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RESUM 
 
 
El nostre projecte de Final de Carrera consisteix, per una banda, en la planificació, realització, venda i 

gestió de les tipologies de productes immobiliaris següents: Residencial urbana i comercial urbana, 

distribuint la primera d´ elles en les categories i percentatges segons la vigent llei d'urbanisme:  

habitatge de protecció oficial i habitatge de renda lliure; aquesta segona categoria a l' hem enfocat cap 

a una gestió més diversa que la compravenda, destinant-ne una fase de la promoció a l’ arrendament. 

 

Quantificant l´ estudi de viabilitat que planifiquem, aquest consta de: 24 habitatges en règim de lloguer; 

32 habitatges en règim de Protecció Oficial, 24 habitatges en règim de venda lliure, i 11 locals 

comercials en venda. Seguint amb el compliment de la normativa vigent, la promoció també inclou 88 

places d’aparcament repartides en la mateixa proporció que els habitatges, a excepció dels de venda 

lliure, que en total, sumen 32 unitats; al mateix temps, el projecte també inclou un traster per a cada 

habitatge; així doncs, hi ha un total de 80 trasters. 

 

L'estudi disposa de: estudi jurídic, estudi legal urbanístic, estudi de mercat, definició del producte, 

estudi simple econòmic, estudi pròpiament de viabilitat amb la planificació de tresoreria de l´ operació, 

inversió necessària, fonts de finançament i la seva rendibilitat. 

 

Aquest projecte, d’altra banda, consta també d'un Avant Projecte arquitectònic, compost de: Memòria 

Descriptiva, Memòria Constructiva, i Documentació Gràfica. 

 
El nostre projecte pretén des de la integritat d'un estudi econòmic, la planificació, realització, venda i 

gestió de les tipologies de productes immobiliaris ja descrits.  

 

L’ estudi també afronta els condicionants d'una substancial nova regulació des del punt de vista 

urbanístic, amb la nova llei i reglaments estatals, així mateix com la nova llei d'habitatge, especialment 

complexes amb la relació en la integració de les diferents tipologies d'habitatge, a saber, lliure, i 

protegit.  
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INTRODUCCIÓ 

 

Hem volgut fer aquest tipus de Projecte Final de Carrera amb la intenció de demostrar que, tot i que la 

situació actual del país no és la més optimista econòmicament parlant, la viabilitat d’una gran promoció 

immobiliària pot ser igualment possible en moments de crisi.  

Per aconseguir-ho, el que hem fet és estudiar les necessitats i demandes actuals del mercat immobiliari 

local, i al mateix temps, hem diversificat al màxim la tipologia de productes oferts en la nostra promoció. 

Conseqüència de l’estudi de mercat realitzat, hem pogut concloure que la ciutat disposa d’un excés 

d’oferta d’habitatge de venda lliure de reduïdes dimensions (1 dormitori); per aquest motiu la nostra 

promoció pràcticament no en té cap. Cal mencionar també, que el perfil del possible client d’aquest 

tipus d’immoble és el que ha patit més en la situació econòmica actual i, per això, en part, creiem que hi 

ha un excés d’oferta a la zona. 

Seguint amb el mateix procediment i tenint en compte la Normativa actual, creiem que queda justificat 

el tamany i diversitat de productes oferts en el nostre Projecte, de la mateixa manera que el fet d’oferir 

exactament el mateix producte físic amb condicions legals i econòmiques diferents, segons les 

possibilitats de cada client (l’edifici 1 i 2 són simètrics, però un és de venda lliure, i l’altre de lloguer); 

l’aspecte que sí que hem volgut que fos diferenciador són les qualitats (sobretot percebudes) dels 

acabats; a tall d’exemple, els edificis 1 i 2 disposen d’espais de reserva per a instal·lació domòtica, 

mentre que l’edifici 3 (HPO), no. 

La nostra política de preus és conseqüència de l’estudi de mercat ja mencionat; venent per sota de la 

mitja de la ciutat i de la zona (renunciant a cert marge de benefici que ens estalviem pel fet de no tenir 

cap intermediari en la construcció i comercialització), pretenem augmentar el ritme de vendes, 

justificant així els temps previstos en la nostra planificació i càlcul de viabilitat. 

Al nostre parer, ens ha semblat necessari incloure dins del present estudi un avantprojecte 

arquitectònic, per tal d’explicitar i concretar les solucions i productes proposats; aquest avantprojecte 

inclou Memòria Descriptiva, Memòria Constructiva i Documentació Gràfica, desenvolupant així, el que 

per nosaltres hauria d’incloure tot Estudi de Viabilitat d’una promoció immobiliària de l’envergadura que 

proposem.   

 

 

A la ciutat de Barcelona, Juny de 2009 

 

 

 

 

 

Els autors 

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. Dades generals 

 1.1.1. Objecte 

 

El present projecte planteja la construcció de 24 habitatges en règim de lloguer; 32 habitatges en règim 

de Protecció Oficial, 24 habitatges en règim de venda lliure, i 11 locals comercials de venda lliure. En 

un total de 3 fases, una fase per edifici, amb un total de 80 habitatges, 88 places d’aparcament (4 

d’elles són places d’aparcament adaptades) i 80 trasters (un per a cada habitatge). 

 

1.1.3. Dades de l’emplaçament. 

 

El edificis estan situats a la zona universitària del 

municipi de Manresa, en el sector de nou 

creixement de les Bases de Manresa.  És un solar 

amb una superfície de 6.510m2. La parcel·la es 

situa al carrer Concòrdia s/n, la parcel·la U2, de la 

illa 1. Concretament queda limitada al sud pel C/ 

Concòrdia, a l’est i oest per carrers de vianants 

perpendiculars al C/ Concòrdia i la part nord 

queda limitada per una finca particular.  

La referència cadastral de la parcel·la és el 

número 2716007DG0221A0001UK. 

 

 

 

 

1.2. Característiques del projecte 

 

1.2.1. Tipus d’obra 

 

Construcció de tres edificis d’habitatges d’obra nova de planta baixa més quatre plantes altes, i una 

planta soterrani. Els edificis es destinaran a ús residencial i comercial, distribuint la primera en lliure i 

habitatge de protecció oficial; aquesta primera categoria l’hem subdividit enfocant-la cap a una gestió 

més diversa que la compravenda, destinant-ne una fase a l’arrendament. 
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2.2. Solar, superfície, topografia i límits 

 

El solar que ocuparà l’edifici és de forma rectangular de 93m x 70m  i té una superfície de 6.510 m2 en 

pendent constant en direcció nord. 

El edificis estaran disposats en forma d’U invertida dins del solar, per tal d’aconseguir sensació 

d’amplitud. Entre els tres edificis hi haurà una plaça que farà a la vegada de sostre de l’aparcament, i 

serà d’accés públic; l’accés principal serà des del Carrer de la Concòrdia. 

 

 

 

1.2.3. Planejament urbanístic vigent 

 

El solar és troba inclòs en el Pla Parcial de la Concòrdia, on són d’aplicació els següents paràmetres 

urbanístics, en règim de volumetria definida. 

 

1.2.4. Ordenances aplicables. 

Analitzem el compliment del nostre projecte amb la normativa municipal urbanística. 

 Normativa Projecte  

Superfície solar mínima No defineix 6.510,14 m2 compleix 

Ocupació  % 40 % 37 % compleix 

Edificabilitat Vol. definida 11.000 m2 10.580,39 m2 compleix 

ARM (PB + X) PB + 6 PB + 4 compleix 

Densitat Total nº. hab 80 80 compleix 

 

 

1.2.5. Programa 

El usos assignats es distribueixen en: 

EDIFICI 1 

PLANTA SOTERRANI: Consta de 24 trasters 

PLANTA BAIXA: 6 locals (dos d’ells destinats a magatzem). 

Superfície útils: 767,92 m². 

PLANTA PRIMERA: 8 habitatges. 

Total superfície útil: 661,63 m² més dues terrasses que tenen un total de 41,35 m² de superfície útil. 

PLANTA SEGONA: 8 habitatges 

Total superfície útil: 615,17 m² més dues terrasses que tenen un total de 41,35 m² de superfície útil. 

