobre la marxa en obra. Durant la carrera havia aprés que 

en el projecte calia explicitar tots els elements i detalls constructius necessaris perquè 

no hi haguessin dubtes ni problemes en el moment de l'execució. Doncs bé, en 

aquesta obra i en totes mai es exactament així. Durant la construcció res és previsible i 

sempre trobes errors en plànols i pressupostos que fan que hagis de actuar envers a 

aquests creant i dissenyats els nous elements necessaris per a la correcta execució de 

la construcció. Durant la obra els temes més importants són tractats en les visites 

d'obra quan es troben tots els integrants, segons el meu punt de vista es dedica molt 

de temps a la resolució d'aquets problemes on tots els integrants donen la seva visió i 

solució una vegada rere l'altre. Personalment crec que una millora respecte aquest 

punt seria necessària ja que les visites d'obra en alguns moments s'allarguen massa. 

En alguns moments caldria delegar la solució dels problemes a una figura que ho 
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planteges més tranquil·lament o simplement no fer tantes divagacions sobre un tema 

que ja es clar. 

Pel que fa al meu aprenentatge en la obra penso que aquest ha sigut un dels moments 

més importants de la meva carrera. He tingut la sort de anar a parar a una obra 

realment interessant i amb uns companys amb moltes ganes de ensenyar-me i ajudar-

me en tot moment en el que calgués. Una de les coses que més he aprés és tot el 

aspecte constructiu, el funcionament dels elements com per exemple el procediment 

que és segueix per aixecar una estructura o el funcionament d'uns micropilots. En 

aquest pràcticum he pogut aplicar els coneixement sobretot d'algunes assignatures de 

la carrera: construcció, prevenció, seguretat i salut, expressió gràfica, materials, 

instal·lacions, patologies i sobretot les assignatures de projectes i el DAC de 

rehabilitació. He vist com es reflexa en la realitat tots els coneixements teòrics. I m'he 

n'he adonat sobretot que un estudiant quan surt de la carrera té molt poc coneixement 

real per estar en una obra i poder realitzar la tasca d'un cap d'obra al cent per cent. 

És per això reafirmo que és important començar en el mon laboral el més aviat 

possible per poder així anar reafirmant els teus coneixements i adquirir-ne de nous, 

per poder ser així un bon professional. 
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10. INFORME EMPRESA  
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DADES 

GENERALS 

  

 

Títol del TFG: Grau en ciecies i tecnologies de l'edificació  

Nom de l’alumne: Gemma Abellán 

Periode de pràctiques: Novembre a Maig del 2014 

Nom de l’Empresa: Exe. Arquitectes i Zhilma Nova building 

Nom del professor director de TFG: Manuel Borbón Sanllorente 

Nom del resonsable extern del TFG: Gemma Casadevall 

TASQUES 

REALITZADES 

PER 

L’ESTUDIANT 

 L’Aumne i treballador d’aquest despatx, ha realitzat les següents 

tasques: 

-Sol.licitud de ofertes per adjudicacions de partides d’obra. 

-El.laboració de comparatius i analítica de insdustrials 

-Ajudant de Cap d’obra i cap de producció desenvolupant feines 

de amidaments, anàlissi de imprevistos d’obra, 

desenvolupament de sol.lucions i detalls d’obra. 

-Visites d’obra per controlar la correcte execució del projecte. 

-Reunió amb industrials per analitzar detalls de projecte i revisió 

de preus ofertats en funció dels requeriments del propi projecte. 

  

VALORACIÓ 

DE LES 

TASQUES 

REALITZADES 

PER 

L’ESTUDIANT 

 
Gemma abellán 

 

L’estudiant ha realitzat les feines correctament, mostrant molt interès 

per apendre la temàtica, el funcionament de l’equip d’obra, de 

l’empresa i les funcions que cada intervinent d’obra desenvolupa i les 

competències que cada un dells.  

 

ASSOLIMENT 

DELS 

OBJECTIUS 

PROPOSATS 

 
Obra carrer aribau 306, ajudant cap d’obra gemma abellán 

Al iniciar les pràctiques de l’alumne Gemma Abellán a l’obra en execució 

esmenada a l’encapcelament, es va considerar que els objectius a assolir 

eren, adquirir coneixemnet i pràctica de la direcció i control d’obra, així 

com l’el.laboració de comparatius i analítica de cada una de les parides 

d’obra per tal de poder organitzar-les i contractar-les de manera 

eficient, coordinar i analitzar “timing” de cada partida d’obra i 

especialitat de l’obra.  

GEMMA ABELLAN 
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ASSOLIMENT 

COBERT 

 Així doncs, un cop finalitzat el temps en pràctica considerem 

l’equip de l’obra que l’alumne ha assolit sobradament els 

objectius projectats al seu inici. 

 

 

 

 

SIGNAT RESPONSABLE EXTERN DEL TFG 

Gemma Casadevall Martín 
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ANNEXES 
 
  
 ANNEXE 1. Plànols del projecte en el que s'ha treballat 
 
 ANNEXE 2. Pressupost resum del projecte  
  
 ANNEXE 3. Planificació inicial i final de la obra 
  
 ANNEXE 4. Plànols modificats durant el transcurs de la obra. 
 
 ANNEXE 5. Documentació aportada de les tasques realitzades per l'alumne. 
 
  5.1 Comparatius en Presto i Excel 
 
  5.2 Pàgina Excel de col·laboradors 
 
  5.3 Contracte tipus i comanda tipus 
 
  5.4 Actes d'Obra realitzades per l'alumne 
 
  5.5 Pressupostos sol·licitats 
 
 ANNEXE 6- Fitxes del Control de qualitat del formigó 
 
 ANNEXE 7- Fitxes de seguiment del programa Altra Quality 
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ANNEXE 1. Plànols del projecte en el que s'ha treballat 
 
En aquest annexe adjunto tots els planols del projecte per que en qualsevol moment 
es pugui consultar qualsevol aspecte dels que parlo en tot el projecte. 
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ANNEXE 2. Pressupost resum del projecte  

 
Adjunto un resum que he realitzat del pressupost ja que durant les tasques realitzades 

per l'alumne un dels principals aspectes realitzats és sobre el pressupost. 
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01 COBERTA COST OBRA 

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

01.02- Estructura   

01.03- Cobertes   

01.04- Tancaments i Divisòries   

01.05- Impermeabilitzacions i aïllaments   

01.06- Revestiments   

01.07- Paviments   

01.08- Protecció i senyalització   

01.09- Equipaments   

01.10- Mobiliari   

01.11- Jardineria   

01.12- Elements d'evacuació   

TOTAL 122.435,12 

02 ESCALA EDIFICI    

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

01.02- Reparacions i Consolidacions   

01.03- Revestiments   

01.04- Paviments   

01.05- Tancaments i Divisòries Practicables    

01.06- Protecció i senyalització   

TOTAL 170.857,49 

05 FAÇANA POSTERIOR   

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

01.02- Reparacions i Consolidacions   

01.02- Tancaments i Divisòries   

01.03- Revestiments   

01.05- Tancaments i Divisòries Practicables    

01.06- Protecció i senyalització   

TOTAL 264.123,91 

06 FAÇANA PRINCIPAL   

06.01- Treballs previs, implantació   

01.02- Reparacions i Consolidacions   

06.03-  Decapats, netejes i consolidacions   

06.04- Reintegracions   

06.05- Cromatisme   

TOTAL 58.518,63 

08 HABITATGES   

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

01.02- Reparacions i Consolidacions   

01.02- Estructura   

01.03- Cobertes   

01.04- Tancaments i Divisòries   

01.05- Impermeabilitzacions i aïllaments   
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01.06- Revestiments   

01.07- Paviments   

01.05- Tancaments i Divisòries Practicables    

01.08- Protecció i senyalització   

08.10- Envidraments   

01.09- Equipaments i accessoris banys   

08.15- Sanitaris i Aixetes   

08.16- Cuines   

08.17- Il·luminació decorativa   

01.10- Mobiliari   

01.11- Jardineria   

01.12- Senyalètica   

TOTAL 1.032.201,05 

09 INSTAL·LACIONS   

09.01 Fontaneria   

09.02 Energia Solar   

09.03 Electricitat i domòtica   

09.04 Climatització   

09.05 Calefacció   

09.06 Telecomunicacions   

09.07 Protecció d'incendis   

09.08 Senyals Dèbils   

09.09 Sanejament   

09.10 Ventilació   

TOTAL 854.798,75 

10 PATIS   

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

01.02- Reparacions i Consolidacions   

01.04- Tancaments i Divisòries   

01.05- Impermeabilitzacions i aïllaments   

01.06- Revestiments   

01.07- Paviments   

08.17- Il·luminació decorativa   

TOTAL 74.959,45 

11 REFORÇ ESTRUCTURAL   

11.01 Moviment de terres   

11.02 Fonaments   

11.03 Estructura de formigó   

11.04 Estructura d'hacer   

11.05 Estructures   

TOTAL 216.022,03 

12 REFORÇ SUPERFICIAL FONAMENTS   

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

11.01 Moviment de terres   
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11.02 Fonaments   

TOTAL 43.965,19 

13 SEGURETAT I SALUT   

13.01 Proteccions individuals    

13.02 Proteccions col·lectives   

13.03 Protecció d'instal·lacions   

13.04 Higiene i benestar   

13.05 Medicina preventiva i primers auxilis   

TOTAL 15.893,18 

14 SOTERRANI   

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

11.01 Moviment de terres   

11.02 Fonaments   

11.03 Estructura de formigó   

01.06- Revestiments   

TOTAL 136.632,15 

15 ZONES COMUNES   

01.01- Treballs previs, enderrocs, repicats    

01.02- Estructura   

01.04- Tancaments i Divisòries   

01.06- Revestiments   

01.07- Paviments   

01.05- Tancaments i Divisòries Practicables    

08.10- Envidraments   

01.09- Equipaments i accessoris banys   

08.15- Sanitaris i Aixetes   

01.10- Mobiliari   

01.12- Senyalètica   

TOTAL 81983,54 

  TOTAL COST DIRECTE OBRA 3.072.390,49 

TOTAL COST INDIRECTE OBRA 97.992,66 

  

  TOTAL COST OBRA 6.242.773,64 

   

  



Pràcticum al Carrer Aribau 306  

 
 
 ANNEXE 3. Planificació inicial i final de la obra 

 
S'adjunta planificació de la obra perqué es puguin veure tots els treballs realitzats. 
 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 REHABILITACIÓN INTEGRAL 305 días jue 14/11/13 mié 14/01/15

2 TAREAS PREVIAS 23 días jue 14/11/13 lun 16/12/13

3 Implantación de obra 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC

4 Medidas de seguridad 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC

5 Derribo resto de tabiques existentes y retirada de escom 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC

6 Derribo de paredes de planta baja 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC

7

8 REFUERZO ESTRUCTURAL DELANTERO 57 días mar 26/11/13 mié 12/02/14 2FC-15 días

9 Cimentación nueva estructura 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 8CC

10 Recalce cimientos existentes 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 8CC

11 Ejecución de estructura metálica 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 8CC

12

13 EJECUCIÓN DE SÓTANO 3,5 mss mar 26/11/13 lun 03/03/14 2FC-15 días

14 Excavación y rebaje 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC

15 Ejecución nuevas cimentaciones 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC

16 Ejecución de muros por bataches 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC

17 Solera y forjados 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC

18

19 ESTRUCTURA POSTERIOR 52 días mar 04/02/14 mié 16/04/14 13FC-1 ms

20 Ejecución de pilares y jácenas metálicas parteluces 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC

21 Ejecución de pilares y jácenas apeo pared de carga 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC

22 Ejecución de pilares y jácenas apeo fachada principal 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC

23 Ejecución de pórticos metálicos de apeo de fachada po 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC

24

25 REHABILITACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS 10 mss jue 23/01/14 mié 29/10/14 8FC-15 días

26 Trasdosados y divisorias interiores 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC

27 Instalaciones 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC

28 Pavimentos y revestimientos 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC

29 Equipamientos 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC

30 Baños y cocinas 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC

31

32 REHABILITACIÓN PLANTA BAJA 2,5 mss lun 27/01/14 vie 04/04/14 8FC-15 días

33 Creación nuevos accesos 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC

34 Trasdosados y divisorias interiores 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC

35 Pavimentos y revestimientos 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC

36 Instalaciones 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC

37

38 EJECUCIÓN FACHADA POSTERIOR 52 días jue 17/04/14 vie 27/06/14 19

39 Montaje y desmontaje de andamio 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC

40 Derribo paredes actuales fachada y desescombro 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC

41 Colocación nuevas carpinterías 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC

42 Trasdosados 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC

43 Revestimientos 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC

44

45 REHABILITACIÓN FACHADA PRINCIPAL 35 días jue 13/02/14 mié 02/04/14 8

46 Montaje y desmontaje de andamio 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC

47 Reparación de elementos de fachada 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC

48 Limpieza de fachada 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC

49 Restauración de elementos deteriorados 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC

50

51 REHABILITACIÓN ZONAS COMUNES 2,5 mss jue 30/10/14 mié 07/01/15 25

52 Implantación de medios auxiliares 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC

53 Saneado paramentos existentes 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC

54 Instalaciones 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC

55 Pavimentos y revestimientos 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC

56

57 ACTUACIONES EN CUBIERTAS 3 mss jue 13/02/14 mié 07/05/14 8

58 Derribos pavimentos actuales 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC

59 Nueva ejecución de cubiertas 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC

60 Instalaciones 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC

61 Pavimentos y revestimientos 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC

62 Jardinería 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC

63

64 ACTUACIONES FINALES 10 días jue 01/01/15 mié 14/01/15 51FC-5 días

65 Limpieza final de obra 0 días jue 01/01/15 jue 01/01/15 64CC
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 REHABILITACIÓN INTEGRAL 305 días jue 14/11/13 mié 14/01/15
2 TAREAS PREVIAS 23 días jue 14/11/13 lun 16/12/13
3 Implantación de obra 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC
4 Medidas de seguridad 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC
5 Derribo resto de tabiques existentes y retirada de escom 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC
6 Derribo de paredes de planta baja 0 días jue 14/11/13 jue 14/11/13 2CC
7
8 REFUERZO ESTRUCTURAL DELANTERO 57 días mar 26/11/13 mié 12/02/14 2FC-15 días
9 Cimentación nueva estructura 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 8CC

10 Recalce cimientos existentes 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 8CC
11 Ejecución de estructura metálica 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 8CC
12
13 EJECUCIÓN DE SÓTANO 3,5 mss mar 26/11/13 lun 03/03/14 2FC-15 días
14 Excavación y rebaje 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC
15 Ejecución nuevas cimentaciones 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC
16 Ejecución de muros por bataches 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC
17 Solera y forjados 0 días mar 26/11/13 mar 26/11/13 13CC
18
19 ESTRUCTURA POSTERIOR 52 días mar 04/02/14 mié 16/04/14 13FC-1 ms
20 Ejecución de pilares y jácenas metálicas parteluces 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC
21 Ejecución de pilares y jácenas apeo pared de carga 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC
22 Ejecución de pilares y jácenas apeo fachada principal 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC
23 Ejecución de pórticos metálicos de apeo de fachada po 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 19CC
24
25 REHABILITACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS 10 mss jue 23/01/14 mié 29/10/14 8FC-15 días
26 Trasdosados y divisorias interiores 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC
27 Instalaciones 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC
28 Pavimentos y revestimientos 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC
29 Equipamientos 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC
30 Baños y cocinas 0 días jue 23/01/14 jue 23/01/14 25CC
31
32 REHABILITACIÓN PLANTA BAJA 2,5 mss lun 27/01/14 vie 04/04/14 8FC-15 días
33 Creación nuevos accesos 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC
34 Trasdosados y divisorias interiores 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC
35 Pavimentos y revestimientos 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC
36 Instalaciones 0 días lun 27/01/14 lun 27/01/14 32CC
37
38 EJECUCIÓN FACHADA POSTERIOR 52 días jue 17/04/14 vie 27/06/14 19
39 Montaje y desmontaje de andamio 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC
40 Derribo paredes actuales fachada y desescombro 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC
41 Colocación nuevas carpinterías 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC
42 Trasdosados 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC
43 Revestimientos 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14 38CC
44
45 REHABILITACIÓN FACHADA PRINCIPAL 35 días jue 13/02/14 mié 02/04/14 8
46 Montaje y desmontaje de andamio 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC
47 Reparación de elementos de fachada 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC
48 Limpieza de fachada 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC
49 Restauración de elementos deteriorados 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 45CC
50
51 REHABILITACIÓN ZONAS COMUNES 2,5 mss jue 30/10/14 mié 07/01/15 25
52 Implantación de medios auxiliares 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC
53 Saneado paramentos existentes 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC
54 Instalaciones 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC
55 Pavimentos y revestimientos 0 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 51CC
56
57 ACTUACIONES EN CUBIERTAS 3 mss jue 13/02/14 mié 07/05/14 8
58 Derribos pavimentos actuales 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC
59 Nueva ejecución de cubiertas 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC
60 Instalaciones 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC
61 Pavimentos y revestimientos 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC
62 Jardinería 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14 57CC
63
64 ACTUACIONES FINALES 10 días jue 01/01/15 mié 14/01/15 51FC-5 días
65 Limpieza final de obra 0 días jue 01/01/15 jue 01/01/15 64CC
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 REHABILITACIÓN INTEGRAL 318 días? jue 21/11/13 vie 13/02/15

2
3 TAREAS PREVIAS 2 días? jue 21/11/13 lun 25/11/13

4 Implantación de obra 1 día? jue 21/11/13 jue 21/11/13
5 Medidas de seguridad 1 día? jue 21/11/13 jue 21/11/13
6 Acta de replanteo 0 días lun 25/11/13 lun 25/11/13
7
8 DERRIBO DEL RESTO DE TABIQUES INTERIORES Y RETIRADA DE ESCOMBR 181 días vie 22/11/13 mié 06/08/14

9 Derribos restantes interiores Ppal 1 2 días lun 25/11/13 mar 26/11/13
10 Derribos restantes interiores Ppal 2 2 días vie 22/11/13 lun 25/11/13
11 Derribos restantes interiores P1 1 2 días mié 27/11/13 jue 28/11/13
12 Derribos restantes interiores P1 2 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13
13 Derribos restantes interiores P2 1 2 días vie 29/11/13 lun 02/12/13
14 Derribos restantes interiores P2 2 2 días jue 28/11/13 vie 29/11/13
15 Derribos restantes interiores P3 1 2 días mar 03/12/13 mié 04/12/13
16 Derribos restantes interiores P3 2 2 días lun 02/12/13 mar 03/12/13
17 Derribos restantes interiores P4 1 2 días jue 05/12/13 vie 06/12/13
18 Derribos restantes interiores P4 2 2 días mié 04/12/13 jue 05/12/13
19 Desescombrado 1,5 días vie 06/12/13 lun 09/12/13
20 Derribos restantes interiores Ático 2 días mar 05/08/14 mié 06/08/14
21
22 ESTRUCTURA Y MOV. TIERRAS 252 días? mié 27/11/13 mié 19/11/14

23 PARTE DELANTERA 150 días mar 07/01/14 lun 04/08/14
24 Apertura de reservas en forjados para paso de estructura metálica 15 días lun 13/01/14 vie 31/01/14
25 Ejecución cimientos (P2, P3, P8) 10 días mar 07/01/14 lun 20/01/14
26 Ejecución cimientos (P1, P6, P7) 10 días mar 21/01/14 lun 03/02/14
27 Ejecución cimientos (P4, P5) 9 días mar 04/02/14 vie 14/02/14
28 Consolidación terreno (Geosec) 8 días mié 19/02/14 vie 28/02/14
29 Perfiles metálicos bajo las paredes de 15 de PB 4 días dom 16/02/14 mié 19/02/14
30 Estructura metálica PB 20 días lun 03/03/14 vie 28/03/14
31 Ejecución forjados trasteros PB (escaleras + entramado metálico + religas) 10 días lun 31/03/14 vie 11/04/14
32 Estructura metálica Ppal 20 días lun 31/03/14 vie 25/04/14
33 Estructura metálica P1 15 días lun 28/04/14 lun 19/05/14
34 Estructura metálica P2 15 días mar 20/05/14 lun 09/06/14
35 Estructura metálica P3 15 días mar 10/06/14 lun 30/06/14
36 Estructura metálica P4 15 días mar 01/07/14 lun 21/07/14
37 Estructura metálica Cubierta 10 días mar 22/07/14 lun 04/08/14
38 Refuerzo paredes carga existentes interiores 13 días vie 21/03/14 mié 09/04/14
39 CONTRATACIÓN MAPEI 0 días mié 09/04/14 mié 09/04/14
40 Refuerzo estructural paredes existentes (Mapei) 10 días vie 21/03/14 jue 03/04/14
41 PARTE POSTERIOR 252 días? mié 27/11/13 mié 19/11/14
42 ZONA INTERIOR EDIFICIO 189 días? mié 27/11/13 vie 22/08/14
43 Actuaciones previas 10 días? mié 27/11/13 mié 11/12/13
44 Ejecución apeo pared fachada posterior 2 días mié 27/11/13 jue 28/11/13
45 Derribo paredes divisorias y tabiques de PB 2 días vie 29/11/13 lun 02/12/13
46 Rebaje 1er metro de tierras 3 días mar 03/12/13 jue 05/12/13
47 Desescombro 2 días lun 09/12/13 mar 10/12/13
48 Macizado de huecos de pared de carga en PB 1 día? mié 11/12/13 mié 11/12/13
49 Micropilotaje 42 días mar 17/12/13 vie 14/02/14
50 Micropilotes P11, P13, P14, P16, P17, P21, P12, P15, P19 12 días mar 17/12/13 jue 16/01/14
51 Ejecución de jácena de coronación perimetral 11 días vie 17/01/14 vie 31/01/14
52 Ejecución de encepado/cimiento central (P12, P15, P19) 8 días mié 05/02/14 vie 14/02/14
53 Estructura metálica 144 días lun 03/02/14 vie 22/08/14
54 Estructura metálica Psot - PB 20 días lun 03/02/14 jue 27/02/14
55 Estructura metálica Ppal 15 días vie 28/02/14 jue 20/03/14
56 Estructura metálica P1 10 días vie 21/03/14 jue 03/04/14
57 Estructura metálica P2 10 días vie 04/04/14 jue 17/04/14
58 Estructura metálica P3 10 días vie 18/04/14 vie 02/05/14
59 Estructura metálica P4 10 días lun 05/05/14 vie 16/05/14
60 Ejecución pilar P23 (nivel PB) 2 días mié 06/08/14 jue 07/08/14
61 Ejecución pilar P23 (P1, P2, P3 y P4) 10 días vie 08/08/14 vie 22/08/14
62 Derribo pared de carga P14-P15-P16 (todas las plantas) 15 días lun 19/05/14 vie 06/06/14
63 Derribo fachada posterior 15 días lun 19/05/14 vie 06/06/14
64 Excavación resto tierras interior edificio 10 días jue 12/06/14 mié 25/06/14
65 Muro contención finca Aribau 304 15 días jue 26/06/14 mié 16/07/14
66 Muro contención finca Aribau 308 15 días jue 26/06/14 mié 16/07/14
67 Ejecución muro M4 por damas 20 días lun 16/06/14 vie 11/07/14
68 Ejecución de solera sótano (con aportación de gravas) 8 días jue 17/07/14 lun 28/07/14
69 Ejecución forjado techo sótano 6 días mar 29/07/14 mar 05/08/14
70 Apeos paredes de carga (pilares P9 y P10) 75 días mié 06/08/14 mié 19/11/14
71 PB 20 días mié 06/08/14 mié 03/09/14
72 Ppal 15 días jue 04/09/14 mié 24/09/14
73 P1 10 días jue 25/09/14 mié 08/10/14
74 P2 10 días jue 09/10/14 mié 22/10/14
75 P3 10 días jue 23/10/14 mié 05/11/14
76 P4 10 días jue 06/11/14 mié 19/11/14
77 ZONA EXTERIOR PATIO 186 días lun 02/12/13 vie 22/08/14
78 Muro contención Madrazo 60 15 días lun 02/12/13 lun 23/12/13
79 Excavaciones 8 días lun 02/12/13 jue 12/12/13
80 Cimentaciones 6 días vie 13/12/13 vie 20/12/13
81 Alzados de muros 4 días mié 18/12/13 lun 23/12/13
82 Implantación grúa 49 días lun 09/12/13 dom 16/02/14
83 CONTRATO GRUA 0 días lun 09/12/13 lun 09/12/13
84 Excavaciones 3 días lun 09/12/13 mié 11/12/13
85 Cimentaciones 5 días vie 13/12/13 jue 19/12/13
86 Montaje grua 1 día dom 16/02/14 dom 16/02/14
87 Muro contención finca Aribau 304 (2 fases) 137 días mar 07/01/14 mié 16/07/14
88 Fase 1 8 días mar 07/01/14 jue 16/01/14
89 Fase 2 8 días lun 07/07/14 mié 16/07/14
90 Muro contención finca Aribau 308 137 días mar 07/01/14 mié 16/07/14
91 Fase 1 8 días mar 07/01/14 jue 16/01/14
92 Fase 2 8 días lun 07/07/14 mié 16/07/14
93 Excavación restante zona patio (después derribo fachada posterior) 8 días lun 09/06/14 mié 18/06/14
94 Estructura metálica 20 días jue 19/06/14 mié 16/07/14
95 Ejecución pilares P22 y P24 (nivel sótano) 5 días jue 19/06/14 mié 25/06/14
96 P22 y P24 (PB, P1, P2, P3 y P4) 15 días jue 26/06/14 mié 16/07/14
97 Muros M1, M2 y M3 8 días jue 17/07/14 lun 28/07/14
98 Ejecución de solera sótano (con aportación de gravas) 8 días mar 29/07/14 jue 07/08/14
99 Ejecución forjado techo sótano 10 días vie 08/08/14 vie 22/08/14