PLANTA TERCERA: 8 habitatges (4 d’ells són dúplex). 

Total superfície útil: 785,14 m², amb dues terrasses que tenen un total de 36,94 m² de superfície útil. 

PLANTA COBERTA: 389,33m² que serà destinada per la instal·lacions de plaques solars tèrmiques. 

 

EDIFICI 2 

PLANTA SOTERRANI: Consta de 24 trasters 

PLANTA BAIXA: 6 locals (dos d’ells destinats a magatzem). 

Superfície útils: 767,92 m². 

PLANTA PRIMERA: 8 habitatges. 

Total superfície útil: 661,63 m² més dues terrasses que tenen un total de 41,35 m² de superfície útil. 

PLANTA SEGONA: 8 habitatges 

Total superfície útil: 615,17 m² més dues terrasses que tenen un total de 41,35 m² de superfície útil. 

PLANTA TERCERA: 8 habitatges (4 d’ells són dúplex). 

Total superfície útil: 785,14 m², amb dues terrasses que tenen un total de 36,94 m² de superfície útil. 

PLANTA COBERTA: 389,33m² que serà destinada per la instal·lacions de plaques solars tèrmiques. 

 

EDIFICI 3 

PLANTA SOTERRANI: Consta de 32 trasters 

PLANTA BAIXA: 3 locals i 2 magatzems. 

Superfície útils: 597,97 m². 

PLANTA PRIMERA: 8 habitatges. 

Total superfície útil: 482,40 m² 

PLANTA SEGONA: 8 habitatges 

Total superfície útil : 550.20m² 

PLANTA TERCERA: 8 habitatges 

Total superfície útil: 547.59m² 

PLANTA QUARTA: 8 habitatges 

Total superfície útil: 546,88 m² 

PLANTA COBERTA: 646,96 m² que serà destinada majoritàriament per a instal·lacions inclosa la 

instal·lació de plaques solars tèrmiques. 
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1.3. Justificació de la solució adoptada 

 

1.3.1. Descripció de la solució adoptada.  

Hem decidit esglaonar els volums que conformen el nostre projecte en les fases 1 i 2,  per tal de trencar 

la sensació que produeix un volum paral·lelepípede de 50 metres de llargada amb planta baixa i 4 

alçades. La forma de l’edifici s’integra millor en el conjunt amb el paisatge que hi ha al voltant, ja que 

darrera de la parcel·la hi ha ubicat turó de 296 metres d’alçada, partint el nostre projecte d’una cota de 

276 m sobre el nivell del mar.  

 

1.3.2 Justificació de la solució adoptada. 

 

1.3.2.1 Programa funcional, locals i superfície. 

 

Els edificis tindran la funció d’habitatges individuals amb superfícies que van des de 50 m2 fins a 125 

m2 de superfície útil. A la planta baixa amb accés des de la plaça es faran 4 locals per edifici, destinats 

a comerç o oficines. A la planta soterrani es situaran: sota els habitatges, un traster per a cadascun 

d’ells, i sota la plaça pública, les places d’aparcament per a vehicles. 

 

1.3.2.2. Criteris estètics 

L’exterior de la planta baixa de la construcció es realitzarà amb aplacats de pedra de tons foscos i les 

plantes d’habitatges s’acabaran amb aplacats grisos. Els nuclis verticals de comunicació estaran 

totalment envidriats. 

 

1.3.2.3 Criteris funcionals 

És necessari que l’espai central de la promoció sigui una plaça amb jardí, un espai públic que doni 

accés als locals comercials situats als baixos dels edificis. 

 

1.3.2.4 Criteris constructius 

S’adopta un sistema constructiu pràctic com es el formigó armat. Es crearà una estructura de pilars de 

formigó armat, i forjat reticular amb cassetons, per tal d’alleugerir les càrregues. Les parets de 

tancament interiors i exteriors seran amb maó ceràmic.  

 

1.3.2.5 Criteris sobre les instal·lacions 

Es realitzarà la instal·lació de plaques solars per l’ACS, ja que ara són d’obligada instal·lació segons 

normativa ambiental en edificis de nova construcció. Es preveu la instal·lació d’endolls de TV i telèfon a 

totes les estances de l’habitatge, excepte els lavabos i serveis. S’utilitzarà el gas natural per la 

calefacció dels habitatges. Es preveu la instal·lació de domòtica en les fases per venda i lloguer, per 

tan es deixarà un espai de reserva per a futures instal·lacions. 

1.3.2.6 Criteris d’urbanització i jardineria 

La plaça tindrà un espai de zona verda.  

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

En aquest apartat es detallen les tècniques i sistemes constructius emprats, en la construcció de 

l’edifici. 

 

2.1 Moviments de terres 

Es realitzarà primerament la desbrossada del terreny amb pales carregadores, seguidament del 

desmunt a cel obert fins la cota del carrer, definida com a cota 0,0, utilitzant pales carregadores. 

Després del desmunt seguirem amb el buidat a cel obert fins la cota -1,40 m, tenint en compte que 

posarem una capa de graves per tal d’evitar les humitats als edificis. En el mateix moment que s’acabi 

el buidat a cel obert es realitzarà una rampa per tal que la maquinària pugui accedir a la zona a 

treballar, vigilant amb la pendent de la rampa , ja que això podria generar algun accident de treball. 

Farem l’excavació de rases i pous tenint en compte la profunditat de les rases i pous en el plànol de 

fonamentació. Finalment es transportaran les terres sobrants a l’abocador de la Mancomunitat 

comarcal amb camions. 

 

2.2. Fonamentació 

Es farà una fonamentació a base de sabates aïllades arriostrades, amb formigó HA-25 armat amb acer 

B-500-S. Prèviament al formigonat dels fonaments, es vertirà una capa de formigó de neteja, per tal 

d’aïllar aquests del terreny natural i evitar així possibles corrosions de l’acer. 

Es realitzarà un forjat sanitari amb cambra d’aire ventilada per a mantenir l’edifici en òptimes condicions 

i prevenir els possibles efectes de degradació per humitats. 

Es realitzarà un mur de contenció de terres envoltant el perímetre exterior de tota la zona dels 

habitatges. Aquest mur s’aïllarà del terreny per mitjà de làmina de poliestirè. 

 

2.3. Estructura 

L’estructura serà de pilars i jàsseres de formigó armat i cassetons per alleugerir el pes de l’estructura i 

capa de compressió. 

La fonamentació, tant dels edificis com del garatge, serà de formigó armat amb l’acer que correspongui 

segons càlculs i plànols. 

Totes les dimensions de pilars, jàsseres, forjats i qualsevol altre element estructural indicades en la 

documentació gràfica són tan sols a nivell indicatiu. 

La coberta serà plana invertida no transitable acabada amb graves, excepte les zones que hagin de ser 

accessibles per al manteniment d’instal·lacions. La pendent serà com a mínim del 3%. 
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L’accés a la coberta es farà des de l’escala que es troba al pati comunitari, amb ús exclusiu pel 

manteniment. 

 

2.4. Tancaments 

Les parets exteriors del edificis es resoldran amb mur de tres capes amb maó de 15 cm amb l’alçada 

de forjat a forjat, amb cambra d’aire i envà interior de totxo. A la coberta, per tal d’impermeabilitzar 

utilitzarem tela asfàltica auto protegida quan aquesta no pugui anar coberta amb grava.  

 

2.5. Divisions d’elements interiors 

Les parets interiors, divisòries d’habitatges estaran formades per totxo de 14x29x10 i els envans 

interiors dels habitatges estaran formats amb maó buit de 14 x 29 x 7,5 cm. 

 

2.6. Acabats exteriors 

La part exterior tindrà un aplacat de granit. Les façanes del garatge i de la planta baixa dels edificis 

l’aplacat serà de color negre i de les altres plantes de color gris. 

Les parts amb obertures de les façanes es resoldran amb finestres balconeres de fusteria d’alumini 

anoditzat. 

En la part del nucli central el tancament es farà amb vidre laminar i panells fotovoltaics, per tal de 

minimitzar el consum de llum durant el dia i acumular energia per a la il·luminació nocturna. 