100
101 ACTUACIONES EN CUBIERTAS 161 días mié 12/02/14 jue 25/09/14

102 EXE - Definición arquitectónica cubiertas 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14
103 CONTRATACIÓN CUBIERTA 0 días mar 01/07/14 mar 01/07/14
104 CONTRATACIÓN METALISTA 0 días mié 06/08/14 mié 06/08/14
105 CUBIERTA EDIFICIO 161 días mié 12/02/14 jue 25/09/14
106 EXE - Comunicación a edificios colindantes de la modificación de instalaciones 0 días mié 12/02/14 mié 12/02/14
107 Retirada instalaciones existentes 8 días jue 27/02/14 lun 10/03/14
108 Repicados revestimientos 5 días vie 07/03/14 jue 13/03/14
109 Derribos cerramientos (nuevas aberturas) 3 días mar 15/07/14 jue 17/07/14
110 Derribo de antepechos 5 días vie 18/07/14 jue 24/07/14
111 Derribos pavimentos y techo ático 10 días mar 15/07/14 lun 28/07/14
112 Ejecución nuevos cerramientos y antepechos 3 días mar 29/07/14 jue 31/07/14
113 Ejecución capa de compresión 8 cm 2 días mar 05/08/14 mié 06/08/14
114 Nueva ejecución de cubiertas 15 días jue 07/08/14 jue 28/08/14
115 Pavimentos y revestimientos 10 días vie 29/08/14 jue 11/09/14
116 Instalaciones 8 días vie 12/09/14 mar 23/09/14
117 Jardinería 10 días vie 12/09/14 jue 25/09/14
118 CUBIERTAS PB 23 días lun 25/08/14 mié 24/09/14
119 Ejecución de cubiertas (+impermeabilización vasos piscinas) 8 días lun 25/08/14 mié 03/09/14
120 Pavimentos y revestimientos 10 días jue 04/09/14 mié 17/09/14
121 Metalisteria 5 días jue 18/09/14 mié 24/09/14
122 Instalaciones generales 10 días jue 04/09/14 mié 17/09/14
123 Instalación piscinas 10 días jue 04/09/14 mié 17/09/14
124 Jardineria 5 días jue 18/09/14 mié 24/09/14
125
126 REHABILITACIÓN ESCALERA EDIFICIO (CHROMA) 219 días lun 03/02/14 vie 05/12/14

127 Fase 1 1,5 mss lun 03/02/14 jue 13/03/14
128 Fase 2 1,5 mss vie 21/02/14 jue 03/04/14
129 Meeting EXE-CHROMA-KUN 0 días lun 17/02/14 lun 17/02/14
130 Fase 3 1 ms vie 28/03/14 mar 23/09/14
131 Fase 4 1 ms lun 10/11/14 vie 05/12/14
132
133 REHABILITACIÓN FACHADA PRINCIPAL (CHROMA) 73 días vie 04/04/14 mié 16/07/14

134 CONTRATACIÓN CARPINTERO 0 días vie 04/04/14 vie 04/04/14
135 CONTRATACIÓN PERSIANAS (PERSIANES RULL) 0 días vie 04/04/14 vie 04/04/14
136 Meeting EXE-CHROMA-RULL-FUSTER 0 días jue 17/04/14 jue 17/04/14
137 Montaje de andamio 3 días lun 05/05/14 mié 07/05/14
138 Tareas de rehabilitación 2 mss jue 08/05/14 mié 02/07/14
139 Instal·lació persianes llibret 20 días jue 19/06/14 mié 16/07/14
140 Desmontaje de andamio 3 días jue 03/07/14 lun 07/07/14
141
142 REHABILITACIÓN FACHADA POSTERIOR 203 días mar 11/03/14 lun 22/12/14

143 EXE - DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA 0 días mar 11/03/14 mar 11/03/14
144 Contratación "Cerramientos practicables" 0 días mié 04/06/14 mié 04/06/14
145 Contratación "Fachada ventilada" 0 días mié 04/06/14 mié 04/06/14
146 Meeting EXE-INDUSTRIALES (aluminis, metallista, ventilada) 0 días mar 10/06/14 mar 10/06/14
147 Montaje de andamio 3 días lun 25/08/14 mié 27/08/14
148 Tareas de rehabilitación (cerramientos y practicables) 4 mss jue 28/08/14 mié 17/12/14
149 Desmontaje de andamio 3 días jue 18/12/14 lun 22/12/14
150
151 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SÓTANO Y ÁTICO 195 días lun 03/02/14 lun 03/11/14

152 ESTRUCTURA 125 días lun 03/02/14 vie 25/07/14
153 Saneado y refuerzo perfiles metálicos forjados 65 días lun 03/02/14 vie 02/05/14
154 PB 10 días lun 03/02/14 vie 14/02/14
155 Principal 10 días dom 16/02/14 jue 27/02/14
156 P1 10 días vie 28/02/14 jue 13/03/14
157 P2 10 días vie 14/03/14 jue 27/03/14
158 P3 10 días vie 28/03/14 jue 10/04/14
159 P4 10 días vie 11/04/14 jue 24/04/14
160 Ático 5 días vie 25/04/14 vie 02/05/14
161 Reparaciones grietas paredes existentes 26 días mié 12/03/14 mié 16/04/14
162 PB 4 días mié 12/03/14 lun 17/03/14
163 Principal 4 días mar 18/03/14 vie 21/03/14
164 P1 4 días lun 24/03/14 jue 27/03/14
165 P2 4 días vie 28/03/14 mié 02/04/14
166 P3 4 días jue 03/04/14 mar 08/04/14
167 P4 4 días mié 09/04/14 lun 14/04/14
168 Ático 2 días mar 15/04/14 mié 16/04/14
169 Tancaments interiors Gero 84 días lun 31/03/14 vie 25/07/14
170 PB 4 días lun 31/03/14 jue 03/04/14
171 Principal 4 días lun 28/04/14 vie 02/05/14
172 P1 4 días mar 20/05/14 vie 23/05/14
173 P2 4 días mar 10/06/14 vie 13/06/14
174 P3 4 días mar 01/07/14 vie 04/07/14
175 P4 4 días mar 22/07/14 vie 25/07/14
176 Ático (paredes cerramiento ext.) 3 días vie 18/07/14 mar 22/07/14
177 TRASDOSADOS Y DIVISORIAS INTERIORES PLADUR 149 días jue 20/02/14 jue 18/09/14
178 CONTRATACIÓN PLADUR 0 días jue 20/02/14 jue 20/02/14
179 Estructura 94 días lun 31/03/14 vie 08/08/14
180 PB 5 días lun 31/03/14 vie 04/04/14
181 Principal 5 días lun 28/04/14 lun 05/05/14
182 P1 5 días mar 20/05/14 lun 26/05/14
183 P2 5 días mar 10/06/14 lun 16/06/14
184 P3 5 días mar 01/07/14 lun 07/07/14
185 P4 5 días mar 22/07/14 lun 28/07/14
186 Ático 2 días jue 07/08/14 vie 08/08/14
187 Primeras caras 94 días lun 07/04/14 lun 18/08/14
188 PB 10 días lun 07/04/14 vie 18/04/14
189 Principal 10 días mar 06/05/14 lun 19/05/14
190 P1 10 días mar 27/05/14 lun 09/06/14
191 P2 10 días mar 17/06/14 lun 30/06/14
192 P3 10 días mar 08/07/14 lun 21/07/14
193 P4 10 días mar 29/07/14 lun 11/08/14
194 Ático 5 días lun 11/08/14 lun 18/08/14
195 Segundas caras 97 días mar 06/05/14 jue 18/09/14
196 PB 10 días mar 06/05/14 lun 19/05/14
197 Principal 10 días mar 03/06/14 lun 16/06/14
198 P1 10 días mar 24/06/14 lun 07/07/14
199 P2 10 días mar 15/07/14 lun 28/07/14
200 P3 10 días mar 05/08/14 mar 19/08/14
201 P4 10 días mié 27/08/14 mar 09/09/14
202 Ático 3 días mar 16/09/14 jue 18/09/14
203 INSTALACIONES INTERIORES VIVIENDAS 141 días jue 27/02/14 lun 15/09/14
204 CONTRATACIÓN INSTALADOR 0 días jue 27/02/14 jue 27/02/14
205 PB 1 ms lun 07/04/14 lun 05/05/14
206 Principal 1 ms mar 06/05/14 lun 02/06/14
207 P1 1 ms mar 27/05/14 lun 23/06/14
208 P2 1 ms mar 17/06/14 lun 14/07/14
209 P3 1 ms mar 08/07/14 lun 04/08/14
210 P4 1 ms mar 29/07/14 mar 26/08/14
211 Ático 25 días lun 11/08/14 lun 15/09/14
212 CERRAMIENTOS UGLASS (patio 2) 55 días vie 18/04/14 vie 04/07/14
213 CONTRATACIÓN INDUSTRIAL 0 días vie 18/04/14 vie 18/04/14
214 Principal 5 días lun 02/06/14 vie 06/06/14
215 P1 5 días lun 09/06/14 vie 13/06/14
216 P2 5 días lun 16/06/14 vie 20/06/14
217 P3 5 días lun 23/06/14 vie 27/06/14
218 P4 5 días lun 30/06/14 vie 04/07/14
219 REVESTIMIENTOS 152 días lun 24/03/14 jue 23/10/14
220 Enyesados 130 días lun 24/03/14 mar 23/09/14
221 CONTRATACIÓN YESERO 0 días lun 24/03/14 lun 24/03/14
222 PB 20 días mar 06/05/14 lun 02/06/14
223 Principal 20 días mar 03/06/14 lun 30/06/14
224 P1 20 días mar 24/06/14 lun 21/07/14
225 P2 20 días mar 15/07/14 lun 11/08/14
226 P3 20 días mar 05/08/14 mar 02/09/14
227 P4 20 días mié 27/08/14 mar 23/09/14
228 Ático 5 días mar 16/09/14 lun 22/09/14
229 Aplacados DM 125 días lun 21/04/14 mar 14/10/14
230 CONTRATACIÓN CARPINTERO 0 días lun 21/04/14 lun 21/04/14
231 PB 15 días mar 03/06/14 lun 23/06/14
232 Principal 15 días mar 01/07/14 lun 21/07/14
233 P1 15 días mar 22/07/14 lun 11/08/14
234 P2 15 días mar 12/08/14 mar 02/09/14
235 P3 15 días mié 03/09/14 mar 23/09/14
236 P4 15 días mié 24/09/14 mar 14/10/14
237 Alicatados y aplacados 122 días lun 07/04/14 jue 25/09/14
238 CONTRATACIÓN ALICATADOR 0 días lun 07/04/14 lun 07/04/14
239 PB 10 días mar 20/05/14 lun 02/06/14
240 Principal 10 días mar 17/06/14 lun 30/06/14
241 P1 10 días mar 08/07/14 lun 21/07/14
242 P2 10 días mar 29/07/14 lun 11/08/14
243 P3 10 días mié 20/08/14 mar 02/09/14
244 P4 10 días mié 10/09/14 mar 23/09/14
245 Ático 5 días vie 19/09/14 jue 25/09/14
246 Falsos techos 120 días lun 21/04/14 mar 07/10/14
247 CONTRATACIÓN PLADUR 0 días lun 21/04/14 lun 21/04/14
248 PB 10 días mar 03/06/14 lun 16/06/14
249 Principal 10 días mar 01/07/14 lun 14/07/14
250 P1 10 días mar 22/07/14 lun 04/08/14
251 P2 10 días mar 12/08/14 mar 26/08/14
252 P3 10 días mié 03/09/14 mar 16/09/14
253 P4 10 días mié 24/09/14 mar 07/10/14
254 Ático 5 días vie 26/09/14 jue 02/10/14
255 Pintura 117 días mar 13/05/14 jue 23/10/14
256 CONTRATACIÓN PINTOR 0 días mar 13/05/14 mar 13/05/14
257 PB 7 días mar 24/06/14 mié 02/07/14
258 Principal 7 días mar 22/07/14 mié 30/07/14
259 P1 7 días mar 12/08/14 jue 21/08/14
260 P2 7 días mié 03/09/14 jue 11/09/14
261 P3 7 días mié 24/09/14 jue 02/10/14
262 P4 7 días mié 15/10/14 jue 23/10/14
263 Ático 3 días vie 03/10/14 mar 07/10/14
264 PAVIMENTOS 167 días lun 24/02/14 jue 16/10/14
265 CONTRATACIÓN PAVIMENTERO 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
266 Fase 1 - Desbastado 87 días lun 17/03/14 mié 16/07/14
267 PB 7 días lun 17/03/14 mar 25/03/14
268 Principal 7 días lun 14/04/14 mar 22/04/14
269 P1 7 días mar 06/05/14 mié 14/05/14
270 P2 7 días mar 27/05/14 mié 04/06/14
271 P3 7 días mar 17/06/14 mié 25/06/14
272 P4 7 días mar 08/07/14 mié 16/07/14
273 Ático 3 días vie 04/07/14 mar 08/07/14
274 Fase 2 - Autonivelantes 90 días mar 20/05/14 mar 23/09/14
275 PB 7 días mar 20/05/14 mié 28/05/14
276 Principal 7 días mar 17/06/14 mié 25/06/14
277 P1 7 días mar 08/07/14 mié 16/07/14
278 P2 7 días mar 29/07/14 mié 06/08/14
279 P3 7 días mié 20/08/14 jue 28/08/14
280 P4 7 días mié 10/09/14 jue 18/09/14
281 Ático 3 días vie 19/09/14 mar 23/09/14
282 Fase 3 - Pulidos + brillo 87 días mar 17/06/14 jue 16/10/14
283 PB 7 días mar 17/06/14 mié 25/06/14
284 Principal 7 días mar 15/07/14 mié 23/07/14
285 P1 7 días mar 05/08/14 mié 13/08/14
286 P2 7 días mié 27/08/14 jue 04/09/14
287 P3 7 días mié 17/09/14 jue 25/09/14
288 P4 7 días mié 08/10/14 jue 16/10/14
289 Ático 3 días vie 03/10/14 mar 07/10/14
290 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 117 días lun 21/04/14 jue 02/10/14
291 CONTRATACIÓN CARPINTERO 0 días lun 21/04/14 lun 21/04/14
292 PB 7 días mar 03/06/14 mié 11/06/14
293 Principal 7 días mar 01/07/14 mié 09/07/14
294 P1 7 días mar 22/07/14 mié 30/07/14
295 P2 7 días mar 12/08/14 jue 21/08/14
296 P3 7 días mié 03/09/14 jue 11/09/14
297 P4 7 días mié 24/09/14 jue 02/10/14
298 Ático 3 días vie 26/09/14 mar 30/09/14
299 CARPINTERÍA 117 días jue 22/05/14 lun 03/11/14
300 CONTRATACIÓN CARPINTERO 0 días jue 22/05/14 jue 22/05/14
301 PB 7 días jue 03/07/14 vie 11/07/14
302 Principal 7 días jue 31/07/14 vie 08/08/14
303 P1 7 días vie 22/08/14 lun 01/09/14
304 P2 7 días vie 12/09/14 lun 22/09/14
305 P3 7 días vie 03/10/14 lun 13/10/14
306 P4 7 días vie 24/10/14 lun 03/11/14
307 Ático 3 días mié 08/10/14 vie 10/10/14
308 VIDRIOS 117 días lun 21/04/14 jue 02/10/14
309 CONTRATACIÓN INDUSTRIAL 0 días lun 21/04/14 lun 21/04/14
310 PB 7 días mar 03/06/14 mié 11/06/14
311 Principal 7 días mar 01/07/14 mié 09/07/14
312 P1 7 días mar 22/07/14 mié 30/07/14
313 P2 7 días mar 12/08/14 jue 21/08/14
314 P3 7 días mié 03/09/14 jue 11/09/14
315 P4 7 días mié 24/09/14 jue 02/10/14
316 Ático 3 días mar 23/09/14 jue 25/09/14
317 SANITARIOS Y GRIFERÍA 109 días lun 24/02/14 vie 25/07/14
318 CONTRATACIÓN INDUSTRIAL 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
319 PB 7 días mié 26/03/14 jue 03/04/14
320 Principal 7 días mié 23/04/14 vie 02/05/14
321 P1 7 días jue 15/05/14 vie 23/05/14
322 P2 7 días jue 05/06/14 vie 13/06/14
323 P3 7 días jue 26/06/14 vie 04/07/14
324 P4 7 días jue 17/07/14 vie 25/07/14
325 Ático 3 días mié 09/07/14 vie 11/07/14
326 MOBILIARIO BAÑOS 116 días lun 24/02/14 mar 05/08/14
327 CONTRATACIÓN INDUSTRIAL 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
328 PB 7 días vie 04/04/14 lun 14/04/14
329 Principal 7 días lun 05/05/14 mar 13/05/14
330 P1 7 días lun 26/05/14 mar 03/06/14
331 P2 7 días lun 16/06/14 mar 24/06/14
332 P3 7 días lun 07/07/14 mar 15/07/14
333 P4 7 días lun 28/07/14 mar 05/08/14
334 Ático 3 días lun 14/07/14 mié 16/07/14
335 COCINAS 114 días lun 24/02/14 vie 01/08/14
336 CONTRATACIÓN INDUSTRIAL 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
337 PB 7 días mié 02/04/14 jue 10/04/14
338 Principal 7 días mié 30/04/14 vie 09/05/14
339 P1 7 días jue 22/05/14 vie 30/05/14
340 P2 7 días jue 12/06/14 vie 20/06/14
341 P3 7 días jue 03/07/14 vie 11/07/14
342 P4 7 días jue 24/07/14 vie 01/08/14
343 Ático 3 días mié 16/07/14 vie 18/07/14
344
345 REHABILITACIÓN DE PATIOS 122 días lun 24/02/14 mié 13/08/14

346 PATIO 1 84 días lun 24/02/14 vie 20/06/14
347 CONTRATACIÓN INDUSTRIALES 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
348 Montaje andamio 2 días lun 31/03/14 mar 01/04/14
349 Derribos y repicados 10 días mié 02/04/14 mar 15/04/14
350 Saneado y reparación de grietas 10 días mié 16/04/14 mar 29/04/14
351 Desenrunado 2 días mié 30/04/14 vie 02/05/14
352 Refuerzo estructura galerías 10 días lun 05/05/14 vie 16/05/14
353 Colocación Tramex 10 días lun 19/05/14 vie 30/05/14
354 Cerramientos galerias 10 días lun 02/06/14 vie 13/06/14
355 Estructura techo patio (nivel cubierta) 3 días lun 16/06/14 mié 18/06/14
356 Pavimento de gravas 2 días jue 19/06/14 vie 20/06/14
357 PATIO 2 74 días lun 24/02/14 vie 06/06/14
358 CONTRATACIÓN INDUSTRIALES 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
359 Montaje andamio 2 días lun 31/03/14 mar 01/04/14
360 Derribos y repicados 5 días mié 02/04/14 mar 08/04/14
361 Desenrunado 2 días mié 09/04/14 jue 10/04/14
362 Revestimiento STO 15 días vie 11/04/14 vie 02/05/14
363 Revestimientos verticales 20 días lun 05/05/14 vie 30/05/14
364 Montaje claraboya 5 días lun 02/06/14 vie 06/06/14
365 PATIOS 3 y 4 110 días mié 12/03/14 mié 13/08/14
366 EXE - DEFINICIÓN CERRAMIENTOS PRACTICABLES 0 días mié 12/03/14 mié 12/03/14
367 CONTRATACIÓN INDUSTRIALES 0 días mié 23/04/14 mié 23/04/14
368 Montaje andamio 4 días lun 31/03/14 jue 03/04/14
369 Derribos y repicados 10 días vie 04/04/14 jue 17/04/14
370 Saneado y reparación de grietas 20 días vie 18/04/14 vie 16/05/14
371 Desenrunado 3 días lun 19/05/14 mié 21/05/14
372 Refuerzo estructural paredes existentes (Mapei) 10 días jue 22/05/14 mié 04/06/14
373 Revestimiento STO 30 días jue 05/06/14 mié 16/07/14
374 Carpinterías y vierteaguas 1 ms jue 17/07/14 mié 13/08/14
375 Montaje reflectores 5 días jue 17/07/14 mié 23/07/14
376 Desmontaje andamio 3 días jue 24/07/14 lun 28/07/14
377 Pavimentos 4 días mar 29/07/14 vie 01/08/14
378
379 REHABILITACIÓN DE VESTÍBULO ACCESO PRINCIPAL 100 días lun 15/09/14 vie 30/01/15

380 Derribos y repicados 10 días lun 15/09/14 vie 26/09/14
381 Trasdosados y divisorias interiores 20 días lun 06/10/14 vie 31/10/14
382 Revestimientos 1,5 mss lun 03/11/14 vie 12/12/14
383 Pavimentos 30 días lun 15/12/14 vie 23/01/15
384 Instalaciones 15 días lun 29/09/14 vie 17/10/14
385 Cerramientos y divisorias practicables 10 días lun 03/11/14 vie 14/11/14
386 Mobiliario 5 días lun 26/01/15 vie 30/01/15
387
388 ACTUACIONES FINALES 10 días lun 02/02/15 vie 13/02/15

389 Limpieza final de obra 10 días lun 02/02/15 vie 13/02/15

TAREAS PREVIAS

21/11
21/11

25/11

DERRIBO DEL RESTO DE TABIQUES INTERIORES Y RETIRADA DE ESCOMBROS

/11 26/11
1 25/11
7/11 28/11
/11 27/11
29/11 02/12

28/11 29/11
03/12 04/12

02/12 03/12
05/12 06/12

04/12 05/12
06/12 09/12

05/08 06/08

ESTRUCTURA Y MOV. TIERRAS

PARTE DELANTERA

04/02 14/02

16/02 19/02
03/03 28/03

31/03 11/04
31/03 25/04

28/04 19/05
20/05 09/06

10/06 30/06
01/07 21/07

22/07 04/08
Refuerzo paredes carga existentes interiores

CONTRATACIÓN MAPEI
21/03 03/04

PARTE POSTERIOR
ZONA INTERIOR EDIFICIO
Actuaciones previas

7/11 28/11
29/11 02/12

03/12 05/12
09/12 10/12

11/12 11/12
Micropilotaje

17/12 16/01
17/01 31/01

05/02 14/02
Estructura metálica

03/02 27/02
28/02 20/03

21/03 03/04
04/04 17/04

18/04 02/05
05/05 16/05

06/08 07/08
08/08 22/08

19/05 06/06
19/05 06/06

12/06 25/06
26/06 16/07
26/06 16/07

16/06 11/07
17/07 28/07

29/07 05/08
Apeos paredes de carga (pilares P9 y P10)

06/08 03/09
04/09 24/09

25/09 08/10
09/10 22/10

23/10 05/11
06/11 19/11

ZONA EXTERIOR PATIO
Muro contención Madrazo 60

02/12 12/12
13/12 20/12

18/12 23/12
Implantación grúa
09/12

09/12 11/12
13/12 19/12

16/02 16/02
Muro contención finca Aribau 304 (2 fases)

07/01 16/01
07/07 16/07

Muro contención finca Aribau 308
07/01 16/01

07/07 16/07
09/06 18/06

Estructura metálica
19/06 25/06

26/06 16/07
17/07 28/07

29/07 07/08
08/08 22/08

ACTUACIONES EN CUBIERTAS

EXE - Definición arquitectónica cubiertas
CONTRATACIÓN CUBIERTA

CONTRATACIÓN METALISTA
CUBIERTA EDIFICIO
EXE - Comunicación a edificios colindantes de la modificación de instalaciones

27/02 10/03
07/03 13/03

15/07 17/07
18/07 24/07

15/07 28/07
29/07 31/07

05/08 06/08
07/08 28/08

29/08 11/09
12/09 23/09
12/09 25/09

CUBIERTAS PB
25/08 03/09

04/09 17/09
18/09 24/09

04/09 17/09
04/09 17/09

18/09 24/09

REHABILITACIÓN ESCALERA EDIFICIO (CHROMA)

Meeting EXE-CHROMA-KUN

10/11 05/12

REHABILITACIÓN FACHADA PRINCIPAL (CHROMA)

CONTRATACIÓN CARPINTERO
CONTRATACIÓN PERSIANAS (PERSIANES RULL)

Meeting EXE-CHROMA-RULL-FUSTER
05/05 07/05

08/05 02/07
19/06 16/07

03/07 07/07

REHABILITACIÓN FACHADA POSTERIOR

EXE - DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA
Contratación "Cerramientos practicables"
Contratación "Fachada ventilada"

Meeting EXE-INDUSTRIALES (aluminis, metallista, ventilada)
25/08 27/08

28/08 17/12
18/12 22/12

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, SÓTANO Y ÁTICO

ESTRUCTURA
Saneado y refuerzo perfiles metálicos forjados

03/02 14/02
16/02 27/02

28/02 13/03
14/03 27/03

28/03 10/04
11/04 24/04

25/04 02/05
Reparaciones grietas paredes existentes

12/03 17/03
18/03 21/03

24/03 27/03
28/03 02/04

03/04 08/04
09/04 14/04

15/04 16/04
Tancaments interiors Gero

31/03 03/04
28/04 02/05

20/05 23/05
10/06 13/06

01/07 04/07
22/07 25/07

18/07 22/07
TRASDOSADOS Y DIVISORIAS INTERIORES PLADUR
20/02

Estructura
31/03 04/04

28/04 05/05
20/05 26/05

10/06 16/06
01/07 07/07

22/07 28/07
07/08 08/08

Primeras caras
07/04 18/04

06/05 19/05
27/05 09/06

17/06 30/06
08/07 21/07

29/07 11/08
11/08 18/08

Segundas caras
06/05 19/05

03/06 16/06
24/06 07/07

15/07 28/07
05/08 19/08

27/08 09/09
16/09 18/09

INSTALACIONES INTERIORES VIVIENDAS
27/02

07/04 05/05
06/05 02/06

27/05 23/06
17/06 14/07

08/07 04/08
29/07 26/08

11/08 15/09
CERRAMIENTOS UGLASS (patio 2)
18/04

02/06 06/06
09/06 13/06

16/06 20/06
23/06 27/06

30/06 04/07
REVESTIMIENTOS
Enyesados
24/03

06/05 02/06
03/06 30/06

24/06 21/07
15/07 11/08

05/08 02/09
27/08 23/09

16/09 22/09
Aplacados DM
21/04

03/06 23/06
01/07 21/07

22/07 11/08
12/08 02/09

03/09 23/09
24/09 14/10

Alicatados y aplacados
07/04

20/05 02/06
17/06 30/06

08/07 21/07
29/07 11/08

20/08 02/09
10/09 23/09

19/09 25/09
Falsos techos
21/04

03/06 16/06
01/07 14/07

22/07 04/08
12/08 26/08

03/09 16/09
24/09 07/10

26/09 02/10
Pintura
13/05

24/06 02/07
22/07 30/07

12/08 21/08
03/09 11/09

24/09 02/10
15/10 23/10

03/10 07/10
PAVIMENTOS
24/02

Fase 1 - Desbastado
17/03 25/03

14/04 22/04
06/05 14/05

27/05 04/06
17/06 25/06

08/07 16/07
04/07 08/07

Fase 2 - Autonivelantes
20/05 28/05

17/06 25/06
08/07 16/07

29/07 06/08
20/08 28/08

10/09 18/09
19/09 23/09

Fase 3 - Pulidos + brillo
17/06 25/06

15/07 23/07
05/08 13/08

27/08 04/09
17/09 25/09

08/10 16/10
03/10 07/10

CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
21/04

03/06 11/06
01/07 09/07

22/07 30/07
12/08 21/08

03/09 11/09
24/09 02/10

26/09 30/09
CARPINTERÍA
22/05

03/07 11/07
31/07 08/08

22/08 01/09
12/09 22/09

03/10 13/10
24/10 03/11

08/10 10/10
VIDRIOS
21/04

03/06 11/06
01/07 09/07

22/07 30/07
12/08 21/08

03/09 11/09
24/09 02/10

23/09 25/09
SANITARIOS Y GRIFERÍA
24/02

26/03 03/04
23/04 02/05

15/05 23/05
05/06 13/06

26/06 04/07
17/07 25/07

09/07 11/07
MOBILIARIO BAÑOS
24/02

04/04 14/04
05/05 13/05

26/05 03/06
16/06 24/06

07/07 15/07
28/07 05/08

14/07 16/07
COCINAS
24/02

02/04 10/04
30/04 09/05

22/05 30/05
12/06 20/06

03/07 11/07
24/07 01/08

16/07 18/07

REHABILITACIÓN DE PATIOS

PATIO 1
CONTRATACIÓN INDUSTRIALES

31/03 01/04
02/04 15/04

16/04 29/04
30/04 02/05

05/05 16/05
19/05 30/05

02/06 13/06
16/06 18/06

19/06 20/06
PATIO 2
CONTRATACIÓN INDUSTRIALES

31/03 01/04
02/04 08/04

09/04 10/04
11/04 02/05

05/05 30/05
02/06 06/06

PATIOS 3 y 4
EXE - DEFINICIÓN CERRAMIENTOS PRACTICABLES

CONTRATACIÓN INDUSTRIALES
31/03 03/04

04/04 17/04
18/04 16/05

19/05 21/05
22/05 04/06

05/06 16/07
17/07 13/08
17/07 23/07

24/07 28/07
29/07 01/08

REHABILITACIÓN DE VESTÍBULO ACCESO PRINCIPAL

15/09 26/09
06/10 31/10

03/11 12/12
15/12 23/01

29/09 17/10
03/11 14/11

26/01 30/01

ACTUAC

02/02 1

18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09
dic '13 ene '14 feb '14 mar '14 abr '14 may '14 jun '14 jul '14 ago '14 sep '14 oct '14 nov '14 dic '14 ene '15 feb '15
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Pràcticum al Carrer Aribau 306  

 

 
 ANNEXE 4. Plànols modificats durant el transcurs de la obra. 
 
En el apartat 4 es fa esment a una sèrie de plànols que s'han vist modificats o creats 

durant el transcurs de la obra. Són aquells plànols que han sigut necessaris per manca 

de detalls en projecte o per errors que ha calgut rectificar. 

 

 





















Pràcticum al Carrer Aribau 306  

 

 
ANNEXE 5. Documentació aportada de les tasques realitzades per l'alumne. 
 
  5.1 Comparatius en Presto i Excel 
 
  5.2 Pàgina Excel de col·laboradors 
 
  5.3 Contracte tipus i comanda tipus 
 
  5.4 Actes d'Obra realitzades per l'alumne 
 
  5.5 Pressupostos sol·licitats 

 

 

La següent documentació és sobre la que l'alumne a treballat durant el seu període de 

pràctiques. 



CONTRATO: TUBERO
REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI - ARIBAU 306                     

Venta Objetivo CARLOS
SERRAN

ELECTROIZAS  ROMPAK       SANTIGA      

Cantidad, Precio e Importe Venta Precio y  cantidad

objetiv o

CARLOS SERRANO electroizas                     ROMPAK                      Santiga                          
Contrato: TUBERO       Carlos Serrano Sancho     dagusti@electroizas.es                                    Fransesc Espuny es        

                                       93.746.40.17 

CANTIDAD UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE

5,000 m  Baix ant acer galv anitzat 90 mm.                        5,00 15,71 78,55 13,20 66,00 12,24 61,20 12,24 61,20 12,36 61,80 11,58 57,90

13,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per bany 13,00 85,72 1.114,36 72,04 936,52 144,77 1.882,01 277,78 3.611,14 130,01 1.690,13 89,65 1.165,45

10,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per bany 10,00 85,72 857,20 72,04 720,40 144,77 1.447,70 277,78 2.777,80 130,01 1.300,10 89,65 896,50

2,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per bany 2,00 109,54 219,08 92,06 184,12 225,60 451,20 347,22 694,44 195,34 390,68 118,28 236,56

1,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per bany 1,00 64,29 64,29 54,03 54,03 144,77 144,77 138,89 138,89 130,22 130,22 89,65 89,65

2,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per bany 2,00 56,46 112,92 47,45 94,90 91,88 183,76 208,89 417,78 65,11 130,22 56,87 113,74

10,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per a cuina, 10,00 58,44 584,40 49,11 491,10 91,88 918,80 208,89 2.088,90 97,67 976,70 49,16 491,60

3,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per a cuina, 3,00 46,31 138,93 38,91 116,73 79,01 237,03 138,89 416,67 65,11 195,33 49,16 147,48

2,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per a cuina, 2,00 44,84 89,68 37,68 75,36 39,55 79,10 70,00 140,00 65,11 130,22 49,16 98,32

10,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per 10,00 47,56 475,60 39,97 399,70 79,01 790,10 138,89 1.388,90 65,11 651,10 49,16 491,60

1,000 u   Xarx a horitzontal de petita ev acuació, per 1,00 50,28 50,28 42,25 42,25 79,01 79,01 138,89 138,89 65,11 65,11 49,16 49,16

2,000 u   Sifonament de polipropilè registrable de 200mm. 2,00 165,74 331,48 139,28 278,56 449,65 899,30 552,25 1.104,50 639,04 1.278,08 345,41 690,82

12,000 m  Col·lector de Polipropilè acústic, D=90 mm.,penjat 12,00 36,43 437,16 30,61 367,32 37,83 453,96 18,00 216,00 18,20 218,40 10,25 123,00

53,000 m  Col·lector de Polipropilè acústic, D=110 53,00 39,51 2.094,03 33,21 1.760,13 42,53 2.254,09 19,98 1.058,94 20,16 1.068,48 16,12 854,36

30,000 m  Col·lector de Polipropilè acústic, D=75 mm.,penjat 30,00 35,70 1.071,00 30,00 900,00 26,21 786,30 13,19 395,70 14,48 434,40 8,83 264,90

117,000 m  Col·lector de Polipropilè acústic, D=125 117,00 44,34 5.187,78 37,26 4.359,42 58,85 6.885,45 26,33 3.080,61 25,82 3.020,94 20,43 2.390,31

58,000 m  Baix ant amb tub de polipropilè, de D 125 mm, 58,00 35,43 2.054,94 29,78 1.727,24 58,85 3.413,30 26,33 1.527,14 25,82 1.497,56 25,82 1.497,56

5,000 m  Baix ant amb tub de polipropilè, de D 200 mm, 5,00 44,40 222,00 37,31 186,55 86,69 433,45 64,03 320,15 76,08 380,40 97,03 485,15

175,000 m  Baix ant amb tub de polipropilè, de D 110 mm, 175,00 32,84 5.747,00 27,59 4.828,25 42,53 7.442,75 19,98 3.496,50 20,16 3.528,00 14,20 2.485,00

50,000 m  Baix ant amb tub de polipropilè, de D 90 mm, fix at 50,00 23,67 1.183,50 19,90 995,00 37,82 1.891,00 18,00 900,00 18,20 910,00 9,58 479,00

25,000 m  Baix ant amb tub de polipropilè, de D 75 mm, fix at 25,00 15,96 399,00 13,41 335,25 26,61 665,25 13,91 347,75 14,48 362,00 8,02 200,50

15,000 m  Clav agueró amb tub de polipropilè, de D 90 mm, 15,00 24,94 374,10 20,95 314,25 37,83 567,45 18,00 270,00 13,38 200,70 8,44 126,60

85,000 m  Clav agueró amb tub de polipropilè, de D 160 mm, 85,00 49,57 4.213,45 41,66 3.541,10 66,70 5.669,50 34,74 2.952,90 26,71 2.270,35 27,67 2.351,95
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20,000 m  Clav agueró amb tub de polipropilè, de D 200 mm, 20,00 53,70 1.074,00 45,13 902,60 90,30 1.806,00 64,03 1.280,60 55,34 1.106,80 59,14 1.182,80

41,000 m  Clav agueró amb tub de polipropilè, de D 125 mm, 41,00 34,58 1.417,78 29,06 1.191,46 61,30 2.513,30 26,33 1.079,53 20,32 833,12 16,25 666,25

33,000 m  Clav agueró amb tub de polipropilè, de D 110 mm, 33,00 32,71 1.079,43 27,49 907,17 44,30 1.461,90 19,98 659,34 14,90 491,70 12,81 422,73

Importe medio: 26.760,06 Suma 30.671,94 25.775,41 43.417,68 30.564,27 23.322,54 18.058,89

Importe mínimo: 17.716,07 Diferencia ( referencia - oferta ) -17.642,27 -4.788,86 2.452,87 7.716,52

Porcentaje  ( oferta / referencia ) -68,45 -18,58 9,52 29,94
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CONTRATO: ESTRUC FORM
REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI - ARIBAU 306                     

Venta Objetivo BALAÑÀ       HERLECONS    JAB
ENCOFRADO

JAB MO ZH    SANTI I COBO 

Cantidad, Precio e Importe Venta Precio y  cantidad
objetiv o

BALAÑÀ                         HERLECONS                 JAB ENCOFRADOS       JAB MO + ZH MAT         SANTI I COBO               
Contrato: ESTRUC FORM  Joan Baleny à                  Jav ier León                   Josep Alsina                                                                                  

                                                                 

CANTIDAD UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE
155,130 m2 Folrat d'encofrat amb fusta de faig per deix ar el 155,13 18,25 2.831,12 15,34 2.379,69 7,50 1.163,48 0,00 0,00 7,50 1.163,48 21,00 3.257,73 21,00 3.257,73

5,163 m3 Pilars de formigó armat                                     5,16 461,25 2.381,43 387,70 2.001,70 180,00 929,34 0,00 0,00 180,00 929,34 243,25 1.255,90 243,25 1.255,90

27,231 m3 Fonament sabata aïllada HA-25/P/                      28,23 158,09 4.463,04 132,56 3.609,74 424,66 11.563,92 162,85 4.434,57 169,00 4.602,04 145,64 3.965,92 145,64 3.965,92

25,530 m3 Fonament sabata aïllada HA-25/P/ per dames       25,53 184,10 4.700,07 154,43 3.942,60 424,66 10.841,57 162,85 4.157,56 169,00 4.314,57 145,64 3.718,19 145,64 3.718,19

3,384 m3 Formació de fonament tipus biga riostra de formigó 3,38 158,09 534,98 132,56 448,58 642,66 2.174,76 277,17 937,94 218,00 737,71 258,67 875,34 258,67 875,34

5,760 m3 Enderroc fonament correg. 16,46 150,70 2.480,22 126,66 729,56 105,00 604,80 159,50 918,72 105,00 604,80 0,00 0,00 0,00 0,00

73,431 m3 Formigonat de pous HM-20                                175,33 86,92 15.239,25 73,04 5.363,40 72,50 5.323,75 80,74 5.928,82 72,50 5.323,75 73,04 5.363,40 73,04 5.363,40

16,536 m3 Recalçament de fonamentació. TIPUS S3            16,54 291,36 4.817,93 243,68 4.029,49 78,50 1.298,08 280,47 4.637,85 78,50 1.298,08 78,50 1.298,08 78,50 1.298,08

112,500 m2 Mur contenció HA-25/P/20/IIa. 30 cms                 112,50 211,06 23.744,25 177,10 19.923,75 241,06 27.119,25 162,55 18.286,88 126,50 14.231,25 46,78 5.262,75 46,78 5.262,75

93,960 m2 Mur contenció HA-25/P/20/IIa. 25 cms                 93,96 168,77 15.857,63 141,55 13.300,04 194,56 18.280,86 158,07 14.852,26 116,80 10.974,53 38,97 3.661,62 38,97 3.661,62

26,450 m2 Clav at d'esperes per ancortatge de mur amb forjat 26,45 171,07 4.524,80 143,47 3.794,78 226,76 5.997,80 69,30 1.832,99 48,50 1.282,83 15,00 396,75 15,00 396,75

12,800 m2 Mur contenció HA-25/P/20/IIa. 20 cms                 12,80 136,18 1.743,10 114,17 1.461,38 188,81 2.416,77 153,59 1.965,95 106,56 1.363,97 36,97 473,22 36,97 473,22

86,880 m2 Mur contenció HA-25/P/20/IIa. 40 cms                 86,88 220,73 19.177,02 185,23 16.092,78 228,56 19.857,29 171,49 14.899,05 169,95 14.765,26 43,78 3.803,61 43,78 3.803,61

157,000 m2 Solera formigó hidròfug HM-20/P/20/I 15cm,grav a 157,00 37,62 5.906,34 31,62 4.964,34 25,00 3.925,00 28,17 4.422,69 27,40 4.301,80 25,00 3.925,00 25,00 3.925,00

2,100 m3 Jàssera de cantell de formigó armat                    2,10 156,94 329,57 131,77 276,72 198,55 416,96 232,35 487,94 198,55 416,96 212,42 446,08 212,42 446,08

155,130 m2 Forjat llosa massissa de formigó armat. Cantell 20 155,13 85,86 13.319,46 72,05 11.177,12 47,72 7.402,80 90,54 14.045,47 86,90 13.480,80 47,72 7.402,80 47,72 7.402,80

22,850 m2 Llosa massissa de formigó armat. Vas de piscina 22,85 85,86 1.961,90 72,05 1.646,34 48,74 1.113,71 97,07 2.218,05 87,60 2.001,66 48,74 1.113,71 48,74 1.113,71

61,500 m2 Capa neteja+aniv ellament g=10cm,                     63,50 14,95 949,33 12,56 772,44 19,83 1.219,55 8,03 493,85 10,55 648,83 9,43 579,95 9,43 579,95

57,900 m2 Formació de sostre 12 cm de gruix  total, amb 57,90 86,51 5.008,93 72,69 4.208,75 40,20 2.327,58 55,28 3.200,71 40,20 2.327,58 17,64 1.021,36 17,64 1.021,36

75,400 m2 Solera formigó HA-25/P/20/II,g=15cmcamió.20 75,40 36,74 2.770,20 30,84 2.325,34 66,64 5.024,66 30,28 2.283,11 29,40 2.216,76 26,60 2.005,64 26,60 2.005,64

131,250 m2 Solera formigó HA-25/P/20/II,g=15cmcamió.60 131,25 53,00 6.956,25 44,51 5.841,94 85,19 11.181,19 47,05 6.175,31 48,90 6.418,13 41,79 5.484,94 41,79 5.484,94

255,040 m2 Formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa de capa 255,04 19,63 5.006,44 16,49 4.205,61 30,50 7.778,72 31,72 8.089,87 30,50 7.778,72 7,55 1.925,55 7,55 1.925,55

1,000 pa  Mà d'obra per administració                               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.352,00 43.352,00 60.541,13 60.541,13

19,000 ut  Replanteig, col·loc, niv ellat+reblert morter de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,70 2.027,30 106,70 2.027,30 106,70 2.027,30 106,70 2.027,30 106,70 2.027,30
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12,000 ut  Bombeig de formigó (ajudant+20 ml tuberia)          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00 5.544,00 462,00 5.544,00 462,00 5.544,00 462,00 5.544,00 462,00 5.544,00

Importe medio: 123.927,78 Suma 146.774,84 112.496,09 155.533,11 121.840,88 108.754,11 108.160,83 125.349,96
Importe mínimo: 60.002,69 Diferencia ( referencia - oferta ) -43.037,02 -9.344,79 3.741,98 4.335,26 -12.853,87

Porcentaje  ( oferta / referencia ) -38,26 -8,31 3,33 3,85 -11,43
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CONTRATO: ESTRUC ACER
REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI - ARIBAU 306                     

Venta Objetivo CM CASANOVA CULLERE
SALA 

FERRICAT     HERLECONS    TM TECNIC
MET

Cantidad, Precio e Importe Venta Precio y  cantidad
objetiv o

CM CASANOVA              CULLERE I SALA           FERRICAT                    HERLECONS                 TM TECNIC
Contrato: ESTRUC ACER  Josep Casanov a                                             Cornelio                        Jav ier León                   Àngel Rodríguez             

676989091                                                        

CANTIDAD UD RESUMEN CANT PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE

25.506,593 kg  Acer A/42-B (S 275 JR), per a 25.506,59 1,90 48.462,53 1,60 40.810,55 1,62 41.320,68 2,15 54.839,17 1,78 45.401,74 2,25 57.389,83 1,85 47.187,20

26.471,438 kg  Acer A/42-B (S 275 JR), per a 26.471,44 1,90 50.295,73 1,60 42.354,30 1,62 42.883,73 2,15 56.913,59 1,78 47.119,16 2,25 59.560,74 1,65 43.677,87

1.159,620 kg  Acer A/42-B (S 275 JR), per a 1.159,62 2,14 2.481,59 1,79 2.075,72 1,62 1.878,58 2,15 2.493,18 1,78 2.064,12 2,25 2.609,15 1,65 1.913,37

692,560 kg  Acer A/42-B (S 275 JR), per a 692,56 2,89 2.001,50 2,43 1.682,92 1,62 1.121,95 2,15 1.489,00 1,78 1.232,76 2,25 1.558,26 2,20 1.523,63

Importe medio: 102.835,54 Suma 103.241,34 86.923,49 87.204,94 115.734,95 95.817,78 121.117,97 94.302,07

Importe mínimo: 87.204,94 Diferencia ( referencia - oferta ) -281,45 -28.811,46 -8.894,29 -34.194,48 -7.378,58

Porcentaje  ( oferta / referencia ) -0,32 -33,15 -10,23 -39,34 -8,49
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Zhilma Nova-Building, S.A. _ Ronda del General Mitre, 15, 7º, Barcelona

Pers Contacte: Gabriel Pers Contacte: Eduard Rigau Pers Contacte: Santi Santamaria Pers Contacte: José Luis Campoy

Movil/Telf: 652950477 Movil/Telf: 93 454 64 90 Movil/Telf: 653681816 Movil/Telf: 936678250

Correu: gcuadrado@electroizas.esCorreu: angels@tonobagno.comCorreu: info@banyssantamaria.comCorreu: uniollumiserveis@gmail.com

REFERENCIA UD DESCRIPCIÓ QUANTITATPREU UNITARI PREU PREU UNITARI PREU PREU UNITARI PREU PREU UNITARI PREU 

EJ12ET01 u Plat de dutxa rectangular mod. DURAPLAN 

de DURAVIT, mides de 900x750 mm, de 

2,000 208,110 416,22 266,190 532,38 251,000 502,00 326,600 653,20

EJ12ET02 u Plat de dutxa rectangular mod. DURAPLAN 

de DURAVIT, mides de 1200x800 mm, de 

color blanc, encastat al paviment. 