El paviment de la plaça s’acabarà amb peces del mateix color que les parets de la part de l’aparcament 

i locals. 

 

2.7. Acabats interiors 

Les parets interiors estaran acabades amb guix, i finalitzades amb pintura plàstica. 

Als sostres de tot l’edifici es realitzarà un fals sostre amb plaques de cartró guix, subjectades al forjat, 

per tal de poder passar instal·lacions entre el forjat i el fals sostre. 

El paviment de la part comunitària de cada edifici s’acabarà amb gres porcelànic. 

Els paviments habitatges s’acabaran depenent de l’estança, amb gres porcelànic o amb parquet. Les 

cuines i banys o serveis s’acabaran amb gres porcelànic. 

Els paraments verticals de les cambres humides estaran acabats amb rajola de gres. 

 

2.8. Tancaments de fusteria d’alumini 

Tota la fusteria exterior, tant portes com finestres seran d’alumini anoditzat de color negre amb 

trencament de pont tèrmic. Les portes seran abatibles i oscil·lobatents, ja que l’espai ens ho permet. 

Tot l’envidrament serà doble amb cambra d’aire de 8-10 mm i làmina amb filtre U.V., per tal d’evitar el 

sobreescalfament dels habitatges durant els mesos d’estiu. 

La porta d’entrada a l’edifici serà de seguretat, de la mateixa manera que la d’entrada a l’edifici a través 

de l’aparcament. 

Les portes d’entrada al garatge seran d’alumini. 

Les finestres tindran persianes i les portes que donin als balcons o terrasses aniran amb porticons de 

color blanc, igualment que les persianes. 

En la part del nucli central el tancament es farà amb vidre laminar i panells fotovoltaics sostinguts per 

perfileria d’alumini anoditzat negre, per tal de minimitzar el consum de llum durant el dia i acumular 

energia per a la il·luminació nocturna dels espais comuns interiors de l’edifici. 

Les baranes de les terrasses es realitzaran amb maó de 14 x 29 x 7,5 per revestir, amb la resistència 

suficient.  

Les baranes dels balcons es realitzaran amb perfils d’alumini anoditzat i amb vidre laminar. 

 

2.9. Fusteria interior 

Les portes interiors seran de contraxapat de DM. Les portes dels rebedors i dels menjadors tindran una 

part amb vidre, per tal de que pugui entrar llum natural. En la construcció de parets es col·locarà un 

premarc, de fusta en les portes, i d’alumini en les finestres. Les portes interiors tindran acabats efecte 

vernís. 

Les portes de sortida de l’aparcament seran portes contra incendi amb resistència nominal de 120 

minuts. 

La barana de l’escala serà amb perfils rodons d’alumini anoditzat i vidre laminar. 

 

2.10. Sanejament 

Es preveu xarxa separativa: aigües residuals i aigües pluvials. 

Les aigües pluvials s’acumularan en un dipòsit cisterna soterrat, i s’aprofitaran totalment per al sistema 

de reg de la zona ajardinada de la plaça. 

Els claveguerons seran de PVC. En aquells trams que quedin sota terra aniran col·locats sobre una 

solera de formigó de 10 cm de gruix. Les parets dels pericons seran construïdes amb maó massís de 

màquina de 15 cm de gruix i aniran arrebossades i brunyides interiorment amb morter de ciment 

pòrtland  dosificat 1:4, tots els angles s’arrodoniran i portaran tapa registrable. 

 

2.11. Xarxa d’aigua freda i agua calenta sanitària 

 

2.11.1 Sistemes centralitzats 

És preveu la instal·lació de plaques solars per l’aigua calenta sanitària amb acumuladors individuals.  

Es compliran les Normes Bàsiques per a les instal·lacions d’aigua i legislació vigent al respecte. 

En totes les dutxes, lavabos i cuines s’instal·laran aixetes amb sistemes de limitació de cabal. 

Es col·locaran claus de pas a cada aparell, clau de pas per a cada habitatge, clau de pas per a cada 

edifici i una clau de pas general. 

Es col·locaran bombes per accelerar el corrent de l’aigua o limitadors de pressió en cas que sigui 

necessari. 
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2.11.2 Sistemes de distribució 

La instal·lació de l’aigua serà a base de tubs de Polipropilè (menor cost, major durabilitat i menors 

contraccions i dilatacions que el coure), amb les seccions suficients per a l’ús a que siguin destinades. 

Es disposaran els punts d’aigua freda i calenta assenyalats als plànols corresponents. 

 

2.12. Electricitat 

La instal·lació elèctrica serà a base de tub de plàstic encastat amb tub de PVC corrugat com a 

envolvent. Els conductors tindran la secció adequada en cada cas. Contindrà els punts de llum, 

interruptors, endolls i demés elements grafiats als plànols corresponents. 

Es regiran en tot moment les Normes del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 

Complementàries, així com demés legislació vigent al respecte. 

Es col·locaran llums d’emergència en totes les portes, per tal de seguir el recorregut de evaquació. 

 

2.13. Gas 

No es preveu la instal·lació de gas natural. 

 

2.14. Climatització i ventilació 

La calefacció estarà formada per radiadors elèctrics de baix consum en cadascuna de les 

dependències. Cada radiador disposarà de programador i termòstat individual, per facilitar l’estalvi 

energètic.  

S’observaran i es compliran les normes vigents per a instal·lacions de calefacció. 

 

2.15. Instal·lacions àudiovisuals 

Es preveu endolls de TV-FM i telefonia en totes les habitacions, menjador-estar i cuina. 

 

2.16. Aparells d’elevació i mitjans de transport 

Es preveu la instal·lació de dos ascensors per 6 persones cada un en cada edifici, que aniran des de la 

planta soterrani fins l’última planta. Un ascensor amb una velocitat de 0,63 m/s. Les portes seran 

automàtiques. La cabina té unes mides de 1050x 1200 i el buit de l’ascensor es de 1680 x 1650m. 

L’amplada de la porta és de 0,8 m. 

 

2.17. Protecció i seguretat 

 

2.17.1 Parallamps 

Es preveu la instal·lació de parallamps a la coberta de cada edifici amb un cable de terra enterrat al 

terreny de la parcel·la. 

 

 

2.17.2 protecció contra incendis 

Dins l’edifici  hi haurà portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i també n’hi haurà que estaran 

situades als recorreguts d’evacuació per més de 50 persones i per tant hauran de complir amb alguns 

punts de la normativa. 

Les portes de sortida de recinte (si té més de 50m2), planta o edifici, estaran degudament 

senyalitzades a l’interior del recinte amb el rètol “SORTIDA” (definides a la norma UNE 23034:1998). 

També caldrà col·locar senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de qualsevol punt 

que sigui origen d’evacuació, i des d’on no es vegin directament les sortides o les seves senyals 

indicatives. 

Als punts on hi hagi alternatives que puguin induir a l’error també es col·locaran senyals per tal 

d’escollir la sortida correcta. 

Totes les senyals s’hauran de veure tot i produir-se una fallada en el subministrament de l’enllumenat. 

Es col·locaran extintors portàtils cada 15m de recorregut en planta, des de tot origen d’evacuació. 

 

2.18. Jardineria 

Es farà una zona ajardinada al centre de la plaça, amb gespa i arbrets. A les rampes d’accés a la plaça 

es col·locaran jardineres com a  baranes i també a la façana de la plaça es col·locaran jardineres, de 

les mateixes característiques que les de les rampes. 

Al costat de l’entrada a l’aparcament també es preveu una jardinera del mateix tipus que la del centre 

de la plaça. 

Tindrà una instal·lació de reg automàtic que s’aprovisionarà de les aigües pluvials que es recullin dels 

tres edificis, que s’emmagatzemaran en un dipòsit subterrani. L’aigua serà extreta a través de bomba 

electrohidràulica; aquesta bomba s’abastirà de la corrent elèctrica produïda pels panells fotovoltaics de 

les façanes de les escales dels tres edificis. 

 

3. ESTUDI DE VIABILITAT 

 

3.1 Estudi jurídic 

De la consulta registral efectuada al Registre de la Propietat número 1 de Manresa, el solar on ubiquem 

el nostre projecte figura inscrit correctament a la titularitat de L’eix Immobles, S.L, amb el 100% del 

domini, no figurant cap carrega hipotecaria ni drets reals limitatius de la propietat. 

S’adjunta Nota Simple Informativa de Domini i Càrregues: 
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De les dades cadastrals obtenim el següent resultat: 

DADES PARCEL·LA:Urbana 

Coeficient del solar: 5.996 m2 

Tipus Finca: Sòl sense edificar 

Us: Sòl sense edificar, obres d’urbanització i jardineria. 

 

3.2 Estudi legal urbanístic 

 

Analitzem el compliment del nostre projecte amb la normativa municipal urbanística. 

 Normativa Projecte  

Superfície solar mínima No defineix 6.510,14 m2 compleix 

Ocupació  % 40 % 37 % compleix 

Edificabilitat Vol. definida 11.000 m2 10.580,39 m2 compleix 

ARM (PB + X) PB + 6 PB + 4 compleix 

Densitat Total nº. hab 80 80 compleix 

 

ALÇADA REGULADORA 

L’alçada reguladora que ens marca la normativa màxima per aquesta zona, és la següent: 

PB + 3 = 13,00 m: part nord de edificis 1 i 2. (tenen coberta tècnica). 

PB + 3 + SC = 16,00 m part frontal de edificis 1 i 2 (fins a 20m). 

PB + 4 = 16,00 m edifici 3. 

Tots tres edificis faran la mateixa alçada, uns 14,20 m aproximadament. 

Condicions d’ús: Segons la normativa urbanística del municipi en aquesta zona s’estableixen com 

admesos els usos següents: 

Habitatges plurifamiliars, Comercials, Oficines de serveis, Hoteler, Restauració, Indústria artesanal, 

Aparcaments, Educatius, Esportius, Cultural. 

 

3.3 Estudi de mercat 

 

L’estudi de mercat ha estat realitzat amb mostreig recollit íntegrament la primera setmana de maig de 

2009, per tant són preus molt actualitzats. 

L’estudi de mercat realitzat contempla un mostreig exhaustiu, amb un total de 54 testimonis, de totes 

les tipologies immobiliàries definides en el nostre projecte, a saber, vivenda lliure en venda, vivenda 

lliure en lloguer, vivenda de protecció oficial en venda, locals comercials en venda, places de 

aparcament lliures en venda. 

Els preus recollits per l’estudi són superiors als utilitzats a l’estudi de viabilitat. Venent per sota de la 

mitja de la ciutat i de la zona pretenem augmentar el ritme de vendes, justificant així els temps previstos 

en la nostra planificació i càlcul de viabilitat. 
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Aquest mostreig es troba recollit degut a la seva extensió en un annex d’aquest estudi. 

 

3.4 Definició del producte immobiliari 

 

Els aspectes diferencials del nostre producte immobiliari vers la competència entenem que són 

essencialment els punts forts següents: 

-Hem planificat un volum sencer de 32 habitatges de classificació H.P.O., donat que aquest 

producte te una col·locació al mercat 100% assegurada.  També remarcar que dins aquesta categoria 

d’habitatge hem diversificat l’oferta en diferents tamanys d’habitatge, en base a les diferents tipologies 

de unitats familiars, en funció del nombre de components.   

-Hem planificat un volum destinat totalment al lloguer, opció que sempre disposa de mercat, i 

més en situacions econòmiques com l’actual, ja que no tothom pot arribar a pagar una hipoteca, però 

un lloguer raonable si. 

-Dins de la fase destinada a venda d’habitatge lliure remarcar que tenim una diversificació 

important de tamanys d’habitatge, donant cabuda a un segment més gran de perfil de comprador.  

-Anotar que el nostre estudi té com a base un preu inferior a la mitja de la ciutat de Manresa, fet 

que suposa també un avantatge competitiu vers la resta de productes existents. 

-Hem decidit també que cada habitatge tindrà com a annex inseparable un traster de grans 

dimensions de regal. 

-Tenir en compte que el fet de tenir plaques solars i un acumulador individual en cada vivenda, 

permet un estalvi de cara al usuari.  

-La instal·lació de radiadors elèctrics de baix consum amb termòstat individual i programador 

digital, ens permet oferir un preu més atractiu de venda ja que reduïm dràsticament el cost 

d’instal·lacions. Al mateix temps que reduïm el consum energètic individual dels habitatges, fet que 

representa una reducció de la factura per l’usuari. 

-En la part del nucli vertical el tancament es farà amb vidre laminar i panells fotovoltaics, per tal 

de minimitzar el consum de llum durant el dia i acumular energia per a la il·luminació nocturna, fet que 

representa una reducció dels costos de manteniment que es repercuteixen als usuaris. 

-Tot l’envidrament serà doble amb cambra d’aire de 8-10 mm i làmina amb filtre U.V. (reducció 

del 80% de la transmissió energètica per llum solar), per tal d’evitar el sobreescalfament dels habitatges 

durant els mesos d’estiu, fet que suposa també una repercussió d’estalvi de cara al usuari a l’hora de 

climatitzar la seva vivenda. 

-L’ajardinament tindrà una instal·lació de reg automàtic que s’aprovisionarà de les aigües 

pluvials que es recullin dels tres edificis, que s’emmagatzemaran en un dipòsit subterrani. L’aigua serà 

extreta a través de bomba electrohidràulica; aquesta bomba s’abastirà de la corrent elèctrica produïda 

pels panells fotovoltaics de les façanes de les escales dels tres edificis. 

-Des del punt de vista de serveis la nostra proposta  també constarà de comerços i restaurants 

a les plantes baixes dels edificis per cobrir al màxim les necessitats de totes les persones del veïnat o 

alienes al veïnat. 

-En últim lloc, però per això el menys important és, des del punt de vista arquitectònic-estètic i 

funcional, volem destacar la geometria dels volums projectats en els volums de lloguer i lliure per 

venda, el retranqueig efectuat en cada planta, possibilitant disposar d’una terrassa en dos habitatges 

per cada planta, es un tret diferencial de cara a la col·locació del producte. Així mateix com la impressió 

global de la visió del conjunt. 

3.5 Quadre de vivendes i superfícies 

Tabulats el nombre d’habitatges en funció de la superfície útil 

FASE 1: 24 habitatges en venda lliure                    Núm. d’habitatges           Núm. de locals 

De 1 habitació    50 m2 útils 1  

De 2 habitacions 60-65 m2 útils 10  

De 3 habitacions 70-80 m2 útils 7  

De 4 habitacions 110- 125 m2 útils 6  

   

LOCALS   30  m2  1 

  80 m2 1 

  320 m2 2 

 

FASE 2: 24 hab en lloguer lliure                   Núm. d’habitatges           Núm. de locals 

De 1 habitació    50 m2 útils 1  

De 2 habitacions 60-65 m2 útils 10  

De 3 habitacions 70-80 m2 útils 7  

De 4 habitacions 110- 125 m2 útils 6  

   

LOCALS 30  m2  1 

 80 m2 1 

 320 m2 2 

 

FASE 3: 32 hab en venda HPO                  Núm. d’habitatges           Núm. de locals 

De 1 habitació    50 m2 útils 0  

De 2 habitacions 60-65 m2 útils 22  

De 3 habitacions 70-80 m2 útils 7  

De 4 habitacions 110- 125 m2 útils 3  

   

LOCALS 30  m2  1 

 280 m2 2 
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3.6 Estudi econòmic financer:  

3.6.1 Justificació de preus de construcció 

El estudi de viabilitat l’hem realitzat amb la base de l’última actualització de preus que ofereix <El Boletín Económico de la Construcción>, concretament la publicació del PRIMER TRIMESTRE DE 2009.  

Es pot comprovar que el preu de construcció sobre rasant és de 802, 09 € / m2.  

Hem comptat en el nostre projecte un cost unitari de 860 €, donat que la construcció de la planta soterrani no està contemplada en l’unitari que ofereix dita publicació, ja que és preu sobre rasant. 
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3.6.2 Justificació del residual 

 

A continuació presentem el càlcul del valor final del edifici Fase 2 (lloguer) que al cap de 10 anys l’incorporem a l’estudi de viabilitat com a ingrés.  