11,000 231,680 2.548,48 360,730 3.968,03 353,740 3.891,14 438,900 4.827,90

EJ1AET01 u Abocador de porcellana esmaltada amb 

alimentació integrada, de color blanc, preu 

1,00 360,500 360,50 164,630 164,63 126,000 126,00 0,000 0,00

TONOBAGNOELECTROIZAS SANTAMARIA UNIÓ LLUM I SERVEI

alimentació integrada, de color blanc, preu 

alt, col·locat sobre el paviment i connectat 

KJ11ET01 u Banyera mod. HAPPY D.2 de DURAVIT, de 

mides 170x70 cm.,blanc,per revestir, 

10,000 108,020 1.080,20 403,250 4.032,50 376,320 3.763,20 420,000 4.200,00

KJ12ET01 m2 Plat de dutxa ´´in situ´´, amb base 

impermeabioitzada amb cautxú armat 

amb fibres i acabat superioment amb 

paviment cementós continu (tipus 

1,200 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

KJ13ET01 u Lavabo per a recolzar sobre taulell, mod. 

AB.ME d'ALAPE, de 50x37,5 cm., recolzat 

14,000 105,280 0,00 516,670 7.233,38 527,740 7.388,36 143,500 2.009,00

KJ13ET02 u Lavabo per a recolzar sobre taulell, mod. 

AB.ME d'ALAPE, de 75x37,5 cm., recolzat 

14,000 147,940 0,00 557,480 7.804,72 579,780 8.116,92 201,600 2.822,40

KJ14ET01 u Inodor suspès HAPPY D.2 de 36,5x54 cm. 

de DURAVIT, de sortida horitzontal, amb 

seient i tapa, de color blanc, col·locat amb 

28,000 106,560 2.983,68 195,760 5.481,28 85,300 2.388,40 340,200 9.525,60

KJ1BFA97ET0

1

u Cisterna encastada per a inodor mod. 

KAPPA de GEBERIT, amb bastidor DUOFIX, 

amb una alçària aproximada de 0,8 m i 15 

cm. de fondària, per a una descàrrega de 

28,000 192,660 5.394,48 0,000 0,00 121,550 3.403,40 233,340 6.533,52

amb una alçària aproximada de 0,8 m i 15 

cm. de fondària, per a una descàrrega de 

3/6 l, pulsador KAPPA50, col·locat amb 

TOTAL 12.783,560 29.216,920 29.579,420 30.571,620

Preu Mínim



PAQUET OFERTAT EMPRESA OFERTANT Persona contacte Correu Carrer
OBSERVACIO

NS

Banys i Griferia TONOBAGNO angels@tonobagno.com

Banys i Griferia ISOLANA mcampos@isolana.es

Banys i Griferia INNOVA comercial@banysinnova.com

Banys i Griferia SANTAMARIA Santi Santamaria 653681816 93 437 56 67 info@banyssantamaria.com
c/Oriental, 15-17, 08906 L'Hospitalet 

(Barcelona)

Banys i Griferia CATALONIA CERAMICA Jordi Masllovet 619558808  93 580-2000 jmasllovet@cataloniaceramica.es
Ctra. de Sant Cugat, km 3, 08290, Cerdanyola 

del Vallès

Instalacions ELECTROIZAS Gabriel 652950477 937361696 gcuadrado@electroizas.es

Carrer de Rubí a terrasa BP1503 Km. 19,4, Nave 

2-A Polig. Ind. Can Corbera SANT QUIRZE DEL 

VALLES

CONTRACTA

T TOMA A 

TERRA A 

Instalacions unio i servei José Luis Campoy 936678250 uniollumiserveis@gmail.com CL ARIBAU, 230-240 P.8 PTA.L (BARCELONA)

Badagrés David Gomis 933950311 davidgomis@badagres.com

PAQUET OFERTAT EMPRESA OFERTANT Persona contacte Correu Carrer
OBSERVACIO

NS

Cuines SANTOS 93 741 90 02 info@santosbarcelona.com Caminet de les vinyes,10 Mataró Interesats

Cuines VIZUETE Sara  93 376 71 54 sara@reformasvizuete.com Carretera de Esplugues, 180 Cornellà 

(Barcelona)

Cuines IDECOBA - L'EIX Paqui  93 202 10 46 info@leix.com C/ Aribau 245, 08021 Barcelona

Cuines THE SINGULAR KITCHEN Toni Lamelas 678 76 94 55  93 112 49 59 info@thesingularkitchen.com / 

tskgracia@tsk.eu 

Còrsega 394 – 08037 BCN Lunes, de 

10.30h a 

14.30h y de 

16.30h a 

20.30h  De 

martes a 

viernes, de 

10h a 22h  

Sábado, de 

11h a 19h

Cuines SANGLAS & BAULENAS 938 891 033 vendes@sanglasibaulenas.com Carrer de Valls, 08500 Vic, Barcelona

Cuines/ Carpinteria ROI Ruben Fernandez 650492996 973602809 comercial@roi.es Avda. Colònies sn, Glomés (lleida)

Cuines LA METALURGICA antonio metallurcia 630690795 agonzalez@metalurgica.com

Cuines/ Carpinteria 

GRUPO HERMANOS 

ORTEGA

Juan Eduardo 

Ortega

607827535 juanedor@hotmail.com Polígono Industrial El Plà. Plà, 102, 08980, Sant 

Feliu de Llobregat

Telefon mov / fixe

Telefon mov / fixe
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SUBCONTRACTE D’INDUSTRIALS 
 

ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. 

Dir. Postal: 
CP / Població: 
Província: 
Telèfon: 
E-mail: 

C/ Ronda General Mitre 15, 7º 
08017 Barcelona 
Barcelona 
93.280.13.00 
info@zhilma.com 

 
 
 
Fax: 93.205.49.68 

 
Persona de contacte: 
 

 
Sr. Carlos A. Montserrat 

 
 
 

CONSTRUCCIONES Y REFUERZOS ESTRUCTURALES BERGMAR, SA. 

Raó Social: 
Dir. Postal: 
CP / Província: 
Telèfon/Fax: 

CONSTRUCCIONES Y REFUERZOS 
ESTRUCTURALES BERGMAR, SA 

CL LES BOTIGUES 30 
08860 Castelldefels 
 

 
 
Província: BARCELONA 
Fax:  

 
Persona de 
contacte: 
 

 
Sr. Jorge Bergantiños Piera 

 
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SUBCONTRACTE 

CONTRACTE NÚM.         12025 RHC_END 001 REFUERZO PAREDES 

          EDIFICACIÓ 

OBRA  Edifici composat per planta baixa, cinc plantes pis i vivenda àtic (C/ d’Aribau 306) 

TIPUS D’OBRA Rehabilitació  

 
 

EMISSIÓ DEL SUBCONTRACTE: 

REVISAT VIST-I-PLAU 

 
 
 
 
 
 
 

Gemma Casadevall Martín 

 
 
 
 
 
 
 

Carlos A. Montserrat 

mailto:info@zhilma.com


  
  

CONTRACTE PRIVAT DE SUBCONTRACTE D’INDUSTRIALS – CREB S.A. 
 

 

 
Zhilma Nova-Building, S.A. _ Ronda del General Mitre, 15, 7º, Barcelona 

Tel. +34 932801300 _ Fax.+34 932054968 _ info@zhilma.com _ www.zhilma.com 
 

2 de 18  

CONTRACTE PRIVAT 
 
 
 
Barcelona, 18 de Març de 2014 
 
 
REUNITS: 
 
 

D’una part, el Sr. Carlos A. Montserrat, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest contracte a 

Barcelona, Ronda General Mitre, 15, 7º 3ª (C.P. 08017) i amb DNI 37.291.507-C. 
 

I de l’altra, el Sr. Jorge Bergantiños Piera, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest contracte a 
Les Botigues 30, Castelldefels  (C.P. 08860) amb NIF 46.617.184-W. 

 

INTERVENEN: 
 
El primer en nom i representació de la mercantil “ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A.” (en endavant, la 
CONSTRUCTORA CONTRACTISTA PRINCIPAL), amb C.I.F. A-65585572 i constituïda per temps indefinit 

mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Antoni Rosselló Mestre, amb número 5.053 del seu protocol; 

domiciliada a Barcelona, Ronda General Mitre nº 15, 7º 3ª. 
 

El segon en nom i representació de la mercantil “CONSTRUCCIONES Y REFUERZOS 
ESTRUCTURALES BERGMAR S.A.” (en endavant, l’INDUSTRIAL), amb C.I.F. B-64559800 i 

constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Angel Serrano de Nicolás, 

al número 1393 del seu protocol; domiciliada a Les Botigues 30, Castelldefels 08860 (Barcelona). Té el 
número de Patronal de la Seguretat Social 08160092664, la Pòlissa d´Accidents de Treball subscrita 

amb la companyia GENERALI SEGUROS con número de póliza 3R-G-798000123  
 

Ambdues dues parts es reconeixen la capacitat legal per obligar-se en els termes del present 
CONTRACTE, el qual es farà de conformitat amb els PACTES establerts als ANTECEDENTS, les 

CLÀUSULES PARTICULARS i GENERALS, així com en els ANNEXES que es puguin establir, d’acord amb les 

següents: 
 

CLÀUSULES:  
 

CAPÍTOL I.- A N T E C E D E N T S  

 
Article 1º.- ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A, societat vinculada a la societat promotora i propietària 

de l’obra, és la contractista principal de la obra “Edifici composat per planta baixa, cinc plantes pis 
i vivenda àtic (C/ d’Aribau 306)”, segons projecte elaborat pels arquitectes EXE ARQUITECTURA 

BARCELONA, S.L.P, a qui en endavant s’anomenarà LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

 
Article 2º.- Per a la realització de l’obra citada en l’Article 1º, ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. 

adjudica a l’INDUSTRIAL, i aquest accepta, l’execució dels treballs i/o subministraments de 
“MOVIMENT TERRES”, d’acord amb les especificacions del Projecte, Plec de Condicions del qual i 

Memòria de Qualitats i Medicions del qual l’INDUSTRIAL declara conèixer, i que s’ometen per voluntat 
expressa de les parts. 
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Article 3º.- El present CONTRACTE, s’estableix de comú acord, amb dos exemplars originals idèntics, 

constituïts pels següents documents: 
 

1 PORTADA 
2 CONTRACTE PRIVAT 

 CAPÍTOL I. ANTECEDENTS 

 CAPÍTOL II. CLÀUSULES PARTICULARS 
 CAPÍTOL III. CLÀUSULES GENERALS 

3 ANNEXE 1 (QUADRE DE PREUS/PRESSUPOST DE L’INDUSTRIAL) 
4 ANNEXE 2 (PROGRAMA D’OBRA) 

5 ANNEXE 3 (DISPOSICIONS OBLIGATÒRIES DE SEGURETAT I SALUT) 

 
CAPÍTOL II.- C L À U S U L E S  P A R T I C U L A R S  

 
Article 1º.- Objecte del contracte. 

 

1.1 ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. encarrega a l’INDUSTRIAL l’execució dels treballs i/o 
subministraments descrits en l’Article 2º del “Capítol I.- ANTECEDENTS” per ser realitzats segons 

les exigències del Projecte d’Obra, Memòria de Qualitats i Plecs de Condicions establertes en el 
Contracte d’execució d’obres entre ZHILMA NOVA-BUILDING i la PROPIETAT, que 

l’INDUSTRIAL declara conèixer i als que expressament s’omet. 
1.2 L’INDUSTRIAL reconeix la PROPIETAT com a únic interlocutor vàlid a efectes d’aquest 

contracte, abstenint-se de mantenir contacte amb la Direcció Facultativa sense autorització 

exprés de la PROPIETAT. 
 

Article 2º.- PREUS UNITARIS I QUANTITATS. 
 

2.1 Els treballs que es contracten s’executaran d’acord amb els preus unitaris i quantitats que figuren 

en l’ANNEXE NÚMERO 1 “QUADRE DE PREUS”, adjunt al present contracte. 
2.2 L’INDUSTRIAL, com a empresa experta a la seva branca de la construcció d’edificis, declara: 

2.2.1 Haver estudiat amb la profunditat necessària i suficient el Projecte d’Execució i que aquest és 
correcte i complert en tots els seus termes i documents 

2.2.2 Que ha contrastat el Projecte d’Execució amb tots i cadascun dels documents contractuals 
existents i que les contradiccions, errors i omissions que puguin tenir aquests documents, fins i 

tot el propi Projecte d’Execució, els ha tingut en compte i que això li permet realitzar els treballs 

d’acord amb les bones Normes de Construcció així com establir el Pressupost de Subcontrata i, 
per tant, el preu del contracte.  

2.2.3 Que ha tingut en compte i ha estimat, incloent-lo en el preu de la subcontrata, les possibles 
alteracions que poguessin tenir els costos d’execució com a conseqüència dels possibles 

increments de preus dels materials, maquinària, medis auxiliars, mà d’obra i qualsevol altre 

concepte de costos durant el desenvolupament del contracte.  
2.2.4 En conseqüència, l’INDUSTRIAL renuncia expressament a qualsevol reclamació econòmica que 

pogués incrementar el preu del contracte per qualsevol causa, excepte si la PROPIETAT 
modifica el Projecte d’Execució objecte d’aquest contracte. 

 

Article 3º.- Terminis d’execució. 
 

3.1 Els treballs indicats en el QUADRE DE PREUS de l’ANNEXE NÚMERO 1 seran executats d’acord 
amb els terminis parcials i totals que s’estableixen en l’ANNEXE NÚMERO 2 “PROGRAMA 

D’OBRA”, que té caràcter contractual. 
3.2 Els treballs que es contracten en futurs ANNEXES, en el cas de requerir-se la seva execució, es 

realitzaran en els terminis convinguts en els mateixos ANNEXES de forma exprés. 
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3.3 La variació de les dates d’Inici o Acabament hauran d’establir-se per escrit, de comú acord entre 

les parts. 
 

Article 4º.- Penalitzacions. 
 

4.1 L’incompliment dels terminis parcials o totals d’execució establerts en l’ANNEXE NUMERO 2 

“PROGRAMA D’OBRA” d’aquest Contracte sense justificar per part de l’INDUSTRIAL serà causa 
suficient per l’aplicació d’una penalització de TRES-CENTS EUROS (300.- EUROS) per dia natural 

de retard parcial o total. 
4.2 L’import acumulat d’aquestes penalitzacions no podrà excedir del DEU PER CENT (10%) de 

l’import global del Contracte. En cas de superar aquest percentatge, ZHILMA NOVA-

BUILDING, S.A. queda expressament facultat per rescindir el Contracte retenint tota la 
facturació pendent d’abonament així com les Garanties aportades per l’INDUSTRIAL amb 

l’oportuna liquidació dels treballs efectuats, una vegada deduïts els càrrecs que procedeixin pels 
perjudicis ocasionats a ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. 

4.3 L’import de les penalitzacions, si n’hi haguessin i no superessin  el percentatge assenyalat al 

paràgraf anterior, es deduiran de les factures pendents d’abonament en el moment d’aplicar-se 
aquestes, o de les Garanties aportades per l’INDUSTRIAL, o en el seu cas compensades amb 

qualsevol altra quantitat que per qualsevol concepte pugui endeutar ZHILMA NOVA-
BUILDING, S.A. a l’INDUSTRIAL. 

 
Article 5º.- Forma de pagament. 

 

5.1 En cas de conformitat amb les factures presentades, ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. abonarà 
l’import d’aquestes mitjançant transferència bancària al nº de compte esmentat a l’annex 1 

de preus a 30 dies a comptar des de la data de la factura. 
5.2 Quan, de conformitat amb el previst en l’apartat 5.1 anterior, ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. 

lliuri pagarés o lletres de canvi, totes dues parts pacten expressament que aquest lliurament 

produirà els efectes del pagament del preu, amb excepció del disposat al paràgraf segon de l’Art. 
1170 del Codi Civil. 

 
Article 6º.- Retencions i garanties. 

 
6.1 Per garantir la qualitat dels treballs realitzats i dels materials utilitzats per l’INDUSTRIAL, així 

com el compliment dels terminis establerts en l’ANNEXE 2 “PROGRAMA D’OBRA”, s’estableix una 

retenció del cinc (5%) PER CENT de l’import de cada factura parcial. 
6.2 Una vegada realitzada per part de la PROPIETAT la Recepció dels treballs objecte d’aquest 

contracte, s’obrirà un període de garantia dels mateixos que serà igual a 12 MESOS DES DE la 
recepció de les obres. 

6.3 Durant aquest termini l’INDUSTRIAL, s’obliga a reparar els defectes de construcció imputables 

a ell amb l’arranjament al que dictamini la Direcció Facultativa. 
 

CAPÍTOL III.- C L À U S U L E S  G E N E R A L S  
 

Article 1º.- Condicions d’execució. 

 
1.1 Els termes d’aquest contracte anul·len qualsevol oferta o pacte anterior, verbal o escrit, que 

contradigui algun dels pactes del mateix. 
1.2 Al formalitzar-se el present contracte l’INDUSTRIAL lliurarà a ZHILMA NOVA-BUILDING la 

següent documentació: 
1.2.1 Escriptura de Constitució de Societat o adaptació d’Estatuts i Escriptura de Poders 

1.2.2 Fotocòpia DNI/NIF del representant de l’INDUSTRIAL. 

1.2.3 Fotocòpia del IAE. 
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1.2.4 Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament de les 

quotes, tant les del Règim General com les d’Autònom. 
1.2.5 Certificat d’estar al corrent de les Obligacions Tributaries. 

1.2.6 Assegurances de Responsabilitat Civil. 
1.2.7 Pòlissa d’Accidents, segons conveni. 

1.2.8 La documentació a que es fa referència en l’annexe número 3. 

1.3 L’INDUSTRIAL no podrà realitzar cap canvi de marques ni especificacions tècniques respecte 
dels materials, equips o màquines a subministrar a l’obra segons el QUADRE DE PREUS, sense la 

prèvia autorització escrita de ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A., incorrent en cas contrari, en 
una penalització l’import de la qual es derivarà d’aquella a la qual ZHILMA NOVA-BUILDING, 

S.A. hagués de fer front per tal de refer les actuacions, materials, substituir els equips o 

màquines acordats segons el present contracte i que han estat objecte d’aquests canvis no 
autoritzats, tot això, sense perjudici de la facultat de ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. per 

rescindir el Contracte, si fos oportú. 
1.4 Abans de procedir a l’execució de cada unitat d’obra, l’INDUSTRIAL haurà d’obtenir la 

conformitat de ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A., que l’indicarà l’ordre de preferència a seguir. 

1.5 L’INDUSTRIAL executarà els treballs del present contracte de forma que no dificulti el normal 
desenvolupament de la resta de l’Obra. 

1.6 L’INDUSTRIAL prendrà al seu càrrec totes les construccions i instal·lacions necessàries per al 
desenvolupament dels seus treballs, llevat de pacte en contra registrat per escrit en aquest 

contracte. ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. no tindrà responsabilitat en la descàrrega, 
verificació, custòdia o emmagatzematge dels materials o maquinària de l’INDUSTRIAL. 

1.7 Quan per acord exprés, ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. realitzi forniment de materials o 

components per als treballs a desenvolupar per l’INDUSTRIAL, aquests es realitzaran amb 
VALS DE LLIURAMENT escrits amb el corresponent REBUT. La sola firma d’aquests per part 

del personal autoritzat per l’INDUSTRIAL serà suficient perquè aquest es responsabilitzi de la 
tutela i conservació d’aquests materials (quan no fossin fungibles) o equips, que seran 

descomptats de les factures que presenti l’INDUSTRIAL. 

1.8 L’INDUSTRIAL, en cas de ser requerit per allò, sotmetrà a ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. 
mostres de cadascun dels materials que hagi d’utilitzar i realitzarà les unitats i proves de 

laboratori que aquesta consideri necessàries. 
1.9 Seran de compte i càrrec de l’INDUSTRIAL l’obtenció dels corresponents permisos i llicències 

administratives de tota índole quan l’execució dels treballs contractats faci necessària l’explotació 
d’una cantera, així com quan per qualsevol circumstància hagi de procedir-se al desenvolupament 

de qualsevol activitat extractiva. Si a conseqüència de tal incompliment s’iniciés qualsevol tipus 

d’expedient administratiu contra ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A.  amb proposició de sanció, 
ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. descomptarà a l’INDUSTRIAL el mateix import de les 

sancions amb el màxim de les quantitats que ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. li degui a 
l’INDUSTRIAL, sense perjudici de l’ulterior liquidació quan s’estableixi la sanció definitiva. 

L’anterior s’entén sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis que per aquest 

incompliment es causin a ZHILMA NOVA-BUILDING, així com que la quantitat es descomptarà 
així mateix dels imports pendents d’abonament a l’INDUSTRIAL o de les garanties o retencions, 

si existissin. 
 

Article 2º.- Condicions de facturació i amidaments. 

 
2.1 Les quantitats a facturar seran sempre les realment executades i acceptades per ZHILMA 

NOVA-BUILDING. 
2.2 Mensualment es realitzarà un amidament a origen dels treballs executats i acabats d’obra per 

part de les persones autoritzades per ZHILMA NOVA-BUILDING i l’INDUSTRIAL, els quals 
estendran un “INFORME D’AMIDAMENTS”, únic document vàlid a efectes de facturació. 