VALOR EDIFICI RESIDUAL         

         

         

         

         

valor del sòl 800 €/m2 de sostre actualització 4% anual 148% 1.184,00 €       

valor de construcció 850 €/m2 de sostre depreciació 1% anual 90% 765,00 € TOTAL 1.949,00 € / M2 

valor del sol PK 1000 €/plaça pk actualització 4% anual 148% 1.480,00 €     

valor de construcció PK 12000 €/plaça pk depreciació 1% anual 90% 10.800,00 € TOTAL 12.280,00 € / PLAÇA 

             

sostre F2 2665,06 m2 de sostre TOTAL SOSTRE 5.194.202 €       

sostre pk 32 places TOTAL PARQUINGS 392.960 €         

         

         

 
VALOR EDIFICI 
ALS 10 ANYS TOTAL RESIDUAL 5.587.161,94 €      
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3.6.3. Recursos propis i finançament 

A continuació presentem la proposta de finançament del nostre projecte amb la distribució aproximada 

del 20/80 de finançament propi i de entitat de crèdit.  

 

 

Càlcul de la taxa d’ oportunitat       

     

POLÍTICA FINANCERA DISTRIBUCIÓ CAPITAL EN % COST FINANÇAMENT  (INTERES APLICAT) 

     

Percentatge de recursos propis 18,69% 4,00% Rendibilitat mínima exigida 

Percentatge  de préstec bancari  81,31% 4,76% Cost financer  (EUR+3%) 

     

TOTAL 100,00% 4,62% cost finançament total 

     

                                           Recursos propis 4.000.000  €  

                                           Prestec bancari 17.400.000  €  

                                  TOTAL capital invertit 21.400.000   €   
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3.6.4 Flux previ 

 

RENDIBILITAT SOBRE INVERSIÓ       

       

cash flow PREVI  1er trim 2009 2on trim 2009 3er trim 2009 4t trim 2009 2.010  2.011  

              

                                FONS PROPIS 0            

Venda habitatges HPO         4.474.432    

Venda parquings HPO         419.328    

Venda traster HPO         610.756    

Venda habitatges LLIURES pk inclos         3.911.084  3.911.084  

Venda LOCALS comercials         2.944.500  2.944.500  

Lloguer habitatges+lloguer pk         233.160  240.155  

Valor Residual             

              

TOTAL COBRAMENT 0  0  0  0  12.593.260  7.095.739  

              

Solar 8.464.312            

Cost construcció 2.781.959  2.781.959  2.781.959  2.781.959      

Costos comercials 135.906  135.906  135.906  135.906  135.906  135.906  

Cost de gestió 0  0  0  0  0  0  

Honoraris tècnics 181.983  181.983  181.983  181.983      

Cost manteniment E2 lloguer         40.094  40.094  

RECUP. FONS PROPIS             

       

TOTAL PAGAMENTS 11.564.159  3.099.847  3.099.847  3.099.847  175.999  175.999  

              

CASH FLOW (COBR-PAGAM) -11.564.159   -3.099.847   -3.099.847   -3.099.847   12.417.260   6.919.739   

CASH FLOW ACUMULAT -11.564.159  -14.664.006  -17.763.853  -20.863.700  -8.446.440  -1.526.701  

       

VAN = 2.031.375  VAN sobre inversió      

i = 4,62%       

TIR = 8,20% Rendibilitat sobre inversió    
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2.012  2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

247.359  254.780  262.424  270.296  278.405  286.757  295.360  304.221    

                5.587.162 

                  

247.359  254.780  262.424  270.296  278.405  286.757  295.360  304.221  5.587.162  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094    

                  

         

40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  0  

                  

207.266   214.686   222.330   230.203   238.311   246.664   255.266   264.127   5.587.162   

-1.319.435  -1.104.749  -882.419  -652.216  -413.905  -167.241  88.025  352.152  5.939.314  

         

         

         

207.266  214.686  222.330  230.203  238.311  246.664  255.266  264.127  5.587.162  
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3.6.5 Fluxe definitiu 

 

cash flow defintiu 1er trim 2009 2on trim 2009 3er trim 2009 4t trim 2009 2.010  2.011  

              

Fons propis 4.000.000            

Ingressos per finançament bancari 8.000.000  3.100.000  3.100.000  3.200.000      

Venda habitatges HPO         4.474.432    

Venda parquings HPO         419.328    

Venda traster HPO         610.756    

Venda habitatges LLIURES pk inclos         3.911.084  3.911.084  

Venda LOCALS comercials         2.944.500  2.944.500  

Lloguer habitatges+lloguer pk         233.160  240.155  

Valor Residual             

              

TOTAL COBRAMENT 12.000.000  3.100.000  3.100.000  3.200.000  12.593.260  7.095.739  

              

Solar 8.464.312            

Cost construccio 2.781.959  2.781.959  2.781.959  2.781.959      

Costos comercials 135.906  135.906  135.906  135.906  135.906  135.906  

Cost de gestió 0  0  0  0  0  0  

Honoraris tènics 181.983  181.983  181.983  181.983  0  0  

Cost manteniment E2 lloguer         40.094  40.094  

COST FINANCER 95.200  132.090  168.980  207.060  257.040    

DEVOLUCIO FONS PROPIS             

DEVOLUCIO CAPITAL PRESTEC         12.000.000  5.300.000  

       

TOTAL PAGAMENTS 11.659.359  3.231.937  3.268.827  3.306.907  12.433.039  5.475.999  

              

CASH FLOW (COBR. – PAGAM.) 340.641   -131.937   -168.827   -106.907   160.220   1.619.739   

CASH FLOW ACUMULAT 340.641  208.704  39.877  -67.030  93.190  1.712.929  
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2.012  2.013  2.014  2.015  2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

247.359  254.780  262.424  270.296  278.405  286.757  295.360  304.221    

                5292510,21 

                  

247.359  254.780  262.424  270.296  278.405  286.757  295.360  304.221  5.292.510  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094    

                  

                5920977 

         

                  

40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  40.094  5.920.977  

                  

207.266   214.686   222.330   230.203   238.311   246.664   255.266   264.127   -628.467   

1.920.195  2.134.881  2.357.211  2.587.414  2.825.725  3.072.389  3.327.655  3.591.782  2.963.316  

 

 

3.6.6 Rendibilitat. 

 

 La Taxa interna de retorn que defineix el projecte amb la base d’hipòtesis contrastades de mercat que 

han estat el resultat del nostre estudi de la zona,  resulta un 8,20 %.  

 

 

 

 
 
 
 
 

VAN = 2.031.375                              V.A.N. sobre inversió 

i = 4,62%                            Taxa d’actualització 

TIR = 8,20%                         Rendibilitat sobre inversió. 
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5 ANNEXOS 

 ANNEX I: Normativa tècnica general aplicable a projectes d’edificació 

 

5.1.1. Normativa Tècnica general aplicable als projectes d’ edificació. 

 
NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 
 

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2003. Art 105. 
Modificació de la Llei 38/1999, Llei d’Ordenacio de l’edificació 

Ley 38/1999 (BOE: 
06/11/99) 
Modificació: Llei 52/2002, 
(BOE 31/12/02) 

NORMAS PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y 
DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION 

9/6/71 (BOE:24/3/71) 
Modficicat pel R.D. 
129/85 
(BOE:7/2/85) 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIA EN 
OBRAS DE EDIFICACION 

9/6/71 (BOE:6/7/71) 
Correcció d’errors 
(BOE:6/7/71) 
Modificació per 
l’O.14/6/71 
(BOE:24/7/91) 

LIBRO DE ORDENES  Y VISITAS EN VIVINEDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

10/5/70( BOE: 26/5/70) 

CERTIFICADO FINAL DE DIRECCION DE OBRAS O.28/1/72 (BOE:10/2/72) 