Aquest “Informe d’Amidaments” deurà comptar amb la conformitat del Project Manager de 
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ZHILMA NOVA-BUILDING, el criteri del qual prevaldrà en cas de dubte o discrepàncies en 

l’amidament. 
2.3 De resultes d’aquest amidament, l’INDUSTRIAL, presentarà a l’oficina de ZHILMA NOVA-

BUILDING factura per triplicat, acompanyant a la mateixa tota la documentació exigible segons 
aquest contracte (annexe 3, article 1,), conjuntament amb la relació signada i segellada del 

personal que ha estat treballant a l’obra objecte d’aquest contracte. Serà indispensable que 

s’adjunti una còpia del INFORME D’AMIDAMENTS corresponent al mes facturable, acceptat pel 
Project Manager de ZHILMA NOVA-BUILDING. 

2.4 Les factures s’emetran en base als preus establerts en el QUADRE DE PREUS de l’ANNEXE 
NÚMERO 1 i successius, si existeixen, utilitzant les mateixes denominacions i detalls per a cada 

unitat a facturar. 

2.5 Totes les factures es faran a origen i seran a bon compte de la liquidació final d’obra, sense que 
en cap cas suposi aprovació i recepció de les obres i/o subministraments a que fan referència. 

2.6 No s’admetran, llevat pacte exprés en contra, facturació de materials o equips en provisió, ni de 
maquinària de producció a disposició en obra. 

2.7 Serà indispensable per a la conformació de l’última factura que l’INDUSTRIAL aporti els 

Certificats de Qualitat o homologacions d’aquells materials i equips en què s’exigeixi per part de 
la Direcció Facultativa o per la Direcció Tècnica de l’Obra o simplement pel Project Manager. 

2.8 No seran admeses factures que continguin errors en les operacions o presentin defectes d’edició 
i/o omissions respecte de les exigències que els Organismes Oficials competents en matèria fiscal 

estableixin per a les factures entre Societats. 
2.9 Expressament es fa constar que les factures emeses que no compleixin amb els requisits indicats 

o que no siguin conformes amb les amidacions efectuades seran tornades a l’INDUSTRIAL per 

a la seva modificació sense que siguin exigibles pèrdues o indemnitzacions de cap tipus per la 
possible demora que allò suposi en el pagament. 

2.10 L’import líquid de cada factura serà abonat mitjançant transferència bancària l’entitat bancària 
estimada per l’INDUSTRIAL d’acord a l’indicat a l’article 5, apartat 5.1. 

2.11 No obstant, en el cas que es lliuressin talons es lliurarien a l’INDUSTRIAL a l’oficina de ZHILMA 

NOVA-BUILDING a les persones designades per aquest. No es lliurarà cap taló si no es 
compleixen les condicions del apartat 2.3 d’aquest article. 

2.12 No s’admetran transferències bancàries ni talons en el cas de no ser conformes les factures  ni 
s’admetran els girs que no haguessin estat prèviament acceptats per ZHILMA NOVA-

BUILDING. 
2.13 En totes les factures s’haurà de fer constar el Codi de Proveïdor i d’Obra i el núm. Patronal 

de la Seguretat Social. Cada factura haurà fer referència a una sola obra. 

2.14 Les factures hauran de ser rebudes a les Oficines de ZHILMA NOVA-BUILDING dins el 
període comprès entre el darrer dia del mes en què l’INDUSTRIAL ha prestat el servei o 

efectuat el forniment i el 10 del mes següent. Les factures rebudes amb posterioritat al període 
indicat veuran aplaçat tant el lliurament del document de pagament com el seu venciment en un 

mes per cada mes de retard en la recepció. 

2.15 L’INDUSTRIAL no podrà cedir a tercers les factures que es derivin d’aquest Contracte sota cap 
concepte donat que les mateixes s’entenen lliurades a bon compte de la liquidació final. 

Igualment, l’INDUSTRIAL no podrà, en virtut del que estableix aquesta clàusula, subscriure 
contractes de “FACTORING” donat el seu exprés compromís de no cedir a tercers les factures 

emeses a ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. 

 
Article 3º.- Condicions de preus. 

 
3.1 Els valors definitius de les unitats seran el resultat d’aplicar els preus als amidaments 

pressupostats. Per tant, el valor total establert en l’ANNEXE 1 “QUADRE DE PREUS” és executiu. 
3.2 No s’admetran factures a les quals s’incloguin unitats d’obra que no figurin en l’ANNEXE 1 

“QUADRE DE PREUS”. 
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3.3 Excedint el termini pactat pel pagament del preu del de 90 dies assenyalat a l’apartat 4 de 

l’Article 116 del RDL 2/2000 de 16 de juny pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, les parts fan constar que el preu que s’ha convingut inclou la 

repercussió de l’interès al tipus legal del diner incrementat en 1,5 punts pel temps comprès entre 
el transcurs dels 90 dies des de la data la factura i el previngut per al pagament. 

3.4 Els preus indicats en l’ANNEXE NÚMERO 1 i en els futurs que es poguessin establir seran fixes i 

no estaran subjectes a cap revisió, ni tan sols per variacions oficials de preus dels materials o de 
Convenis Col·lectius o particulars de Mà d’Obra que s’implantin amb posterioritat per 

Organitzacions Professionals o Organismes Oficials d’àmbit local, comarcal o nacional. 
3.5 Si ZHILMA NOVA-BUILDING executa part dels treballs inherents al contractat en el present 

CONTRACTE com ajudes, medis auxiliars, transports interiors, subministraments de combustible, 

etc., el seu import es descomptarà de la facturació de l’INDUSTRIAL. 
3.6 L’INDUSTRIAL s’obliga a realitzar treballs que excedeixin dels indicats en l’ANNEXE 1 “QUADRE 

DE PREUS” en una quantia global del 20% del conjunt executables en qualsevol unitat d’obra 
d’acord amb les necessitats d’aquesta, sense que comporti variació de preus ni suposi raó per 

reclamar indemnitzacions per part de l’INDUSTRIAL. 

3.7 Quan fos necessari realitzar treballs diferents dels previstos en el Contracte, aquests hauran de 
ser pressupostats per l’INDUSTRIAL i acceptats per escrit per part de ZHILMA NOVA-

BUILDING. El pressupost s’annexarà a aquest contracte i establirà preus unitaris, quantitats i 
terminis d’execució de les unitats a realitzar. Aquests ANNEXES es regiran pels mateixos pactes 

establerts en el present Contracte. La falta del corresponent ANNEXE no obligarà a ZHILMA 
NOVA-BUILDING al pagament dels treballs realitzats, fins i tot encara que s’hagin executat 

amb l’aquiescència dels seus comandaments o per ordre directa de ZHILMA NOVA-BUILDING, 

S.A. 
 

Article 4.- Condicions de terminis. 
 

4.1 El termini d’execució dels treballs d’aquest contracte es fixa en els apartats 3.3 i 3.4 de l’Article 3 

del CAPÍTOL II.- CLÀUSULES PARTICULARS. 
4.2 Quan el retard en el començament dels treballs es produís per causes alienes a l’INDUSTRIAL o 

degut a causes de força major, aquest tindrà dret a una pròrroga de termini igual a la demora 
produïda, sempre que aquesta hagi estat reconeguda prèviament i per escrit pel Project Manager. 

4.3 Si l’INDUSTRIAL incomplís injustificadament els terminis previstos en l’ANNEXE 2 “PROGRAMA 
D’OBRA”, tant en els parcials com en els finals per temps superior a VINT DIES, ZHILMA 

NOVA-BUILDING, retindrà tota la facturació pendent d’abonament i podrà optar per: (1) la 

rescissió del contracte amb pèrdua de les retencions i garanties aportades per l’INDUSTRIAL, o 
per (2) requerir l’execució dels treballs o part d’ells a un tercer deduint-se els augments de preu, 

si existissin, de les factures, retencions o de les garanties. 
4.4 Quan els terminis d’execució fossin alterats per ordres demandants de la Direcció Facultativa o 

per la PROPIETAT, l’INDUSTRIAL, assumirà els canvis que comporti, adaptant els seus treballs 

a les instruccions que rebi per part de ZHILMA NOVA-BUILDING. 
4.5 L’INDUSTRIAL no podrà retirar de l’Obra, durant el transcurs dels treballs, personal, equips ni 

medis de producció o materials amuntegats que puguin alterar la marxa dels treballs sense la 
prèvia autorització per escrit del Project Manager de ZHILMA NOVA-BUILDING. 

 

Article 5.- Condicions de qualitat dels treballs. 
 

5.1 En general i encara que expressament no s’indiqui en altres apartats, l’INDUSTRIAL haurà de 
realitzar els treballs contractats d’acord amb els següents extrems que declara conèixer: (1) Els 

Plànols del Projecte i/o els aprovats per la Direcció Facultativa de l’obra; (2) La Memòria i Plec de 
Prescripcions del Projecte i/o els documents aprovats amb posterioritat per la Direcció 

Facultativa; i (3) Les normes vigents relatives al treball contractat encara que no estiguin 
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expressades en el Projecte i les instruccions i replantejaments donats per ZHILMA NOVA-

BUILDING i/o la DIRECCIÓ FACULTATIVA. 
5.2 L’INDUSTRIAL declara posseir els coneixements necessaris per a la execució dels treballs 

subcontractats, com són: situació de l’obra, Memòria, Plànols, Amidaments, especificacions 
tècniques i, en general, tota la documentació relativa a la mateixa, considerant-la suficient per 

portar a un bon final els treballs contractats al preu fixat. 

5.3 L’INDUSTRIAL declara estar en possessió del preceptiu Carnet d’Empresa amb Responsabilitat, 
així com posseir les homologacions tècniques, tant de l’Empresa com dels empleats en aquells 

treballs en què aquestes exigències siguin d’obligat compliment segons els Organismes Oficials 
que tinguin competència en els treballs que se subcontracten. 

5.4 Els equips mecànics i humans seran els adequats i necessaris per portar a bon terme els treballs 

contractats en els terminis previstos. A més, ZHILMA NOVA-BUILDING es reserva el dret de 
no admetre aquells equips o màquines que no consideri adequats per l’obra i podrà ordenar en 

qualsevol moment la retirada immediata de l’obra dels mateixos. En tal cas es donarà un termini 
d’una setmana per tal que l’INDUSTRIAL aporti els mitjans adequats al treball a realitzar. 

L’incompliment d’aquest apartat facultarà a ZHILMA NOVA-BUILDING per aportar maquinària 

pròpia o de tercers per suplir les carències de l’INDUSTRIAL, descomptant de la facturació del 
mateix el sobrecost que suposi. 

5.5 L’acceptació del nivell de qualitat dels treballs se subordina a la aprovació del Project Manager, 
de ZHILMA NOVA-BUILDING i en última instància a la conformitat de les Direccions Tècnica i 

Facultativa. 
5.6 L’INDUSTRIAL es compromet a realitzar a les seves expenses tots els controls, proves i assajos 

ordenats per la DIRECCIÓ FACULTATIVA de l’Obra, essent al seu càrrec la devolució dels 

materials que no satisfacin les proves, així com la demolició i reconstrucció de les unitats 
executades. 

5.7 ZHILMA NOVA-BUILDING no tindrà obligació de pagament de cap factura a l’INDUSTRIAL 
d’unitats que resultin rebutjades per la Direcció Facultativa com a conseqüència de la inadequada 

qualitat dels materials emprats o de la mala execució dels treballs realitzats per l’INDUSTRIAL. 

5.8 L’INDUSTRIAL s’obliga a corregir, al seu càrrec, els treballs que hagi realitzat sense aprovació 
per part de ZHILMA NOVA-BUILDING o que a judici de la Direcció Facultativa no fossin 

admissibles per la seva mala execució o per la falta de qualitat dels materials aportats per 
l’INDUSTRIAL, incloent-hi els treballs de demolició, reforç i nova execució de les unitats en 

qüestió. 
Quan aquests treballs siguin realitzats per ZHILMA NOVA-BUILDING o terceres persones a 

instàncies d’aquest, les despeses que se’n derivin es deduiran de les factures de l’INDUSTRIAL 

o de les retencions i garanties. 
5.9 Els treballs es realitzen a risc i ventura de l’INDUSTRIAL fins al termini del període de garantia. 

5.10 Les variacions sobre el Projecte Original que es produeixi com a  conseqüència d’ordres 
demandades de la Direcció Facultativa seran assumides per l’INDUSTRIAL sense que això 

suposi cap dret a revisar els termes d’aquest Contracte, excepte pel que fa referència a la 

valoració de les noves unitats a executar, les quals hauran de ser aprovades per la Direcció 
Tècnica d’obra mitjançant l’oportú ANNEXE. 

5.11 Seran per compte de l’INDUSTRIAL tots els danys que es causin a ZHILMA NOVA-BUILDING 
o a tercers com a conseqüència de: (1) la mala execució dels treballs, (2) per la utilització 

indeguda en qualitat i ús de materials o equips o (3) per incompliment de les ordres rebudes. 

Aquestes reclamacions podran ser satisfetes amb càrrec a la retenció o pagaments pendents 
mitjançant prova fefaent de la reclamació citada. 

 
Article 6.- Condicions de la retenció i garantia. Recepció de l’obra. 

 
6.1 L’INDUSTRIAL garanteix la qualitat dels materials i equips a aportar i la perfecta execució dels 

treballs a realitzar, així com el compliment dels terminis establerts en l’ANNEXE 2 “PROGRAMA 
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D’OBRA” d’aquest Contracte i, a tal fi, accepta la retenció establerta en l’apartat 6.1 de l’Article 6 

(CAPÌTOL II.- CLÀUSULES PARTICULARS). 
6.2 En el cas que aquests extrems fossin complerts i prèvia acceptació dels mateixos per part de la 

Direcció Facultativa de ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A., aquesta tornarà a l’INDUSTRIAL la 
retenció acumulada una vegada hagi finalitzat el període de garantia. 

6.3 En qualsevol cas, la devolució de la retenció queda supeditada a el lliurament previ a les oficines 

de ZHILMA NOVA-BUILDING per part de l’INDUSTRIAL de tots els Certificats i qualsevol 
altra documentació exigible segons la Legislació vigent respecte dels equips i materials 

subministrats per l’INDUSTRIAL. Igualment, serà condició indispensable per a la devolució de la 
retenció que l’INDUSTRIAL presenti tots els documents de pagament a la Seguretat Social i 

rebuts de quitança de tots els treballadors empleats al llarg de l’Obra degudament diligenciats i al 

corrent de pagament i hagi presentat tota la documentació sol·licitada al capítol III de clàusules 
generals, article 2, apartat 2.3. 

6.4 La devolució de les retencions, un cop hagi finalitzat el període de garantia, s’efectuarà de la 
mateixa forma que la indicada en l’apartat 5.1 de l’Article 5 (CAPÍTOL II.- CLÀUSULES 

PARTICULARS). 

6.5 Efectuada la recepció per part de ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. dels treballs realizats per 
l’INDUSTRIAL començarà el període de garantia, el qual durarà 12 mesos. Durant el període de 

garantia, l’INDUSTRIAL es compromet a corregir al seu càrrec tots els defectes existents que 
siguin imputables a mala execució, defectes i deficiències dels treballs o materials per ell 

aportats. 
L’incompliment del deure de reparar durant el període de garantia permetrà a ZHILMA NOVA-

BUILDING el portar a terme pel seu compte o per tercers les reparacions necessàries, essent el 

cost, penalitzacions i/o indemnitzacions que se l’exigeixi a càrrec de l’INDUSTRIAL. 
6.6 Al termini del període de garantia cessaran totes les obligacions de l’INDUSTRIAL de 

manteniment i reparació, mantenint les responsabilitats que la Llei estableixi. 
6.7 Una vegada hagin finalitzats els treballs objecte del present contracte, l’INDUSTRIAL haurà de 

remetre a ZHILMA NOVA-BUILDING en un termini d’un mes tots els càrrecs o factures 

corresponents al seu treball. Transcorregut aquest termini, seran rebutjats tots els càrrecs que es 
presentin fora d’ell i caducarà el dret a la seva reclamació. 

6.8 Igualment, acabats els treballs, l’INDUSTRIAL desallotjarà l’obra i recollirà tota deixalla, runa o 
brutícia que hagin produït els seus treballs i lliurarà els mateixos nets i amb perfectes condicions 

d’ús. Qualsevol despesa que origini a ZHILMA NOVA-BUILDING l’incompliment d’aquestes 
exigències li serà descomptada de la liquidació provisional a l’INDUSTRIAL. 

 

Article 7.- Obligacions socials, fiscals i laborals de l’industrial; prohibició de subcontractació. 
 

7.1 L’INDUSTRIAL, al començament dels treballs, designarà una persona que serà l’interlocutor 
vàlid a efectes tècnics i laborals de les instruccions que li transmeti el Project Manager i/o Cap 

d’Obra de ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. El desconeixement per part de l’INDUSTRIAL de 

les Normes i Instruccions dictades pel Project Manager i/o Cap d’Obra no seran disculpa de 
l’obligació de l’INDUSTRIAL al compliment de les mateixes. 

7.2 L’INDUSTRIAL està obligat al compliment de les disposicions en vigor o que poguessin publicar-
se durant la vigència d’aquest contracte en matèria Laboral, Fiscal, de Seguretat Social i de 

Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb la Reglamentació, Conveni o Norma que li sigui 

aplicable, tenint a tot el personal que participi en els treballs objecte d’aquest contracte afiliat a la 
Seguretat Social i emparat sota pòlissa d’Assegurança d’Accidents de Treball i pòlissa de 

Responsabilitat Civil corresponent. 
7.3 A tal fi, l’INDUSTRIAL justificarà mensualment a ZHILMA NOVA-BUILDING el compliment 

d’aquestes obligacions mitjançant la presentació de les liquidacions mensuals d’assegurances 
socials degudament compulsades per entitat bancària o gestora i rebuts de salaris abonats als 

treballadors. 
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L’INDUSTRIAL lliurarà firmada a ZHILMA NOVA-BUILDING el dia u de cada mes una llista 

del personal que es troba a l’Obra, llista en la qual es relacionaran un a un els operaris de 
l’INDUSTRIAL, categoria, número de l’afiliació a la Seguretat Social, data d’alta amb 

l’INDUSTRIAL i data d’incorporació a l’obra de ZHILMA NOVA-BUILDING. Qualsevol alta o 
baixa que al llarg del mes es produeixi haurà de ser comunicada el mateix dia i per escrit a 

ZHILMA NOVA-BUILDING. Tot el personal que figuri a les anomenades llistes haurà d’estar 

donat d’alta a la Seguretat Social. Per això, l’INDUSTRIAL presentarà a l’inici dels treballs 
fotocòpia de l’última liquidació de les Assegurances Socials, degudament diligenciada per l’entitat 

Gestora o el Banc de Recaptació o l’Acta de la Seguretat Social MOD. A/2/2, quan sigui personal 
de nova incorporació. 

Si com a resultat de la preceptiva consulta a l’Entitat Gestora de la Seguretat Social segons 

l’Article 42 núm. 1 de l’Estatut dels Treballadors resultessin descoberts de l’INDUSTRIAL, queda 
facultada ZHILMA NOVA-BUILDING per resoldre el present contracte així com disposar de les 

retencions i pagaments pendents de liquidació per fer front, en el seu cas, a les reclamacions 
que, en un futur, pogués efectuar-la Seguretat Social a ZHILMA NOVA-BUILDING. 

7.4 L’INDUSTRIAL no podrà cedir ni subcontractar els treballs o part d’ells a tercers, sense permís 

escrit de ZHILMA NOVA-BUILDING. 
7.5 En cas d’autorització, l’INDUSTRIAL estarà obligat a recaptar i presentar a ZHILMA NOVA-

BUILDING tota la documentació de terceres persones o empreses exigible de caràcter laboral o 
fiscal com si d’ella mateixa es tractes. L’INDUSTRIAL es fa responsable solidari dels perjudicis i 

reclamacions que els Organismes Oficials poguessin reclamar amb relació al personal 
subcontractat. 

7.6 Queda expressament facultada ZHILMA NOVA-BUILDING per retenir les factures pendents de 

pagament en el moment de la Recepció dels treballs efectuats per a l’abonament dels salaris 
deguts i no percebuts pels treballadors empleats per l’INDUSTRIAL en l’obra. 

7.7 L’INDUSTRIAL i el seu personal compliran estricta i puntualment totes les ordres i instruccions 
que siguin donades pel personal autoritzat de ZHILMA NOVA-BUILDING en matèria d’horaris, 

normes de treball i disciplina interna establerta a l’Obra. 

7.8 ZHILMA NOVA-BUILDING es reserva el dret a recusar el personal de l’INDUSTRIAL de 
qualsevol categoria que, per la seva ineptitud, negligència, indisciplina o falta de rendiment, 

pugui comprometre la Seguretat, celeritat, ritme de les Obres o les relacions amb la propietat o 
direcció facultativa. 

7.9 L’INDUSTRIAL haurà de sol·licitar autorització per utilitzar la imatge o el nom de ZHILMA 
NOVA-BUILDING en qualsevol suport publicitari que faci referència als treballs que efectua. 

Quan aquesta autorització es concedeixi, l’INDUSTRIAL haurà de citar sempre a ZHILMA 

NOVA-BUILDING com promotor de l’Obra. 
 

 
Article 8.- Obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

8.1 L’INDUSTRIAL s’obliga a complir les disposicions obligatòries en matèria de seguretat i salut 
que es recullen en l’ANNEXE NÚMERO 3. A tal efecte hauran de remetre per escrit a ZHILMA 

NOVA-BUILDING tota la documentació exigida en aquest ANNEXE, sense perjudici del que es 
disposa en l’apartat 8.2 següent. Així mateix, l’INDUSTRIAL s’obliga a atendre i vetllar pel 

compliment per part dels seus treballadors de totes les obligacions que en matèria de seguretat i 

salut estiguin en vigor fins al dia d’avui i les que es puguin dictar en el futur. 
L’INDUSTRIAL, com a empresari de tot el personal que utilitzi per a la execució d’aquest 

contracte, respondrà davant les Autoritats, Organismes i Tribunals de la correcta aplicació de la 
legislació vigent en matèria de Seguretat i Salut i, en el seu cas, de l’adequada adaptació de la 

seva actuació al contingut del Pla de Seguretat i salut, confeccionat en base a l’Estudi de 
Seguretat i Salut elaborat per la Direcció Tècnica de ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. 

8.2 Tot el personal de l’INDUSTRIAL haurà d’utilitzar l’equip de protecció personal adequat i 

específic per al Treball a realitzar, complimentant les normes aplicables. Les infraccions reiterades 
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en matèria de Seguretat i Salut comeses per un treballador de l’INDUSTRIAL, obligarà al mateix 

a la seva substitució. 
8.3 Tota la Maquinària, instal·lacions i elements de treball general aportats a l’Obra per 

l’INDUSTRIAL compliran el total dels requisits exigits tant per la normativa vigent com pel Pla 
de Seguretat i Salut que li són d’aplicació. 

8.4 L’INDUSTRIAL vindrà obligat a presentar a ZHILMA NOVA-BUILDING en el termini d’una 

setmana el certificat de reconeixement mèdic de l’empleat que iniciï els seus treballs a l’obra. Així 
mateix, indicarà el procediment assistencial per atendre els seus possibles accidentats, indicant 

clínica, metge, etc., on seran atesos en cas necessari. 
8.5 L’INDUSTRIAL està obligat a designar el recurs preventiu per les seves feines i a complir les 

ordres rebudes per part del Sr Paco Lobato Hidalgo, designat per ZHILMA NOVA-

BUILDING com a encarregat d’obra i recurs preventiu propi per exigir als industrials el 
compliment de les normes de Seguretat i Salut aplicables. El Sr Paco Lobato Hidalgo vetllarà 

pel compliment per part dels operaris de l’INDUSTRIAL, del Pla de Seguretat i Salut de la 
normativa aplicable i donarà les ordres oportunes al respecte. Si l’INDUSTRIAL designa un altre 

responsable el comunicarà per escrit a ZHILMA NOVA-BUILDING. 

8.6 El Sr Paco Lobato Hidalgo en representació de la CONSTRUCTORA, s’obliga a assistir als 
Comitès de Seguretat i Salut, parcials o generals, que es desenvolupin amb motiu dels treballs. 

8.7 Si el número d’empleats de l’INDUSTRIAL supera la quantitat de 50, l’INDUSTRIAL crearà i 
reunirà mensualment el seu propi Comitè de Seguretat i Salut, el qual coordinarà i adaptarà la 

seva activitat al creat per ZHILMA NOVA-BUILDING. 
8.8 Les sancions que per part dels organismes laborals siguin imposats a ZHILMA NOVA-

BUILDING per falta d’incompliment de les mesures de Seguretat i Salut del personal de 

l’INDUSTRIAL li seran repercutides en els pagaments corresponents i es descomptaran de les 
quantitats que li siguin degudes per ZHILMA NOVA-BUILDING. 

En cas de reiteració, ZHILMA NOVA-BUILDING podrà resoldre el contracte sense que 
l’INDUSTRIAL tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que 

ZHILMA NOVA-BUILDING pogués reclamar-li. 

8.9 ZHILMA NOVA-BUILDING declina tota responsabilitat d’accidents, incloses les reclamacions 
laborals que poguessin existir respecte del personal dependent de l’INDUSTRIAL. 

 
Article 9.- Resolució del contracte. 

 
9.1 Són causes de resolució del present contracte: 

9.1.1 L’incompliment per part de l’INDUSTRIAL de qualsevol de les clàusules d’aquest contracte i 

dels seus annexes. 
9.1.2 L’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts. 

9.1.3 La fallida, suspensió de pagaments o concurs de creditors de qualsevol de les parts, sense 
perjudici dels drets i accions que a cadascú pogués correspondre. 

9.1.4 L’incompliment de l’INDUSTRIAL de les Obligacions Laborals o les normes de Seguretat i 

Salut. 
9.1.5 L’acord comú de les parts, amb els efectes que en el mateix s’estableixin. 

9.1.6 La falta de capacitat tècnica o laboral de l’INDUSTRIAL observada durant l’execució dels 
treballs contractats. 

9.2 Qualsevol de les causes de resolució descrites, a excepció del comú acord, donarà dret a l’altra 

part contractant que no hagués incorregut en ella o no l’hagués provocat, a la indemnització per 
danys i perjudicis derivats de la mateixa. 

9.3 En el cas que la resolució hagués set provocada per l’INDUSTRIAL, ZHILMA NOVA-
BUILDING farà seves, en concepte d’indemnització per danys i perjudicis, les quantitats 

pendents d’abonament, les retencions de garantia que poguessin existir (qualsevol que fos el seu 
origen) i la producció a incloure en la certificació pendent de facturar. 

9.4 En qualsevol supòsit de resolució d’aquest contracte, l’INDUSTRIAL haurà de retirar de l’obra de 

forma immediata tots els elements humans i materials utilitzats en l’execució dels treballs 
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encomanats. La demora en aquesta acció en més de 48 hores suposarà el deure d’indemnitzar a 

ZHILMA NOVA-BUILDING en l’import dels perjudicis causats pel retard. Així mateix, 
l’INDUSTRIAL manifesta renunciar en aquell moment a qualsevol dret possessor o de retenció 

de l’obra executada. 
9.5 El desestimament unilateral o abandonament del present contracte efectuat per l’INDUSTRIAL 

comportarà l’obligació d’aquest d’indemnitzar a ZHILMA NOVA-BUILDING amb la quantitat 

equivalent al 30% del volum d’obra deixada d’executar, sense que això obsti a l’exercici de l’acció 
de reclamació de perjudicis si aquestos superessin la quantitat de la indemnització prefixada. 

9.6 En cas que alguna de les parts opti per la resolució del present contracte i llevat que la mateixa 
es verifiqui de comú acord i per escrit, haurà de notificar-ho a l’altra part de forma fefaent al 

domicili d’aquesta que figura a la portada, i s’entendrà que el notificat accepta aquesta resolució i 

totes les conseqüències que de la mateixa es derivin, si en el termini de deu dies a contar des 
de la notificació fefaent no manifesta la seva disconformitat també en forma fefaent. La negativa 

a rebre la notificació o la impossibilitat de verificar-la, per qualsevol causa, tindrà el valor 
d’acceptació de la resolució decretada i produirà els efectes contractualment previstos. 

 

Article 10.- Assegurança de Responsabilitat Civil. 
 

10.1 L’INDUSTRIAL haurà de tenir coberta la Responsabilitat Civil per garantir les conseqüències 
econòmiques derivades dels danys corporals, materials i immaterials, consecutius o no, causats a 

tercers com a conseqüència de la seva activitat. 
10.2 COBERTURES: 

- Danys a Tercers (Danys corporals, materials, amb una cobertura mínima de un 20% superior al 

import de contractació) 
- Responsabilitat Civil Creuada (Responsabilitat Civil que entre si, pugui incumbir a cada un dels 

contractistes que intervinguin en l’Obra). 
- Responsabilitat Civil Patronal (Reclamacions per danys causats a les persones que treballin al 

seu servei), amb un límit mínim de 150.253’03 Euros i un límit mig de 300.506’05 Euros, per 

víctima. 
10.3 JUSTIFICACIÓ: 

L’INDUSTRIAL haurà de facilitar a ZHILMA NOVA-BUILDING còpia de les pòlisses subscrites 
conjuntament amb el rebut del pagament de la prima. 

El rebut que acredita la vigència de les pòlisses haurà de presentar-se inexcusablement a l’inici 
dels treballs i a cada venciment de la pòlissa. 

 

 
Article 11.- Impostos. 

 
11.1 Tots els impostos, taxes o tributs excepte l’IVA que puguin afectar al present contracte o a 

l’execució dels treballs a que es refereix així com les despeses derivades de la seva possible 

elevació a escriptura pública, seran a càrrec de l’INDUSTRIAL. 
 

Article 12.- Tractament automatitzat de dades de caràcter personal. 
 

12.1 Les dades que l’INDUSTRIAL facilita a ZHILMA NOVA-BUILDING s’inclouran en un fitxer 

automatitzat que es conservarà de forma confidencial per ZHILMA NOVA-BUILDING de 
conformitat amb la legislació vigent sobre Protecció de Dades automatitzats. L’INDUSTRIAL pot 

accedir als mateixos en qualsevol moment per sol·licitar la seva consulta, actualització, 
rectificació o cancel·lació, si així ho desitja. 

 
Article 13.- Aspectes mediambientals. 
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13.1 L’INDUSTRIAL queda obligat a seguir les indicacions del personal de ZHILMA NOVA-

BUILDING en tot el que faci referència a la gestió mediambiental de l’obra. Així mateix, queda 
obligat a subministrar la informació necessària per portar a terme els controls establerts pel 

sistema de gestió mediambientals de ZHILMA NOVA-BUILDING. 
13.2 L’INDUSTRIAL s’obliga a complir tota la legislació de caràcter mediambiental i sectorial vigent 

en tot allò que afecta a les activitats o serveis pels quals és contractat. En particular, complirà 

amb les següents prescripcions: 
 

1. Si l’INDUSTRIAL utilitza productes o materials, els residus o recipients dels quals 
tinguin la condició de perillosos segons la Llei 10/98 Bàsic de Residus i Real Decret 

833/88 modificat pel Real Decret 952/97, aquest quedarà obligat a seguir les 

indicacions del personal de ZHILMA NOVA-BUILDING en el que faci referència a la 
seva manipulació i emmagatzematge a l’obra, així com a gestionar-los per si mateix o a 

través d’un gestor autoritzat segons la legislació vigent. 
2. Els envasos industrials o terciaris dels materials posats a l’obra per l’INDUSTRIAL es 

manipularan i separaran seguint les indicacions del personal de ZHILMA NOVA-

BUILDING. Així mateix, l’INDUSTRIAL queda obligat a retirar aquestos envasos i tornar-
los per si mateix al fabricant o proveïdor segons estableix la Llei 11/97, d’envasos i 

Residus d’Envasos i el seu Reglament aprovat pel Real Decret 782/98. 
3. L’INDUSTRIAL queda obligat a dipositar la resta de residus generats per la seva activitat 

en els punts i condicions establertes per ZHILMA NOVA-BUILDING. La utilització 
d’abocaments queda restringida a aquells expressament aprovats pel personal de ZHILMA 

NOVA-BUILDING i disposarà en tot cas de les autoritzacions ambientals i llicències 

municipals que resultin preceptives segons la legislació vigent. 
4. Les gestions necessàries per obtenir les autoritzacions, llicències o permisos que resultin 

exigibles per la legislació mediambiental i sectorial vigent per l’exercici de l’activitat de 
l’INDUSTRIAL aniran a compte d’aquest. La documentació inherent està a disposició del 

personal de ZHILMA NOVA-BUILDING, que podrà requerir-la quan ho consideri oportú. 

 
Article 14.- Jurisdicció. 

 
14.1 Per a la decisió de totes les qüestions litigioses derivades del present contracte, ambdues parts, 

amb renúncia expressa al seu propi Fur, se sotmeten en cas de litigi a la jurisdicció ordinària dels 
Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

 

En els termes convinguts i ratificant-se ambdues parts, firmen el present contracte, per duplicat exemplar 
i a un sol efecte, al lloc i data expressats a l’encapçalament. 

 
EL CONTRACTISTA PRINCIPAL L’INDUSTRIAL 

ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A.               CREB S.A.              

P.P. P.P. 
 

 
 

 

 
 

Signat: Carlos A. Montserrat Signat: Jorge Bergantiños Piera 
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ANNEXE NÚM. 1 

 

CONTRACTE NÚM.: 01-005 DESCRIPCIÓ DE TREBALLS DE REFORÇ DE MURS 

Subcontractista: CREB S.A. 

 
QUADRE DE PREUS 

 
CONDICIONS PARTICULARS ANNEXE I.- QUADRE DE PREUS 

 
Article 1.- Obligacions de l’industrial 

 

1.1 Els preus senyalats en aquest ANNEX inclouen, per ser per compte i càrrec de l’INDUSTRIAL, 
els següents apartats: 

1.1.1 Forniment i transport dels materials fins al lloc de l’execució de les feines, components o equips 
necessaris per a l’execució de les unitats d’obra que es contracten i per tal que aquestes, una 

vegada acabades, resultin plenament operatives. 

1.1.2 Prestació de mà d’obra necessària, directa o indirecta, per a la perfecta execució i culminació 
dels treballs contractats amb totes les despeses que generés, com per exemple: impostos, 

dietes, transports de personal i Assegurances Socials i/o particulars. 
1.1.3 L’aportació de maquinària i/o utillatge auxiliar precís per al desenvolupament i perfecta 

culminació dels treballs contractats amb totes les despeses que generés. 
1.1.4 Qualsevol tipus d’ajuda necessària per al desenvolupament dels treballs que no estiguessin 

expressament indicats al Contracte. 

1.1.5 El Benefici Industrial i les Despeses Generals i Indirectes que l’INDUSTRIAL tingui per costum 
aplicar als seus treballs. 

1.1.6 La descàrrega i moviment interior dins l’obra dels materials, maquinària i medis auxiliars 
necessaris per al desenvolupament dels treballs contractats. 

1.1.7 La neteja dels talls i la retirada de runes, materials i equips excedents utilitzats per 

l’INDUSTRIAL. 
1.1.8 Persona responsable a peu d’Obra, en especial el Cap d’Obra. 

1.1.9 Realització d’accessos per a la realització dels treballs. 
1.1.10 Permisos, legalitzacions, llicències, plànols certificats dels equips, materials emprats i les 

despeses de tramitació necessaris per a la posada en funcionament de la instal·lació 

contractada o l’execució dels treballs a realitzar. 
1.1.11 Replantejaments, neteja i retirada de runes ocasionats per l’INDUSTRIAL.  

1.1.12 Quadre de preus segons ANNEXE 1.1 ADJUNT AL FINAL DEL CONTRACTE. 
 

 
CONFORMES 

 

 
EL CONTRACTISTA PRINCIPAL L’INDUSTRIAL 

ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A.               CREB S.A. 
P.P. P.P. 

 

 
 

 
Signat: Carlos A. Montserrat Signat: Jorge Bergantiños Piera 
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ANNEXE NÚM. 2 

 

CONTRACTE NÚM.: 01-005 DESCRIPCIÓ DE TREBALLS DE REFORÇ DE MURS 
 

Subcontractista: CREB S.A. 
 

 
 

Data Inici dels  

treballs 

 

19 

 

Març 

 

2014 

 

Data Final dels  

treballs 

 

19 

 

Juny 

 

2014 

 
* A més de les dates d’Inici i Final dels Treballs, les parts estableixen les següents FITES PARCIALS, que 

hauran de ser complimentats pel SUBCONTRACTISTA: 

 

NÚM. 

ORDRE 

 

DESCRIPCIÓ DE TREBALLS PARCIALS A EXECUTAR 

 

DATA LÍMIT 

   

 
CONFORMES 

 
 

EL CONTRACTISTA PRINCIPAL L’INDUSTRIAL 

ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A.              CREB S.A.              
P.P. P.P. 

 
 

 
 

 

 
 

Signat: Carlos A. Montserrat Signat: Jorge Bergantiños Piera 
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ANNEXE NÚM. 3 

 

CONTRACTE NÚM.: 01-005 DESCRIPCIÓ DE TREBALLS DE REFORÇ DE MURS 
 
 

Subcontractista: CREB S.A. 
 

 
DISPOSICIONS OBLIGATÒRIES EN MATÈRIA 

DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

Article 1.- Organització de la prevenció. 
 

1.1 Document de la constitució del Servei de Prevenció propi o aliè, acreditat per la comunitat autònoma 
corresponent. 

1.2 Abans d’iniciar els treballs, l’INDUSTRIAL estarà obligat a presentar Certificats acreditatius d’estar al 
corrent de les seves obligacions Fiscals, Salarials i de Seguretat Social (tant la quota obrera com la 
patronal). 

1.3 Basant-se en l’apartat anterior, l’INDUSTRIAL presentarà mensualment TC1, TC2 o Autònoms, i Informes 
d’Alta així com les fotocòpies de les Nòmines corresponents als treballadors que prestin serveis en l’obra. 

1.4 L’INDUSTRIAL tindrà vigent una Assegurança de Responsabilitat Civil de quantia suficient per cobrir la 
responsabilitat que pugui derivar-se de la seva activitat, Assegurança de Maquinària i Vehicles (quan 
aquests participin en l’obra) i Assegurança d’Eines especials. 

1.5 Tots els vehicles, maquinària i eines especials que s’utilitzin en el transcurs de l’execució dels treballs d’obra 

disposaran del seu corresponent certificat d’homologació oficial i hauran passat els controls i inspeccions 
periòdics que dicta el Departament d’Indústria de la Generalitat.  

1.6 L’INDUSTRIAL acredita la suficient formació tècnica i professional dels seus treballadors per desenvolupar 
correctament cadascun dels treballs que se li demanin. En aquesta línia, el personal que manipuli vehicles, 
grues i maquinària o eines especials disposarà de l’aptitud, formació, experiència i acreditació oficial 
necessària per poder desenvolupar tal manipulació. Caldrà presentar la documentació acreditativa, per a 
cada treballador, de la formació i informació que ha rebut. 

1.7 Tot el personal de l’INDUSTRIAL que participi en l’obra disposarà dels obligatoris certificats d’aptitud 
mèdica així com dels corresponents a la seva formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 

1.8 L’INDUSTRIAL firmarà l’acceptació del Pla de Seguretat que haurà redactat el Contractista Principal o bé 
redactarà les corresponents modificacions en els capítols que afectin a la seva intervenció, havent de ser 
acceptades aquestes pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

1.9 L’INDUSTRIAL estarà obligat a notificar l’Alta d’Obertura del Centre de Treball abans d’iniciar els treballs 
en ella. 

1.10 L’INDUSTRIAL, a través de la designació d’un Responsable de Seguretat a l’obra, seguirà les indicacions 

del coordinador de Seguretat i Salut, aplicarà les mesures correctes que se li proposin i complimentarà 
obligatòria i periòdicament els Protocols en matèria de Seguretat i Salut que aquell presenti. 

1.11 L’INDUSTRIAL disposarà d’un Concert en vigència amb un Servei de Prevenció oficialment acreditat per 
l’Administració. 

1.12 Tots els elements de seguretat i protecció col·lectiva que sigui necessari retirar per a la correcta execució 
dels treballs per part del personal de l’INDUSTRIAL però que hagin de romandre col·locats a l’obra més 
allà de l’abast dels esmentats treballs hauran de ser refets per aquest personal abans de l’entrada d’altres 
Industrials, essent aquesta condició indispensable per a la Certificació periòdica dels treballs. 

1.13 L’INDUSTRIAL haurà de proporcionar als treballadors els equips de protecció individual que hauran 
d’utilitzar, reposant-los quan resulti necessari i a la seva vegada vetllar pel seu correcte ús. Així mateix, es 
recomana que es tinguin certificats conforme s’ha lliurat aquests equips als treballadors. Caldrà remetre a 
ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A. els esmentats certificats cada cop que un treballador comenci a l’obra.  

1.14 L’INDUSTRIAL haurà de planificar la seva acció preventiva a l’empresa a partir d’una avaluació inicial de 
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. 

1.15 L’INDUSTRIAL no podrà subcontractar part dels treballadors objecte d’aquest Contracte a tercers sense 
prèvia notificació i aprovació escrita per part de ZHILMA NOVA-BUILDING. 
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Article 2.- Avaluació inicial de riscos de l’empresa. (art. 16 L.P.R.L.) 
 

2.1 A l’INDUSTRIAL li correspon i s’obliga a la: 
2.1.1 Avaluació dels riscos, determinant el grau de risc en funció de la probabilitat i severitat que els afecti en 

relació als treballs contractats. (Annexe 3.2 Full 1) 
2.1.2 Planificació preventiva detallant les fases a realitzar, operacions i mesures preventives a adoptar en 

cadascuna d’elles. (Annexe 3.2 Full 2) 
2.2 L’INDUSTRIAL ha de, en el seu cas: 
2.3 Posar en coneixement de ZHILMA NOVA-BUILDING mitjançant l’imprès de notificació d’accident els 

danys per a la salut dels treballadors i que causin baixa més d’un (1) dia. (Annexe 3.2 Full 3) 

2.4 Realitzar, prèvia notificació de l’accident, la corresponent investigació de danys per a la salut dels 
treballadors. (Annexe 3.2 Full 4) 

 
Article 3.- Equips de treball i mesures de protecció. (Art. 17 L.P.R.L.) 
 

3.1 L’INDUSTRIAL ha d’aportar i lliurar a ZHILMA NOVA-BUILDING: 
3.1.1 Impresos signats individualment pels seus operaris conforme la seva empresa els ha facilitat els equips de 

protecció individual necessaris per al desenvolupament del seu treball habitual. (Annexe 3.3 Full 1) 
3.1.2 Document de capacitació dels operaris de màquines/vehicles. (Annexe 3.3 Full 2) 

 
Article 4.- Informació, consulta i participació dels treballadors. (Art. 18 L.P.R.L.) 
 

4.1 A l’INDUSTRIAL li correspon i s’obliga a: 
4.1.1 Informar a tots els treballadors dels riscos generals i específics que afecten al seu lloc de treball així com 

informar del resultat de l’avaluació i planificació preventiva. 
4.1.2 Informar a tots els seus treballadors de la Documentació Informativa de Seguretat que li proporciona 

ZHILMA NOVA-BUILDING. 
4.2 L’INDUSTRIAL ha de lliurar a ZHILMA NOVA-BUILDING: 

4.2.1 Acusament de recepció que a cada treballador se li ha informat i consultat sobre els punts assenyalats a 
l’apartat 4.1 anterior. (Annexe 3.4 Full 1) 

 
Article 5.- Formació dels treballadors. (Art. 19 L.P.R.L.) 
 
5.1 L’INDUSTRIAL ha de lliurar a ZHILMA NOVA-BUILDING: 

5.1.1 Certificat de formació adequat en matèria en matèria de riscos i prevenció realitzada i firmada per un 
tècnic competent d’acord amb el que estableix el Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/97). 
(Annexe 3.5 Full 1) 

 
Article 6.- Mesures d’emergència. (Art. 20 L.P.R.L.) 
 

6.1 A l’INDUSTRIAL li correspon i s’obliga a lliurar a tots els treballadors la documentació informativa que li 
proporciona ZHILMA NOVA-BUILDING i que es compon de: 

6.1.1 Normes d’actuació per a primers auxilis. 
6.1.2 Llistat de telèfons d’urgències. 

6.2 L’INDUSTRIAL ha de lliurar a ZHILMA NOVA-BUILDING: 
6.2.1 Acusament de recepció de cada treballador que se li lliura la documentació assenyalada a l’apartat 6.1 

anterior i es compromet a portar en tot moment la “fitxa de normes d’actuació en cas d’accident i llistat de 
telèfons d’emergència”. (Annexe 3.6 Full 1) 

6.2.2 A empreses de 6 ó més treballadors, aportar acreditació de/ls operaris que hagin realitzat el curs de 
socorrisme i primers auxilis. 
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Article 7.- Ordre i neteja. (Art. 46.1 L.P.R.L.) 
 

7.1 L’INDUSTRIAL ha de lliurar a ZHILMA NOVA-BUILDING: 
7.1.1 Imprès signat, comprometent-se a mantenir en bon estat d’ordre i neteja, etc., les seves zones de treball. 

(Annexe 3.8 Full 1) 
 

 
 
 

 
CONFORMES 

 

EL CONTRACTISTA PRINCIPAL L’INDUSTRIAL 
ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A.               CREB S.A.               

P.P. P.P. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Signat: Carlos A. Montserrat Signat: Jorge Bergantiños Piera 



  C/ Ronda General mitre 15, 7o COYMAT ACUÑA S.L.
  08017 Barcelona

C/. Santiago Rusiñol, 14 Nave B-12, P.I.
Can Humet de Dalt
08213 - Polinyà

Nº PEDIDO: 300/005
  (El número de pedido se consignará necesariamente en la factura correspondiente así como en los albaranes de entrega

FECHA: 18/02/2014
OBRA:  300 / ARIBAU 306

60,00 28,000 1.680,00

Alquiler grupo electrógeno mínimo de 5 jornada, 8 h trabajo por día laborable

El mantenimiento de la máquina como son el aceite, los filtros, etc.serán por 

1,00 230,00 230,00

1,00 230,00 230,00

VALOR GLOBAL DEL PEDIDO SIN I.V.A.:  2.140,00

Nota

PLAZOS DE EJECUCIÓN: Inmediato
LUGAR DE EJECUCION: En obra (C/. Aribau, 306 08006 - Barcelona)

FORMA DE PAGO: 30 días, día 25 de cada mes
RETENCIÓN POR GARANTÍA: No se aplicará retención.

Firma y sello del Subcontratista: ZHILMA NOVA-BUILDING S.A.
COYMAT ACUÑA S.L. p.p.

Signat: Signat: Carlos A. Montserrat

Alquiler grupo electrógeno 115kvas/380-230-Volt. Estático Insonorizado

Se facturarán las horas extras de más a 3,5 euros/hora

Transporte Entrega Camión Grúa

Transporte Recogida Camión Grúa

los medios y condiciones a nuestros operarios para esta función.