 
CONTROL DE QUALITAT 
 

CONTROLDE QUALITAT EN L’EDFICIACIÓ d.375/88 (DOGC:28/12/88) 
correció d’errades (DOGC:24/2/89) 
desplegament (DOGC:24/2/89) 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES 
DADES REFERENTS A L’AUTORIRZACIÓ 
ADMINISTRATIVA RELATIVA ALS SOSTRES I 
ELEMENTS RESISTENS 

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

AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE 
FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA PISOS Y 
CUBIERTAS 

R.D. 1630/80 (BOE:8/8/80) 

ACTUALIZACION DE LA FICHAS DE 
AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE 
FORJADOS 

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

AUTORIZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS 
FABRICANTS DE SISTEMES DE SOSTRES 
PER A PISOS I COBERTES I D’ELEMENTS 
RESISTENTS COMPONENTS DE SISTEMES 

D.71/95 (DOGC:24/3/95) 
Desplegament (O. de 31/10/95, DOGC:8/11/95) 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE R.D. 1313/88 (BOE:4/11/88) 

LOS CEMENTOS DESTINADOS A LA 
FABRICACION DE HORMIGONES Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 

Modificacio de referencies a normes UNE(BOE 
:30/6/89,29/12/89,3/7/90,11/2/92) 

CERTIFICACIONS DE CONFORMIDAD A 
NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS 

O.17/1/89 (BOE:25/1/89) 

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE YESOS 
Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION 

R.D. 1312/88 (BOE:1/7/86) 

 
HABITATGE 
 

ACREDITACIÓ DE DETERMINANTS 
REQUISISTS PREVIAMENT A L’INICI DE LA 
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 

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

LLIBRE DE L’HABITATGE LLEI 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

LLIBRE DE L’EDIFICI D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

ES REGULA EL LLIBRE DE L’EDIFICI DELS 
HABITATGES EXISTENTS I ES CREA EL 
PROGRAMA PER A LA REVISIÓ DE L’ESTAT 
DE CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS 
D’HABITATGES 

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

REQUISISTS MINIMS D’HABITABILITAT EN 
ELS EDIFICIS D’HABITATGES I DE LA CÈDILA 
D’HABITABILITAT REQUISISTS MINIM 
D0HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS  
D’HABITATGES 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
Correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
( En vigor a partir de 30/12/2003, per 
projectes amb llicència d’obres anterior 
a l’entrada en vigor s’aplica el D.28/99. 
D. 28/99 (DOGC: 16/2/99) 
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ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 

NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) 
 

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN Durant un període dos anys des 
de la seva entrada en vigor els projectes podran ajustar-se a la 
derogada NCSE-94 
 

R.D. 997/2002, de 27 de 
setembre 
(BOE: 11/10/02) 
(En vigor des del 12 
d’octubre de 2002, 
deroga l’NCSE-94) 

NRE-AEOR-93. NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE 
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ 
ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D'EDIFICIS D'HABITATGES 
 

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

EFHE INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
REALIZADO CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

R.D. 642/2002 (BOE: 
6/08/02) 

EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 

R.D. 2661/98 de 11 
desembre (BOE: 
13/01/99) 

NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN(Es 
refonen i ordenen en aquesta, la sèrie complerta de normes 
relatives a estructures d'acer NBE-MV 102 a 111) 

R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96) 

NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 

NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 
Actualització normes UNE 
(O. de 
5/7/96, BOE: 25/7/96) 

 
MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 

RB-90 PLIEGO GENERAL DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 
BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
 

RC-92 INSTRUCCIÓN PARA LA 
RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE SUELOS 

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

UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS 
DE CENDRES VOLANTS EN EL 
FORMIGÓ 

O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 

RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA 
RECEPCIÓN DE CEMENTOS 

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
 

RY-85 PLIEGO GENERAL. DE 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 

 

RL-88 PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 

 
CONDICIONAMENT AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

NBE-CT-79 CONDICIONES TÉRMICAS 
EN LOS EDIFICIOS 

R.D. 2429/79 (BOE: 22/10/79) 

NRE-AT-87 NORMA REGLAMENTÀRIA 
D'EDIFICACIÓ SOBRE AÏLLAMENT 
TÈRMIC 

D. 124/87 i O.27/4/87 (DOGC: 27/4/87 

 
AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS 
EN LOS EDIFICIOS 

O. 29/9/88 (BOE: 8/10/88) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
(en vigor des del 11.10.02) 

LEY DEL RUIDO Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

 
ACCESSIBILITAT 
 

LLEI DE PROMOCIÓ DE 
L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

LLEI 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE 
CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE 
LA LLEI 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
 

LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
LOS MINUSVÁLIDOS 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 
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SEGURETAT ALS EDIFICIS 
 
SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
 

NBE-CPI-96 CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS 

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96) 
 

CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN 
ELS EDIFICIS COMPLEMENTARIS DE 
LA NBE-CPI-91 

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

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
(Entrada en vigor el 16/01/2005) 
Deroga el R.D. 786/2001 que va ser 
anul·lat per la sentència del Tribunal 
Suprem BOE 293, de 08.12.03. Fins el 
16/01/2005: La Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya va dictar la Instrucció 
de 17.12.03 que especifica els criteris a 
seguir:  
- el Decret 241/94, de 26de juliol, sobre 
condicionats urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBECPI/ 91, té 
plena vigència en tots els articles 
annexes. 
 - En els municipis sense ordenança 
específica, el criteri tècnic de seguretat a 
aplicar complementàriament, mentre no 
es determini la nova regulació per a la  
construcció, modificació i posada en 
marxa 
d’establiments industrials, ah de ser el 
contingut als apèndix 1,2 i 3 del RSCIEI, 
excepte els apartats 1.c) i 1.f) de 
l’apèndix 2 que queden recollits als 
articles 9, 10 i 11 annexes al Decret 
241/1994 esmentat. 

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Informe favorable de la Comissió de 
Protecció civil de Catalunya, reunió 
plenària núm. 33 (17.12.03) 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93) 
 

 
 
 
 
PARALLAMPS 
 

PROHIBICIÓN DE INSTALACIÓN DE 
PARARRAYOS RADIACTIVOS Y 
LEGALIZACIÓN O RETIRADA DE LOS 
EXISTENTES 

R.D. 1428/86 (BOE: 11/7/86) 
 

PARALLAMPS RADIACTIUS  D. 172/88 (DOGC: 08/08/88) 

 
 
INSTAL·LACIONS DE SERVEI 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

NORMAS BÁSICAS PARA LAS 
INSTALACIONES INTERIORES DE 
SUMINISTRO DE AGUA 

O. 9/12/75 (BOE: 13/1/76) 
Correcció d'errors (BOE: 12/2/76) 

REGULACIÓN DE LOS CONTADORES 
DE AGUA FRÍA 

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

MESURES DE FOMENT PER A 
L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS 
EDIFICIS I HABITATGES (d’aplicació 
obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la 
Generalitat de Catalunya, així 
com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya). 

D. 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
 

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES 
PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL 
DE LA LEGIONEL·LOSI. 

D. 152/2002 (DOGC 07.06.2002) 
 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA LEGIONELOSIS. 

RD 865/2003 (BOE 18.07.2003) 
 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA 
DE CONSUMO HUMANO 

R.D. 140/2003 (BOE 21.02.2003) 
 

 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS, RITE. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (En vigor a partir 
del 5/11/98. Deroga el “Reglamento de 
instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria 
instrucciones técnicas complementarias” 
R.D. 1618/80) 

R.D. 1751/98 (BOE: 5/08/98) 
Modificació: R.D. 1218/2002 
(BOE: 3.12.2002) 
 

Procediment d’actuació de les empreses 
instal·ladores-mantenidores de les 
entitats d’inspecció i control i dels titulars 
en les instal·lacions regulades pel 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en 
els Edificis 
(RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 

O. 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
 

DIRECTIVA 2002/91/CE Eficiencia 
energética de los edificios 

(DOCE 04.01.2003) 
 

Requisitos mínimos de rendimiento de las 
calderas 

R.D. 275/1995 

Aparatos a gas R.D. 1428/1992 
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APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
97/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS 
DE PRESIÓN Y QUE MODIFICA EL R.D. 
1244/1979 QUE APROBÓ EL 
REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN. 
(Deroga el RD 1244/79 en los aspectos 
referentes al diseño, fabricación y 
evaluación de conformidad) 

R.D. 769/99 (BOE: 31/06/99) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN 
INSTRUCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (En vigor per als 
equips exclosos o no contemplats al RD 
769/99) 

R.D. 1244/79 (BOE: 29/5/79) 
Correcció d'errades (BOE: 28/6/79) 
Modificació (BOE: 12/3/82) 
 

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES 
PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL 
DE LA  LEGIONEL·LOSI. 

D. 152/2002 (DOGC 07.06.2002) 
 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA LEGIONELOSIS. 

RD 909/2002 (BOE 28.07.2001) 
 

 
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
PARA BAJA TENSIÓ. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS  
COMPLEMENTÀRIES. 
En vigor des del 18 de setembre de 2003. 
Queden derogat el REBT aprovat pel 
Decret 2413/1973, les seves instruccions  
complementàries i totes les disposicions 
que el desenvolupen i modifiquen. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

Procediment administratiu per a 
l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió 

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

Procediment administratiu per a 
l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
 

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

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
 

S’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 
(DOGC 30/11/1988) 
 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES 
TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN  

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82) 
Correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
 

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y 
ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 

TRANSFORMACIÓN  

 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLE 
 

GAS NATURAL I GLP  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
GAS EN LOCALES DESTINADOS A 
USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 
COMERCIALES 

R.D. 1853/93 (BOE: 24/11/93) 
 

REGLAMENTO GENERAL DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE GASES 
COMBUSTIBLES 

D.2913/73 (BOE: 21/11/73) 
Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

INSTRUCCIÓN SOBRE 
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
RECEPTORAS DE GASES 
COMBUSTIBLES 

O. 17/12/85 (BOE: 9/1/86) 
Correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 
 

REGLAMENTO DE REDES Y 
ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS E INSTRUCCIONES MIG 

O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74) 
Modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 
 

REGLAMENTO SOBRE 
INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN 
DEPÓSITOS FIJOS 

O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86) 
Correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 
 

NORMES PER INSTAL·LACIONS DE 
GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) 
AMB DIPÒSITS MÒBILS DE 
CAPACITAT SUPERIOR A 15 KG 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
 

EXTRACTE DE LES NORMES A LES 
QUALS S'HAN DE SOTMETRE ELS 
DIPÒSITS MÒBILS AMB CAPACITAT 
NO SUPERIOR ALS 15 KG 
DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI 
(GLP) I LA SEVA INSTAL·LACIÓ 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS QUE 
UTILIZAN COMBUSTIBLES 
GASEOSOS. INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

R.D. 494/88 (BOE: 25/5/88) 
Correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 
 

 
GASOIL 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA MI-IP-03 
"INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
PARA USO PROPIO" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN 
LOS EDIFICIOS PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE  

R.D.LEY 1/98 de 27 de Febrero (BOE: 
28/02/98) 
LEY 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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TELECOMUNICACIÓN 
Modificació de l’àmbit d’aplicació en la 
modificació de la LEY DE ORDENACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN 

 

CANALITZACIONS I 
INFRAESTRUCTURES DE 
RADIODIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, 
TELEFONIA BÀSICA I ALTRES 
SERVEIS PER 
CABLE ALS EDIFICIS. (d’àmbit català; 
previsió d’espais en edificis que tinguin 
fins a 25 unitats privatives) 

D. 172/99 (DOGC: 07/07/99) 
 

NORMA TÈCNICA DE LES 
INFRAESTRUCTURES COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS 
PER A L’ACCÉS AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS PER CABLE 
 

D. 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 

NORMA TÈCNICA DE LES 
INFRAESTRUCTURES COMUNES 
DELS EDIFICIS PER A LA CAPTACIÓ, 
ADAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS 
SENYALS DE RADIODIFUSIÓ, 
TELEVISIÓ I ALTRES SERVEIS DE 
DADES ASSOCIATS, PROCEDENTS  
D’EMISSIONS TERRESTRES I DE 
SATÈL·LIT. 
 

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

REGLAMENT DEL REGISTRE 
D’INSTAL·LADORS DE 
TELECOMUNICACIONS DE 
CATALUNYA 
 

D. 360/1999 (DOGC: 31/12/99) 
D. 122/2002 (DOGC: 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONS. 
(Deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; 
d’aplicació a Catalunya en quant al servei 
de telefonia bàsica). 

R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
 

ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE 
SE DESARROLLA EL REGLAMENTO 
REGULADORS DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL 

ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de 
mayo. (BOE 27.06.2003) 
 

INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 401/2003. 

 
INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
APARELLS ELEVADORS 
 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE 
LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO, 95/16/CE, 
SOBRE ASCENSORES 
 

R.D. 1314/97 (BOE: 30/9/97) 
(BOE 28/07/98) 
 

APLICACIÓ DEL R.D. 1314/1997, DE  
DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA 
DIRECTIVA DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL 
95/16/CE, SOBRE ASCENSORS 
 

O. 31/06/99 (DOGC: 11/06/99) 
Correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS 
ELEVADORES 

O. 30/6/66 (BOE: 26/7/66) 
Correcció d'errades (BOE: 20/9/66) 
Modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
 

ACLARIMENTS DE DIFERENTS 
ARTICLES DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS ELEVADORES 
 

O. 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (Derogat pel RD 
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 19 i 23) 
 

R.D. 2291/85 (BOE: 11/12/85) 
Regulació de l'aplicació (DOGC: 
19/1/87) 
Modificacions (DOGC: 7/2/90) 
 

ITC-MIE-AEM-1 INSTRUCCIÓN 
TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
REFERIDA A ASCENSORES 
ELECTROMECÀNICS. Derogada pel RD 
1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del 
Reglament  anteriorment esmentats 
 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 
21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO 
PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 Y 
APROBACIÓN DE DESCRIPCIONES 
TÉCNICAS Derogada pel RD 1314/1997 
llevat dels articles que remeten als 
articles vigents del Reglament 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
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anteriorment esmentats. 
 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
EXIGIBLES A LOSASCENSORES Y 
NORMAS PARA REALIZAR LAS 
INSPECCIONES PERIÓDICAS 
 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT ALS ASCENSORS 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84) 
Ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 
i 7/2/90) 

APLICACIÓ PER ENTITATS 
D’INSPECCIÓ I CONTROL DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÓDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE  
ASCENSORES SIN CUARTO DE 
MÁQUINAS 
 

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97) 
Correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 
 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES CON MÁQUINAS EN 
FOSO 
 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 

 
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
 

RESIDUS. 
 

LLEI 6/93, de 15 juliol , modificada per la 
LLEI 15/2003, de 13 de juny i per la LLEI 
16/2003, de 13 de juny. 
 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
 

O. MAM/304/2002 .de 8 febrero 
 

REGULADOR DELS ENDERROCS I 
ALTRES RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. Plec de condicions. 