La empresa no se hará cargo de los posibles daños ocasionados en 
instalaciones de agua lus gas etcSi de lo anteriormente citado surgiera alguna anomaía o improvisto, se tomaràn 
nuevas decisiones de lo tratado en los puntos anteriores

Con destino a nuestra obra referenciada, nos es grato formularles el presente Contrato/Pedido de ejecución, sujeto a las 
cantidades, precios y condiciones particulares que se detallan a continuación y las generales al dorso. 
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CANTIDAD TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
DESCRIPCIÓN

Grupo electrógeno 115 kvas-/380-230-Volts

La máquina se entregarà con el depósito lleno de combustible, el arrendatario

tendrá que devolver la máquina repostada.

cuenta y a cargo de COYMAT ACUÑA S.L. debiendo el arrendatario facilitar
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SGI-9001 FE Acta DO ARIBAU306 núm 09

Acta Dirección de Obra 09
12025RHC camuela aribau306
11 de febrero de 2014

ASISTENTES
DF             Jaime Pastor
DEO/CSS    Oscar Ibañez / Marc Tortosa
EC             Gemma Casadevall / Paco Lobato
otros...      Ricard Herrero / Raül Benítez

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación y firma del acta anterior

2. Coordinación agendas próxima v isita

próximo encuentro previsto para el martes 25 de febrero de 2014

3. Situación actual de la obra 

Se está levantando la estructura metálica y restaurando la caja de escalera.

4. Desarrollo de las obras

5. Documentación aportada





DECISIONES TOMADAS
1. Es comunicarà a la finca Aribau 308 les intencions / proposta de reparació de la seva paret 

mitgera (donat al despreniment del seu revestiment).
2. Es decideix pintar totes les biguetes amb 1 capa de pintura antioxidant i 1 capa de pintura 

ignífuga
3. Es conduiran els baixants de coberta de la part davantera de l'edifici i es realitzaran els baixants 

per l'interior que van enganxats a les mitgeres veines. Així es podran eliminar tots els baixants 
de fibrociment dels patis 3 i 4.

4. Els baixants de recollida de pluvials de la coberta de la façana posterior es mantindran fins que 
s'enderroqui la façana.

5. El perfils HEB-140 a col·locar al terra de la PB, s'hauran de col·locar a sota de les parets de gero 
que són: continuació paret pati, paret divisòria cuina rebedor, paret divisòria rebedor-vestíbul 
escala trasters (foto adjunta 1)

6. Els perfils HEB-140 de sostre de PB, s'hauran de col·locar a sota de les parets de gero que són 
(foto adjunta 2)

7. Actuacions a realitzar al pis de la Sra. Hess:
-farem les partides necessàries per poder passar l'estructura metàl·lica (cels rasos, pintura)
-també podrem fer les partides dels patis 1 i 2 (uglass, balconera futur bany, revestiment 
ceràmic pati 1, etc)

TAREAS DERIVADAS
1. GC demana a RB la urgència de definir les obertures dels patis 3 i 4, la façana posterior, coberta 

edifici.
2. OI i JP fer una revisió de l'estat de les biguetes per establir els reforços a realitzar, amb 

platabandas.
3. GC tancarà pressupost de MAPEI (reforç estructural parets de càrrega) per poder començar com 

abans millor.

TAREAS PENDIENTES

 No existen temas pendientes

Marc Obradó Elisabeth Sadurní Raül Benítez Jaume Pastor

Jaime Pastor Oscar Ibañez Marc Tortosa Ricard Herrero

Gemma Casadevall Javier Montserrat Gemma Abellan Paco Lobato
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Acta Dirección de Obra 10
12025RHC camuela aribau306
04 de Marzo de 2014

ASISTENTES
DF             Jaime Pastor
DEO/CSS    Oscar Ibañez / Marc Tortosa
EC             Gemma Casadevall / Paco Lobato
otros...      Ricard Herrero / Raül Benítez

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación y firma del acta anterior

2. Coordinación agendas próxima v isita

próximo encuentro previsto para el martes 11 de Marzo de 2014

3. Situación actual de la obra 

Se está levantando la estructura metálica, restaurando la caja de escalera y realizando la consolidación del terreno.

4. Desarrollo de las obras

5. Documentación aportada



DECISIONES TOMADAS
1. 

TAREAS DERIVADAS
1. Solicitar mas presupuestos del sistema MAPEI.
2. JP determinar a necesidad de colocación de conectores en los muros.
3. OI y GC comentar con Cristina Thió la posibilidad de rehacer esgrafiado de hueco de escalera en 

planta baja y principal
4. MO y RB consultará a ayuntamiento sobre la posibilidad de colocar algún cerramiento que divida 

el patio mancomunado con la finca de Aribau 304
5. RB y MT hacer planos correspondientes a las aperturas definitivas de patios 3 y 4.
6. RB plantea gráficamente la situación de la estructura de soporte de placas y vegetación que 

verificará con JP la correcta ejecución a nivel estructural.
7. JP verificará la solución propuesta por el refuerzo de las galerías del patio 2

TAREAS PENDIENTES (próxima visita)
1. MO desprendimientos en revestimientos de medianera Aribau 308
2. MO, OI, RB y GC definir composición cidrios i anclajes de barandilla de fachada posterior
3. Distribución instalaciones espacios de baño 1 y 2
4. Comentar estado del trámite de la ET

 No existen temas pendientes



Marc Obradó Elisabeth Sadurní Raül Benítez Jaume Pastor

Jaime Pastor Oscar Ibañez Marc Tortosa Ricard Herrero

Gemma Casadevall Javier Montserrat Gemma Abellan Paco Lobato



Pintores Cañadas
Radian S.C.C.L.

CIF. F-62491873

Laureano Miró, 353-357, 3º 1ª  08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tels. 93.371.11.13-93.473.39.76 Móviles: 630.360.338-630.947.704

Web: www.pintoresradian.com

PRESUPUESTO  Nº :   850                                                  
FECHA :16.01.14

SR.OSCAR / GEMMA  C. /GEMMA D.N.I. :
DOMICILIO:ARIBAU  Nº306 POBLACIÓN:BARCELONA

MEDICIÓN CONCEPTO PRECIO EUROS

ESTUDIO DE LOS TRABAJOS DE 
PINTURA Y DECORACION A EFCTUAR EN 
VIVIENDAS  SITUADO EN ARIBAU 308.

PREPARACION DE  PINTURA 
PLASTICA EXTERIOR INTERIOR ALTA 
DECORACION , LIJADO ENMASILLADO 
FONDEADO CON AIRLESS Y ACABADO 
EN COLOR BLANCO TECHOS Y PAREDES 
DE PLADUR…………………………………..…

PREPARACION DE PINTURA 
SEMILACADO BLANCO CARPINTERIA 
PUERTAS LIJADO , ENMASILLADO 
PREPARACION TAPA POROS SELLADORA 
Y ACABADO POR AMBAS CARAS 
A TURBINA  A TURBINA DE AIRE 
CALIENTE….......................................................

PREPARACION DE PINTURA 
SEMILACADO BLANCO PANELES 
CORREDEROS EN DM LIJADO 
ENMASILLADO Y ACABADO A 
TURBINA………………………………………..

PREPARACION DE PINTURA 
ANTIOXIDNTE  PROYECTADO A 
TURBINA  LAS BIGAS  ESTRUCTURALES 
DE  DICHA OBRA…………………………...…
ATTE. UN  CORDIAL SALUDO.

…….…4.50€m2

……..….75€UD

………....10€m2

…….…3.50€ml.
I.V.A.  21 %

Inscrita en el Registro de Cooperativas de Catalunya Hoja BN-9148

Técnicos y asesores 
en pinturas de alta 

decoración.

Estucos y pinturas en 
general.



TOTAL

Inscrita en el Registro de Cooperativas de Catalunya Hoja BN-9148



ZHILMA NOVA-BUILDING, S.A.
Ronda General Mitre, 15  7º Planta

-08006 Barcelona

A/A   Gemma Abellan

3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 - 2

OBRA Viviendas en C/Aribau, 306 (Barcelona)

Muy Sres. Nuestros:

Atendiendo a su amable consulta, hemos procedido a efectuar 
una revisión en nuestro anterior presupuesto.

Confiamos que este esfuerzo económico realizado, nos permita 
colaborar con Uds. en esta significativa obra.

Sin otro particular, quedamos a su entera disposición para 
cualquier consulta que deseen formularnos al respecto.

Atentamente,



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 10.148,21 €001 210,50 m2 48,21Tabique 157mm - 
2*15N+46LR+15N+46LR+2*15N
Se construirá una doble estructura metálica 
galvanizada, formada por perfiles U 
galvanizados de 46 mm, distanciados entre 
sí 600 mm. Entre la doble estructura, se 
colocará una placa de yeso-laminado de 15 
mm de espesor. Se fijará
ambos lados de la estructura, mediante 
tornillos fosfatados, dos placas de 
yeso-laminado Placo de 15 mm de espesor. 
En el interior se colocarán paneles de lana 
de roca. Posteriormente se realizará un 
tratamiento de juntas, con pastas y cintas.

€/m2001-01 9,64Chapa antivandálica 0,6 mm.
Suministro y colocación de una chapa 
antivándálica de 0,6 mm. de espesor 
colocada entre las diferentes medianeras 
de las viviendas.

€/m2 10.288,40 €002 195,30 m2 52,68Tabique 157mm - 
2*15N+46LR+15N+46LR+2*15N
Idem partida 001 pero las dos placas 
esxteriores serán hidrófugas, resistentes a 
la humedad.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 2.050,90 €003 117,80 m2 17,41Trasdosado Autop. 61mm - 
46+LR+15N
Se construirá una estructura metálica, 
formada por perfiles (montantes) verticales 
U de 46mm, y canales horizontales de 
48mm, descansados éstos, sobre una 
banda estanca. A un lado de dicha 
estructura se fijará mediante tornillos 
fosfatados, 1 placa de
yeso laminado Placo de 15mm. de espesor. 
En el interior del trasdosado se colocarán 
paneles de lana de roca de densidad 30 
Kg/m3 y 40 mm. de espesor. 
Posteriormente se realizara un tratamiento 
de juntas, para conseguir un acabado final 
Q-2.

€/m2 970,00 €004 50,60 m2 19,17Trasdosado Autop. 61mm - 
46+LR+15W
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada, formada por perfiles U 
galvanizados de 46 mm, distanciados entre 
sí 400 mm. Se fijará a un lado de dicha 
estructura, mediante tornillos fosfatados, 
una placa de yeso-laminado PLACO tipo 
marina
(antihumedad) de 15 mm de espesor. En el 
interior se colocarán paneles de lana de 
roca de 40 mm de espesor y 30 kg/m3 de 
densidad. Posteriormente se realizará un 
tratamiento de juntas con pastas y cintas, 
para conseguir un nivel de acabado Q2.

€/m2 9.341,55 €005 509,91 m2 18,32Trasdosado Autop. 51mm - 
36+LR+15N
Se construirá una estructura metálica 
formada con perfiles U de 36mm. Se 
colocará lana de roca. A un lado de dicha 
estructura se fijará mediante tornillos una 
placa de yeso Placo de 15mm. de espesor. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/ml 1.765,51 €006 65,10 ml 27,12Cajón 2 caras - 15N+36LR
Se realizará una estructura metálica 
formada por perfiles TC de 60mm. de 
ancho colocados cada 400mm. y perfileria 
en forma de "U", a la que se atornillarán 
placas de yeso laminado Placo de 13mm. 
de espesor. Posteriormente se realizará un 
enmasillado
y encintado de las juntas. En las aristas se 
colocará una cinta guardavivos con alma 
metálica. En el interior de la perfilería 
colocaremos paneles semirígidos de lana 
de roca.

€/m2 3.425,35 €007 170,50 m2 20,09Trasdosado Autop. 51mm - 
36+LR+15W
Se construirá una estructura metálica 
formada con perfiles U de 36mm. Se 
colocará Lana de Roca. A un lado de dicha 
estructura se fijará mediante tornillos una 
placa de yeso Placomarina de 15mm. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas.

€/ml 378,40 €008 13,18 ml 28,71Cajón 2 caras - 15W+36LR
Se realizará una estructura metálica 
formada por perfiles TC de 60mm. de 
ancho colocados cada 400mm. y perfileria 
en forma de "U", a la que se atornillarán 
placas de yeso laminado hidrófugo, 
resistente a la humedad, de 15mm. de 
espesor. Posteriormente
se realizará un enmasillado  y encintado de 
las juntas. En las aristas se colocará una 
cinta guardavivos con alma metálica. En el 
interior de la perfilería colocaremos paneles 
semirígidos de lana de roca.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 2.266,92 €009 57,80 m2 39,22Tabique 98mm - 
13W+13W+46+LR+13W+13W
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada, formada por perfiles U 
galvanizados de 46 mm, distanciados entre 
sí 400 mm. Se fijarán a ambos lados de 
dicha estructura, mediante tornillos 
fosfatados, dos placas de yeso-laminado 
Placo tipo marina
(antihumedad) de 13 mm de espesor. En el 
interior se colocarán paneles de lana de 
roca. Posteriormente se realizará un 
tratamiento de juntas, con pastas y cintas 
para conseguir un acabado final, liso y 
uniforme.

€/m2 5.271,75 €010 302,80 m2 17,41Trasdosado Autop. 61mm - 
46+LR+15N
Se construirá una estructura metálica, 
formada por perfiles (montantes) verticales 
U de 46mm, y canales horizontales de 
48mm, descansados éstos, sobre una 
banda estanca. A un lado de dicha 
estructura se fijará mediante tornillos 
fosfatados, 1 placa de
yeso laminado Placo de 15mm. de espesor. 
En el interior del trasdosado se colocarán 
paneles de lana de roca de densidad 30 
Kg/m3 y 40 mm. de espesor. 
Posteriormente se realizara un tratamiento 
de juntas, para conseguir un acabado final 
Q-2.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 713,12 €011 37,20 m2 19,17Trasdosado Autop. 61mm - 
46+LR+15W
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada, formada por perfiles U 
galvanizados de 46 mm, distanciados entre 
sí 400 mm. Se fijará a un lado de dicha 
estructura, mediante tornillos fosfatados, 
una placa de yeso-laminado PLACO tipo 
marina
(antihumedad) de 15 mm de espesor. En el 
interior se colocarán paneles de lana de 
roca de 40 mm de espesor y 30 kg/m3 de 
densidad. Posteriormente se realizará un 
tratamiento de juntas con pastas y cintas, 
para conseguir un nivel de acabado Q2.

€/m2012 18,68Trasdosado Autop. 85mm - 
70+LR+15N
Se construirá una estructura metálica de 
perfiles U de 70mm. En el interior de la 
misma se colocará un panel de Lana de 
Roca. A un lado de la estuctura se fijará 
mediante tornillos fosfatados una placa de 
yeso laminado PLACO de 15mm. de 
espesor.
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas.

€/m2 3.528,71 €013 171,63 m2 20,56Trasdosado Autop. 85mm - 
70+LR+15W
Se construirá una estructura metálica de 
perfiles U de 70mm. En el interior de la 
misma se colocará un panel de Lana de 
Roca. A un lado de la estuctura se fijará 
mediante tornillos fosfatados una placa de 
yeso laminado PLACOMARINA de 15mm. 
de espesor.
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 9.280,69 €014 372,27 m2 24,93Tabique 100mm - 15N+70+LR+15N
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada, formada por perfiles U 
galvanizados de 70 mm,distanciados entre 
sí 400 mm. Se fijará a ambos lados de 
dicha estructura, mediante tornillos 
fosfatados, una placa de yeso-laminado 
PLACO de 15 mm de espesor.
En el interior se colocarán paneles de lana 
de roca de 60 mm. de espesor. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas con pastas y cintas para 
conseguir un nivel de acabado Q2.

€/m2 5.703,65 €015 213,86 m2 26,67Tabique 100mm - 15N+70LR+15W
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada con perfiles U de 70 con lana 
de roca de 60 mm. de espesor esu interior. 
A un lado se colocará placa hidrófuga de 
15mm. de espesor, al otro lado una placa 
estandard PLACO de 15 mm. de espesor.
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas para conseguir un acabado final 
Q2.

€/m2 2.148,63 €016 63,55 m2 33,81Tabique 
122mm-15N+46LR+46LR+15N
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada formada por doble montante en 
forma de U de 46mm.,  en el interior de la 
dichas estructuras se colocarán placas 
semirígidas de lana de roca de densidad 30 
Kg/m3 y 40 mm. de espesor. A cada lado 
de ésta se
fijará mediante tornillos fosfatados una 
placa de yeso laminado Placopatre standar 
de15mm.de espesor. Posteriormente se 
realizará un tratamiento de juntas.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 2.144,80 €017 122,70 m2 17,48Trasdosado Autop. 51mm - 36+15W
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada formada con perfiles U de 
36mm. A un lado de dicha estructura se 
fijará mediante tornillos fosfatados una 
placa de yeso laminado Placomarina de 15 
mm. Posteriormente se realizará un 
tratamiento de juntas.

€/m2 590,42 €018 25,46 m2 23,19Trasdosado Autop. 85mm - 70 en 
H+15W
Se construirá una estructura metálica de 
perfiles U de 70mm. reforzada en H. En el 
interior de la misma se colocará un panel de 
Lana de Roca. A un lado de la estuctura se 
fijará mediante tornillos fosfatados una 
placa de yeso laminado PLACOMARINA de
15mm. de espesor. Posteriormente se 
realizará un tratamiento de juntas.

€/m2 2.691,43 €019 199,07 m2 13,52Trasdosado Directo 15 Marina
DIrectamente a la pared de obra y mediante 
pelladas de pasta de agarre, se colocarán 
placas de yeso laminado PLACO tipo 
marina (antihumedad) de 15 mm de 
espesor. Posteriormente se realizará un 
tratamiento de juntas con pastas y cintas 
para consegui
un nivel de acabado Q2.

€/m2 4.323,59 €020 229,49 m2 18,84Falso Techo Continuo 13W
Se colocarán unos perfiles U galvanizados 
distanciados entre sí 1200 mm y en sentido 
perpendicular a los mismos, se fijarán por 
presión perfiles galvanizados F-530 
distanciados entre sí 600 mm. Directamente 
a dicha estructura, se fijará una placa de
yeso-laminado PLACO tipo marina 
(antihumedad) de 13 mm de espesor, en 
continuo, mediante tornillos fosfatados. 
Posteriormente, se realizará un tratamiento 
de juntas, con pastas y cintas para 
conseguir un nivel de acabado Q2



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 736,79 €021 11,80 m2 62,44F.T. continuo 2*Stucal 25mm - EI-120
Se colocarán distanciados entre si 400 mm, 
unos perfiles galvanizados que se 
suspenderán estos de forma rígida del 
forjado existente.Directamente a dicha 
estructura, se fijarán 2 placas de 
yeso-laminado Stucal de 25 mm. de 
espesor.
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas con pastas ignífugas.

€/m2021-01 41,79Falso Techo Continuo 
15F+15F+15F+15F- EI120
Se colocarán distanciados entre sí 400 mm, 
unos perfiles galvanizados que se 
suspenderán éstos de forma rígida del 
forjado existente. Directamente a dicha 
estructura, se fijarán 4 placas de 
yeso-laminado Pladur tipo Foc
(resistente al fuego) de 15 mm de espesor. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas, con pastas y cintas para 
conseguir un acabado final, liso y uniforme.

€/m2 20.473,93 €022 1.225,25 m2 16,71Falso techo continuo 13N.
Se colocarán unos perfiles U galvanizados 
distanciados entre sí 1200 mm y en sentido 
perpendicular a los mismos, se fijarán por 
presión perfiles galvanizados F-530 
distanciados entre sí 400 mm. Directamente 
a dicha estructura, se fijará una placa de 
yeso
laminado Placo de 13 mm de espesor, en 
continuo, mediante tornillos fosfatados. 
Posteriormente, se realizará un tratamiento 
de juntas, con pastas y cintas para 
conseguir un nivel de acabado Q2.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/ml 6.897,65 €023 268,60 ml 25,68Cajón 2 caras - 13W+46
Se realizará una estructura metálica 
formada por perfiles TC de 60mm. de 
ancho colocados cada 400mm. y perfileria 
en forma de "U", a la que se atornillarán 
placas de yeso laminado Placo de 13mm. 
de espesor hidrófugas, resistentes a la 
humedad.
Posteriormente se realizará un enmasillado  
y encintado de las juntas. En las aristas se 
colocará una cinta guardavivos con alma 
metálica

€/m2 698,36 €024 38,12 m2 18,32Trasdosado Autop. 51mm - 
36+LR+15N
Se construirá una estructura metálica 
formada con perfiles U de 36mm. Se 
colocará lana de roca. A un lado de dicha 
estructura se fijará mediante tornillos una 
placa de yeso Placo de 15mm. de espesor. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas.

€/m2 1.066,74 €025 46,00 m2 23,19Trasdosado Autop. 85mm - 70 en 
H+15W
Idem partida 018.

€/ml 253,40 €026 10,00 ml 25,34Cajón 2 caras - 15N+70
Se realizará una estructura metálica 
formada por perfiles TC de 60mm. de 
ancho colocados cada 400mm. y perfileria 
en forma de "U", a la que se atornillarán 
placas de yeso laminado Placo de 15 mm. 
de espesor. Posteriormente se realizará un 
enmasillado
y encintado de las juntas. En las aristas se 
colocará una cinta guardavivos con alma 
metálica.



3 de Marzo de 2014
PRESUPUESTO 23.075 2-

Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 199,44 €027 8,00 m2 24,93Tabique 100mm - 15N+70+LR+15N
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada, formada por perfiles U 
galvanizados de 70 mm,distanciados entre 
sí 400 mm. Se fijará a ambos lados de 
dicha estructura, mediante tornillos 
fosfatados, una placa de yeso-laminado 
PLACO de 15 mm de espesor.
En el interior se colocarán paneles de lana 
de roca de 60 mm. de espesor. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas con pastas y cintas para 
conseguir un nivel de acabado Q2.

€/m2 768,10 €028 28,80 m2 26,67Tabique 100mm - 15N+70LR+15W
Idem partida 015.

€/m2 169,66 €029 6,30 m2 26,93Tabique de 100 mm - 15F+70+15F
Se construirá una estructura metálica 
galvanizada formada con perfiles U de 
70mm. A ambos lados de dicha estructura 
se fijarán mediante tornillos fosfatados 
placas de yeso Placoflame de 15 mm. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas.

€/m2 2.138,57 €030 34,25 m2 62,44F.T. continuo 2*Stucal 25mm - EI-120
Se colocarán distanciados entre si 400 mm, 
unos perfiles galvanizados que se 
suspenderán estos de forma rígida del 
forjado existente.Directamente a dicha 
estructura, se fijarán 2 placas de 
yeso-laminado Stucal de 25 mm. de 
espesor.
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas con pastas ignífugas.

€/m2 1.224,60 €031 65,00 m2 18,84Falso Techo Continuo 13W
Idem partida 020.

€/ml 762,70 €032 29,70 ml 25,68Cajón 2 caras - 13W+46
Idem partida 023.
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Item P/Unitario P/TotalMetraje Concepto

€/m2 174,78 €033 8,70 m2 20,09Trasdosado Autop. 51mm - 
36+LR+15W
Se construirá una estructura metálica 
formada con perfiles U de 36mm. Se 
colocará Lana de Roca. A un lado de dicha 
estructura se fijará mediante tornillos una 
placa de yeso Placomarina de 15mm. 
Posteriormente se realizará un tratamiento 
de juntas.

€/m2 608,39 €034 125,70 m2 4,84Aislamiento de lana de roca de 40 
mm. de espesor
Suministro y colocación de paneles 
semirígidos de lana de roca de 40 Kg/m3 de 
densidad y 40 mm. de espesor.
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-No está incluido el I.V.A. 21%, en los precios cotizados.

-La Hora oficial de montador será de 28,80 Euros/hora.

-Las cotas inferiores a  1m. se considerarán 1m.

-No están incluidos los andamios para alturas superiores a 3 m., cuyo coste de suministro,

 montaje y/o alquiler serán a su cargo

-Los encintados se dejarán listos para pintar, previa preparación e imprimación de la

superficie, que debe realizar el pintor.

-Las condiciones de pago, serán las estipuladas por la Ley 15/2010, la cual fija unos

 plazos máximos de:

- 60 días fecha factura a partir del 1 de enero de 2013

- Retiraremos las mermas de los diferentes productos dejándolos en los containers que nos

proporcione la propied.

Adjuntamos a la presente : Las condiciones técnicas, las condiciones económicas y las

normas de medición resumidas de la norma UNE 92305:2002

Les rogamos, si es de su interés lo anteriormente expuesto,  nos devuelvan una copia

 firmada del presupuesto.



División de Elevacion

 Fax:

679 768 588 Móvil:

Tfno: 679 768 588

SR MARC TORTOSAA att:

BARCELONA08006

RONDA GRAL MITRE 15  PTA 7

ZHILAM NOVA - BUILDING SA
BARCELONA

ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

IMPORTANTE: En la sección de OPORTUNIDADES de la web www.alcogrupo.com podrás encontrar las 

mejores ofertas y descuentos para adquirir una amplia selección de máquinas, equipos, módulos 

prefabricados, etc; procedentes de nuestros parques de alquiler y excesos de stock. 

Entra, navega……. y ¡¡ aprovéchate de las mejores oportunidades antes de que se acaben!!!

ANEXO: Presupuesto

Señores,

Adjuntamos Presupuesto nº   0 / 419 ,  cuyo contenido confiamos merezca su interés.

Agradecemos su atención, al tiempo que quedamos a su disposición para cualquier consulta o 

encargo que deseen efectuarnos.

Atentamente,

Asunto:  PRESUPUESTO EN ALQUILER DE ANDAMIO ELECTRICO MOTORIZADO.

Obra: C / ARIBAU 306 - BCN 

PRESUPUESTO Nº 0 / 419ESPARREGUERA, 26 de febrero de 2014.

Enrique Morales

Centros del grupo: ESPARREGUERA - CASTELLON - GIRONA - MALLORCA - VALLADOLID - VALENCIA - CANTABRIA - CASTELLBISBAL- HUESCA- LLEIDA- ZARAGOZA

902 47 44 47

www.alcogrupo.com
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Fax:
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 CONTACTO ALCO DATOS OBRA

SR MARC TORTOSA

marc_t87@hotmail.com

679 768 588

C / ARIBAU 306 - BCN

gcarballo@alcogrupo.com

CENTRO  BARCELONA C/. Torn, 18-22  Pol. Can Roca

08292 ESPARREGUERA BARCELONA 

Tf. 93 777 64 33 Fax. 93 777 56 02

info@alcogrupo.com  www.alcogrupo.com 

687 978 716

A continuación pasamos oferta en alquiler a fondo perdido de andamio eléctrico motorizado (marcado CE).

La oferta incluye el importe del alquiler para un período minímo de 30 días naturales facturados en bloque en la primera 

factura y los importes de montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado cuyas características detallamos a 

continuación:

--- SE MONTAN TODAS LAS PLATAFORMAS A LA VEZ ---

--- ACARREO CON GRUA DE LA TORRE OBRA ---

PORTES: aparte por cuenta del cliente; 140 € por camión necesario para la entrega y la recogida.

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:

 * En caso de solicitar Asume/Proyecto a ALCO, este deberá ser abonado por anticipado mediante transferencia bancaria, 

independientemente de la forma de pago que tengan.

 * Independientemente del Plazo de Pago  habitual que tenga como cliente, le comunicamos que las PARTIDAS de Montaje, 

Desmontaje y Portes se facturarán en factura a parte con VENCIMIENTO A 30 DÍAS.

ALCO GRUPO EMPRESARIAL, no se hace responsable bajo ningún concepto de las pérdidas o retrasos que se puedan 

ocasionar en obra (horas personal, materiales etc) en caso de que la maquina sufra alguna avería, la cuál será atendida a la 

mayor brevedad posible por nuestro departamento de SAT.

En caso de que deseen que le ofrezcamos el servicio de camión grúa para ayuda montaje/desmontaje se facturará aparte. 

Precios a consultar dependiendo de las alturas a montar.

Revisión periódica aparte y por cuenta del cliente 200 €.

En caso de aceptación del presupuesto ALCO GRUPO EMPRESARIAL impartirá al personal designado por la obra, un curso 

práctico de utilización del andamio colgante motorizado, sin cargo alguno. Si se necesitara la repetición del curso formativo 

a posteriori, por razones ajenas a nuestra empresa, se facturará aparte a razón de 100 € por curso impartido.

“Alco Grupo Empresarial, S.L solicita copia del Plan de Seguridad de la obra donde realice los trabajos contratados con el 

ánimo de estudiarlo y se adhiere, así como las posibles empresas que subcontrate, siempre y cuando en dicho plan se 

especifiquen todos los trabajos que sus operarios o los subcontratados realicen en el centro de trabajo de referencia. Sirva 

la aceptación de esta oferta cómo inicio de la coordinación empresarial.

 

En caso de que en el Plan de Seguridad no se contemplen los trabajos a realizar por ALCO, tal y como indica el R.D 

1627/1997, se deberá comunicar con el tiempo suficiente para poder presentar un plan propio. Además de facilitar los datos 

de la persona con la que realizar la coordinación pertinente.”

 DESCRIPCIÓN

Centros del grupo: ESPARREGUERA - CASTELLON - GIRONA - MALLORCA - VALLADOLID - VALENCIA - CANTABRIA - CASTELLBISBAL- HUESCA- LLEIDA- ZARAGOZA
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www.alcogrupo.com
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 OFERTA

Importe/PeriodoSeguroPrecio und.CantDescripción

TIPO DE ALQUILER: DIARIO

P.Mín

 16,05€/Día 1,0500€ 15,000€/DíaAndamio eléctrico motorizado, 1 plataforma de 1 ml a 21 

mts de altura

 30 d 1Un

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

DESGLOSE

PRECIO UD IMPORTE

Serv. Montaje Plataforma Motorizada  4,00  350,00 €Serv:  1.400,00

Serv. Desmontaje Plataforma Motorizada  4,00  250,00 €Serv:  1.000,00

 2.400,00 €Total Importe

 32,10€/Día 2,1000€ 30,000€/Díaandamio eléctrico motorizado. 1 plataforma de 2 mts a 21 

mts de altura

 30 d 1Un

 64,20€/Día 2,1000€ 30,000€/Díaandamio eléctrico motorizado, 2 plataformas de 6 ml a 21 

mts de altura

 30 d 2Un

 112,35 €/DíaTOTAL ALQUILER IMPORTE DIARIO

TOTAL SERVICIOS  2.400,00 €

Observaciones
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 CONDICIONES GENERALES Alquiler

Precios netos y condiciones al día de la fecha, salvo variación.*

21 % de I.V.A. no incluido*

Para considerar válido el pedido, es necesario que obre aceptado en nuestro poder este presupuesto, aunque sea adelantado por fax, junto con los 

posibles croquis y condiciones debidamente aceptados.

*

El alquiler de los bienes arrendados se devenga por días naturales, salvo en el caso de la maquinaria, que se factura por días laborables.*

Los precios son FIJOS, no estando sujetos a revisión, sea cual sea la duración del alquiler.*

Tanto el transporte de entrega y devolución, como la carga y descarga del material en obra, serán a cargo del cliente.*

El periodo mínimo de alquiler especificado para cada producto, se facturará íntegramente a la entrega de los bienes arrendados, y con independencia 

de que éstos se devuelvan antes de finalizar dicho periodo.

*

Una vez efectuada la última devolución de material por ustedes a nuestros almacenes y realizado el recuento del mismo, les notificaremos el material 

que no haya sido devuelto o que esté deteriorado o inservible por causas imputables a su uso incorrecto en obra, procediendo a la facturación del 

mismo según tarifa vigente.

*

Queda expresamente prohibido cambiar el material de obra o ceder su uso por cualquier título a un tercero, sin el consentimiento expreso del 

arrendador.

*

El cliente se compromete a mantener limpia y libre de obstáculos la zona donde se vayan a ubicar las plataformas elevadoras antes de la fecha del 

montaje, a la vez que se compromete a limpiarlas y dejarlas libre de escombros y objetos, antes de su desmontaje para no perjudicar  así estos 

trabajos.

*

En caso de montaje por parte deAlco Grupo Empresarial S.L., el alquiler del material se inicia el día de finalización del montaje. En cuanto a la 

petición de desmontaje, ésta debe realizarse por fax, con un mínimo de 2 días de antelación; el alquiler finalizará con el desmontaje de la plataforma 

o montacargas o, como mucho, transcurridos esos 2 días.

*

El cliente deberá facilitar los medios auxiliares (grúa, camión, grúa, grúa móvil, carretilla elevadora, etc.) necesarios para el montaje, desmontaje, 

carga, descarga y situación de los materiales a pie de fachada)

*

Los precios del presente presupuesto están sujetos a la visita del técnico a la obra y pueden variar*

Los precios del presente presupuesto contemplan el montaje con tacos a hormigón. En caso de tener que soldar, los precios variarían.*

Cuando uno o varios pedidos generen facturas de importe superior a 3.000 €, el pago deberá ser con papel aceptado (Letra o Pagaré) o con 

garantías adicionales, con independencia de la forma de pago figure en este presupuesto.

*

El cliente se hace responsable de los desperfectos por imprudencia, descuido, mal uso, manipulación indebida, pérdida o robo.*

La contratación del seguro es obligatoria en el alquiler de módulos prefabricados, plataformas elevadoras y montacargas, así como maquinaria en 

general.

*

Cuando así se recoja en la oferta, el material estará cubierto por un seguro, cuyo coste es del 7% del importe diario de los alquileres devengados por 

día natural. De aplicarse el seguro, los siniestros cuyo valor de reparación/reposición a nuevo sean: inferiores a 3000€ tendran una franquicia de 

600€. De 3000,01€ a 30000€, será del 10% con un mín de 900€ y un máx de 3000€. Mas de 30000,01 € será del 10% con un mín de 5000€ y un 

máx de 10000€. Franquicias con cargo al arrendatario.

*

El seguro (cuando esté incluido) cubre robo o incendio, pero NO CUBRE el hurto y las averías producidas por negligencias o abuso de los materiales.*

En caso de robo o incendio, ES IMPRESCINDIBLE la presentación de la correspondiente denuncia. En caso contrario se facturará íntegramente el 

importe de la reparación o del siniestro.

*

En las reparaciones efectuadas a petición del Cliente y que no estén cubiertas por el seguro, se facturarán los materiales repuestos, la mano de obra 

y los desplazamientos.

*

De cada devolución de material a nuestros almacenes, procederemos al recuento, al cual podrá asistir una persona de su confianza, notificándose 

con un día de antelación. En el caso de no poder estar presente, se dará por válido el recuento efectuado por ALCO.

*

En el caso del alquiler de plataformas elevadas por cremallera o montacargas, se hace entrega de un manual de utilización. Alco Grupo Empresarial 

S.L. no se responsabiliza de los daños sufridos por no seguir las normas del manual, por el uso indebido de la máquina o por la manipulación por 

parte de personal no entrenado a tal efecto.

*

El servicio de asistencia técnica, trabajos de montaje, desmontaje, colocación, repaso en obra y cambios no previstos en el presente presupuesto se 

facturarán a razón de 38 €/hora/operario.

*

Los precios de alquiler están condicionados a la realización conjunta con el montaje.*

En caso de que la duración de obra sea superior a 6 meses, los precios de montaje y desmontaje podrán ser revisados.*

Es por cuenta del cliente el trámite y obtención, en su caso, de los permisos y licencias necesarios para la colocación de las plataformas así como 

para la carga y descarga del material necesario, ello incluye todo tipo de permisos, visados y licencias municipales.

*

Será por cuenta del cliente la adecuación y compactación del terreno, realizando los trabajos necesarios para la correcta transmisión de las cargas al 

firme, incluyéndose el material necesario para el reparto de cargas o la ejecución de zapatas a cada pie de la plataforma. Asimismo, los tablones o 

piso de las extensiones, en  caso de ser necesarias, serán puestos por el cliente.

*

El cliente deberá tener previsto y dispuesto en el momento del montaje el panel de conexiones, prolongación de cable eléctrico en 4 + T, sección de 

cable 6 y los mts necesarios para cubrir la altura de las plataformas (altura de fachadas), más la distancia hasta el panel de conexión y una clavija 

macho y hembra de 32 Amperios.

*

No se incluye tapado de la máquina ni protecciones, que son por cuenta del cliente.*

El cliente está obligado a facilitar por su cuenta la línea de vida para el montaje*
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 CONDICIONES GENERALES Alquiler

En caso de ser necesarios el permiso del ayuntamiento y el asume de ingeniero, éstos serán por cuenta del cliente. No procederemos al montaje 

hasta no tener copia de los mismos.

*

En el caso del alquiler de plataformas elevadas por cremallera, los tablones o piso de las extensiones, en el caso de ser necesarias, serán puestos por 

el cliente.

*

Alco Grupo Empresarial S.L. se reserva el derecho de colocar letreros, adhesivos o pancartas publicitarios sobre los bienes arrendados*

El cliente autoriza a Alco Grupo Empresarial S.L. a resolver el contrato y a entrar y retirar los bienes arrendados de la obra, si ésta queda paralizada 

o en estado de abandono, si el arrendatario estuviese incurso en un proceso concursal o se hubiese trabado embargo sobre sus bienes y en general 

por incumplimiento de cualquiera de las condiciones, y en especial la de pago, a la que se equipara si el arrendatario no dispone del documento de 

cobro correspondiente, transcurridos 30 días desde la f

*

Dado que le arrendador suministra los equipos y no lleva la dirección de la obra, queda exento de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de 

su utilización.

*

El cliente autoriza al arrendador a entrar en la obra para comprobar el correcto estado del material y a cualquier otra circunstancia que le afectase. 

El cliente dispone de cuatro días desde la fecha del albarán de entrega para hacer cualquier reclamación por escrito de la cantidad y estado del 

material. En caso contrario se da por supuesta su conformidad.

*

Una vez el cliente dé conformidad a este presupuesto (dentro del plazo de validez especificado en la cabecera de este documento), Alco Grupo 

Empresarial S.L. se reserva dos días para confirmar existencias en logística central, obligándose a notificar cualquier salvedad.

*

Los montacargas no son aptos para su uso como montapersonas*

Las horas de espera del transporte se facturarán a parte. El precio de transporte ofertado incluye 1 hora en obra, el resto de horas se calcularán en 

base a lo referenciado en el albarán.

*

La forma de pago deberá cumplir la Ley 15/2010 contra la morosidad. En particular, el plazo máximo de pago será de 60 días, pudiendo ampliarse 

durante el periodo transitorio que prevé dicha Ley y en los términos que la misma establece.

*

ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L.

FDO:

CONFORME CLIENTE

(FIRMA Y SELLO)

En caso de conformidad, les rogamos, envíen aceptada la presente oferta (firmando y sellando 

todas y cada una de las hojas, incluídas las condiciones) quedando conforme, con la cantidad y 

el precio del material indicado.

Centros del grupo: ESPARREGUERA - CASTELLON - GIRONA - MALLORCA - VALLADOLID - VALENCIA - CANTABRIA - CASTELLBISBAL- HUESCA- LLEIDA- ZARAGOZA

902 47 44 47

www.alcogrupo.com



Pràcticum al Carrer Aribau 306  

 
 
 
 
ANNEXE 6- Fitxes del Control de qualitat del formigó 
 
ANNEXE 7- Fitxes de seguiment del programa Altra Quality 
 
 
Adjunto fitxes típus que es realitzen durant el control de qualitat de la ostra obra. 

 



colegi d'Aparelladors, Arquitectes 
tècnics i Enginyers d'Edificació de 
Barcelona

Obra:

fck

N/mm
2 Distintiu Q. Dist.Q.transit superfície m2 Vol.formigó  m3 temps (sem.) n.Plantes Lot per sup. Lot per vol. temps formi. n.plantes Per superf. Per volum. Per temps n.plantes

3 Fonaments P1 a P8 15,5 3 0 500 5 0 0 1 1 0 1 Lots.

3 Fonaments murs M1, M2, M3, M6 I M7 75 8 0 500 5 0 0 1 2 0 2 Lots.

3 Fonaments M4 i M5 27 3 0 500 5 0 0 1 1 0 1 Lots.

2 Jàcera coronament micropilots 12 7,2 2 5000 500 6 10 1 1 1 0 1 Lots.

2 Encepats P12, P15 i P19 5,5 2 5000 500 6 10 0 1 1 0 1 Lots.

1 Murs M6 i M7 26 12 2500 500 6 10 0 1 2 0 2 Lots.

1 Murs M1, M2 i M3 16,5 3 2500 500 6 10 0 1 1 0 1 Lots.

2 Capa de compressió 255 20,6 1 5000 500 6 10 1 1 1 0 1 Lots.

2 Forjat sostre soterrani (interior i exterior) 152 38,5 2 5000 500 6 10 1 1 1 0 1 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

1 500 100 2 2 0 0 0 0 0 Lots.

tipus d'element estructural
A REALITZAR  

LOTS
CRITERIS APLICACIÓ

FORMACIÓ DE LOTS DE FORMIGÓ                
segons EHE-08

DESIGNACIÓ
DADES

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25



MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Excavacions
LOTES:[Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
e
ri
fic

a
ci

ó

A
ss

a
ig

s

GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES

Control de moviments

TALUSSOS RESULTATS DE L'EXCAVACIÓ

Estabilitat de talussos

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Sabates
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
u
lls

 d
e
 s

u
b
m

in
is

tr
a
. 

e
tiq

u
e
ta

t.
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 d
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t
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administratives
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 d
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Conformitat amb requisits tècnics
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Garantia
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 c
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N
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 d
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d
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o
n
e
ita

t 
tè

cn
ic

a

Documentació previa al subministrament

Distintiu  de qualitat reconegut AIDICO (Transitori)

Documentació durant el subministrament

Full de subministrament

Documentació després del subministrament

Certificat de subministrament

Control durant el subministrament

Verificació de la docilitat del formigó mitjançant assaig de
consistència

Assaigs de resistència del formigó

Documentació prèvia al subministrament

Certificats d'assaigs de les especificacions de 'EHE-08,Art.32.

Documentació durant el subministrament

Full de subministrament de cada partida o remesa

Per subministraments de menys de 300T, sense distintiu de
qualitat reconegut

Certificats d'assaigs
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO

CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: Ref.: Autor:



MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Sabates
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
u
lls

 d
e
 s

u
b
m

in
is

tr
a
. 

e
tiq

u
e
ta

t.

G
a
ra
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tí

a
 d

e
l f

a
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ri
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n
t

Autoritzacions
administratives
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 d
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l p
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Conformitat amb requisits tècnics
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 c
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o
n
e
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a

Filferros trefilats llisos i corrugats per la fabricació de malles
electrosoldades i viguetes semiresistents de formigó armat

Certificat de conformitat amb requisits reglamentaris

Homologació pel Ministeri d'Industria

Marca AENOR "N"

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Sabates
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
e
ri
fic

a
ci

ó

A
ss

a
ig

s

CONTROL DE GESTIÓ D'APLECS

Control de la gestió d'aplecs

REPLANTEIG DE L'ESTRUCTURA

Eixos dels elements, cotes i geometria de les seccions

ENCOFRATS I MOTLLES

Geometria de les seccions

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Sabates
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

a
ig

s

In
sp

e
cc

io
n
s

ABANS DE POSADA EN SERVEI:

Comprovació del comportament de les sabates
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CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Pous de fonamentació
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
u
lls

 d
e
 s

u
b
m

in
is

tr
a
. 

e
tiq

u
e
ta

t.

G
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 d

e
l f
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administratives
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 d

e
 c

o
n
fo

rm
ita

t

C
e
rt

ifi
ca

t 
C

E

C
o
n
tr

o
l p

ro
d
u
cc

ió
 f

à
b
ri
ca

D
IT

E

A
ltr

e
s

Conformitat amb requisits tècnics

D
P
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l a
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Garantia
conformitat a
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 c
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N
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 d
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a

Control durant el subministrament

Verificació de la docilitat del formigó mitjançant assaig de
consistència

Assaigs de resistència del formigó

Documentació després del subministrament

Certificat de subministrament

Documentació durant el subministrament

Full de subministrament

Documentació previa al subministrament

Distintiu  de qualitat reconegut AIDICO (Transitori)

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Pous de fonamentació
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
e
ri
fic

a
ci

ó

A
ss

a
ig

s

CONTROL DE GESTIÓ D'APLECS

Control de la gestió d'aplecs

REPLANTEIG DE L'ESTRUCTURA

Eixos dels elements, cotes i geometria de les seccions

ENCOFRATS I MOTLLES

Geometria de les seccions

5 - Formigonat
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Pous de fonamentació
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
e
ri
fic

a
ci

ó

A
ss

a
ig

s

Uc12 - Abocament i posada en obra del formigó: Compactació

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:

REFERENCIA:Pous de fonamentació
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE P
ro

ve
s 

i a
ss

a
ig

s

In
sp

e
cc

io
n
s

ABANS DE POSADA EN SERVEI:

Comprovació del comportament dels pous

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Murs
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
u
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 d
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 s
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 d
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 d
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Conformitat amb requisits tècnics
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Garantia
conformitat a
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Documentació durant el subministrament

Full de subministrament

Control durant el subministrament

Verificació de la docilitat del formigó mitjançant assaig de
consistència

Assaigs de resistència del formigó

Documentació previa al subministrament

Distintiu  de qualitat reconegut AIDICO (Transitori)

Documentació després del subministrament

Certificat de subministrament
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CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA
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MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

REFERENCIA:Murs
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Origen i
garantia

F
u
lls

 d
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 s
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. 
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 d
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Conformitat amb requisits tècnics
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ENCOFRATS I MOTLLES

Certificat de les característiques i efectes del producte per
desencofrar

Documentació durant el subministrament

Full de subministrament de cada partida o remesa

Documentació prèvia al subministrament

Certificats d'assaigs de les especificacions de 'EHE-08,Art.32.

Per subministraments de menys de 300T, sense distintiu de
qualitat reconegut

Certificats d'assaigs

Filferros trefilats llisos i corrugats per la fabricació de malles
electrosoldades i viguetes semiresistents de formigó armat

Certificat de conformitat amb requisits reglamentaris

Homologació pel Ministeri d'Industria

Marca AENOR "N"

MÉTODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

OBRA:

REFERENCIA:Murs
LOTES:[Lote-01, Lote-01, Lote-01]

PARÁMETROS DE CONTROL V
e
ri
fic

a
ci

ó

A
ss

a
ig

s

CONTROL DE GESTIÓ D'APLECS

Control de la gestió d'aplecs

REPLANTEIG DE L'ESTRUCTURA

Eixos dels elements, cotes i geometria de les seccions

ENCOFRATS I MOTLLES

Geometria de les seccions
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