Les Condicions Tècniques Generals d'aquest Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure l’esmenta’t document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de normes de disseny aplicables 
als diferents elements del Projecte, les característiques que han de complir els materials emprats a la 
seva construcció, les tècniques a seguir en la seva col·locació a l'obra i les que han de manar 
l'execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i dependents, així com les normes i 
criteris d'amidament de les obres executades. Per qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest 
Plec, s'ha de tenir en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura" de 1960 (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
00.- Generalitats 
01.- Enderrocs 
02.- Moviments de Terres 
03.- Fonaments 
04.- Sanejaments 
05.- Estructures 
06.- Ram de paleta 
07.- Impermeabilitzacions i aïllaments 
08.- Fusteria 
09.- Manyeria 
10.- Paviments i enrajolats 
11.- Instal·lacions de Fontaneria 
12.- Instal·lacions d'Electricitat 
13.- Instal·lacions de Gas 
14.- Instal·lacions de Calefacció 
15.- Instal·lacions de Climatització i Ventilació 
16.- Instal·lacions d'Aparells elevadors 
17.- Instal·lacions de Comunicacions 
18.- Instal·lacions de Protecció 
19.- Instal·lacions de Dipòsits 
20.- Instal·lacions d'Aparells sanitaris i aixetes 
21.- Instal·lacions d'Equipament de cuines 
22.- Vidre 
23.- Pintures i revestiments decoratius 
24.- Urbanització 
25.- Diversos 
 
CAPÍTOL 0 
 
G E N E R A L I T A T S 
 
0.01. Documents del Projecte 
0.02. Obligacions de Contractista 
0.03. Acompliment de les Disposicions vigents 
0.04. Indemnitzacions per compte del Contractista 
0.05. Indemnitzacions per compte del Contractista en 



Estudi de Viabilitat i Projecte Araquitectònic 

27 

 

urbanitzacions de d’Institut Català del Sòl 
0.06. Despeses a càrrec del Contractista 
0.07. Replanteig de les obres 
0.08. Materials 
0.09. Obres Provisionals 
0.10. Abocadors 
0.11. Explosius 
0.12. Servituds afectades 
0.13. Preus unitaris 
0.14. Partides Alçades 
0.15. Termini de garantia 
0.16. Conservació de les obres 
0.17. Disposicions aplicables 
0.18. Existència de tràfic durant l'execució de les obres 
d'Urbanització i Edificació 
0.19. Interferències amb altres contractistes 
0.20. Existència de serveis i el seu desviament 
0.21. Mesures d'Ordre i Seguretat 
0.22. Abonament d'Unitats d'Obra 
0.23. Control d'Unitats d'Obra 
0.24. Pis de Mostra 
 
0.01. Documents del Projecte 
0.02.  
El present Projecte consta dels següents documents: 
 
- Document núm. 1: Memòria i annexos 
- Document núm. 2: Plànols 
- Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives 
- Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d'aquests documents es detalla a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'acompliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de 
licitació sota pressupost són: 
 
- Plànols 
- Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 
Tècniques Particulars) 
- Quadre de Preus núm. 1 
- Pressupost Total 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus annexos, els Amidaments, els Pressupostos Parcials i el Quadre de Preus 
núm. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen, únicament, una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que aquesta es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-les, tan sols, com a complement d'informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte. 
Per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte, basant-se en 
les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de base del personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.). llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 
 
El Contractista és, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval allò que s'ha prescrit en aquestes darreres. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals, contingudes 
en el Plec de Condicions Tècniques Generals. 
 
Allò que s'esmenta al Plec de Condicions i a més a més als Plànols, o a l'inrevés, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
0.02. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les clàusules 
Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
 
En relació a "l'Oficina d'Obra" i al "Llibre d'Ordres i Assistències", model del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de l’esmenta’t Plec de Clàusules 
Administratives Generals. El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre a la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb la Direcció Facultativa per al 
normal acompliment de les seves funcions. 
 
0.03  Acompliment de les Disposicions vigents 

 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11,16,17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per l'emmagatzematge i utilització d'explosius, 
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de 
la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, calguin per a 
l'acompliment del Contracte. 
 
0.04. Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i per la 
Clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant les persones o les propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, això com la del 
medi ambient per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
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El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra les servituds afectades, al mateix temps 
que refer-les a la seva finalització, conforme estableix la Clàusula 20 de l’esmenta’t Plec de Clàusules 
Administratives Generals, sent a càrrec del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.05. Indemnitzacions per compte del Contractista en urbanitzacions de d’Institut Català del Sòl 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i per les 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, en les urbanitzacions de d’Institut Català 
del Sòl , tots aquells serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant les persones o propietats que 
resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar malmetre els 
serveis existents, durant la realització de les obres. En qualsevol cas no tindrà dret a abonament per 
cap obra realitzada en substitució o reparació dels serveis existents, i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
 
En cas d'haver d'excavar a la vora de zones de serveis (voravies) es podrà optar entre excavació 
alterna de pous de recalçar o mètodes especials d’entimat o bé excavació normal i reposició dels 
serveis. En cap cas la problemàtica esmentada podrà originar un sobrepreu del contracte ja que, per 
indicar-ne expressament en el present Plec, el Contractista haurà d'incloure els esmentats conceptes 
en el càlcul de la proposició econòmica. 
 
0.06. Despeses a càrrec del Contractista 
 
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, aniran a càrrec del Contractista, si al Contracte no es preveu explícitament el 
contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària, grues, protecció d’instal·lacions 
existents etc. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes,etc. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de deixalles, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució, excepte els corresponents a 
Expropiacions i a Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de 
protecció, de característiques a definir per la Direcció Facultativa i d'acord amb les Ordenances 
municipals al respecte, que romandrà fins que l'Administració ordeni la seva retirada. 
- Despeses de col·locació del rètol d'obra, segons model que facilita l'Administració actuant. 
- Despeses de realització dels assaigs, previstos al Programa de Control de Qualitat, per part de 
Laboratori homologat. 
 
 
 

0.07. Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials, que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar també, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte 
de les diferents unitats. Tots el materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs, aniran a 
càrrec del Contractista. 
0.08. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15,34,36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, 
hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials fossin fixades als Documents Contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de 
l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es 
regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Si per no acomplir les prescripcions tècniques del present Plec, es rebutgen els materials, que figuren 
com a utilitzables sols als documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec a 
més, pel seu compte, de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que se'n derivin del seu ús. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
referència a la qualitat com a la quantitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra, matèries la procedència de les quals no hagi 
estat aprovada pel Director. 
 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra, hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat 
suficient, prioritàriament amb Segell de Qualitat, malgrat que no s'especifiqui expressament al Plec de 
Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides a la 
normativa de l'apartat 0.17. 
 
0.09. Obres provisionals 
 
El Contractista executarà o acondicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d'obra que comportin les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que al Capítol II o altre Document contractual es digui 
expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin al Pressupost o, 
en cas que no hi siguin, valorades mitjançant fixació de Preu Contradictori. 
 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, no seran d'abonament, sent, per tant, conveniència del Contractista facilitar o 
accelerar l'execució de les obres. 
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Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, accessos, pujades, ponts provisionals, etc. necessaris 
per a la circulació interior de l'obra, per al transport de materials a l'obra, o per als accessos i circulació 
del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 
 
0.10. Abocadors 
 
Llevat d'una manifestació expressa, contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors 
legals, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran als abocadors, en relació a la hipòtesi feta a la justificació del preu unitari, que 
s'inclourà als annexos de la Memòria, ni l'omissió a l'esmentada justificació de l'operació de transport 
als abocadors, seran causa suficient per al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als documents es fixi que la unitat inclou 
aquest transport. 
 
Els diferents tipus de materials que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-se inclosos als preus unitaris del Contracte. 
 
Si als Amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, i dels fonaments o rases ha d'utilitzar-se com a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material, per no acomplir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar-lo als abocadors, sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a cap tipus d'increment del preu del Contracte, per haver d'emprar majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar l'abocament a les zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de 
l'esmentada estesa i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se 
incloses als preus unitaris. 
0.11. Explosius 
 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a tal efecte, completades amb les instruccions que 
figurin al Projecte o dicti la Direcció de l'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, 
així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, 
malgrat que l'autorització dels mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la responsabilitat dels 
danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir el públic del seu treball 
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la seva 
perfecta visibilitat. 
 

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb 
retroexcavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic 
d'excavació. 
 
0.12. Servituds afectades 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula a la Clàusula 20 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades al Plec de 
Prescripcions, aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 
 
0.13. Preus unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als Amidaments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament a allò que es prescriu a la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives  
Generals, els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1, inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra d'un document contractual, i encara que no figuri a la descomposició de preus, el 
següents conceptes: 
 
Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, ets; les despeses de tot tipus 
d'operacions normalment o accidentalment necessàries, per tal d'acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren al Quadre de Preus núm. 2, són d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar cap modificació dels preus en lletra 
del Quadre de Preus núm. 1 per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós Quadres figura 
una advertència a l'efecte. 
 
Fins i tot, a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s'utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de material bàsics; procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, qualitat 
de material, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats extrems 
no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que aquests s'han 
fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts a un Document fonamentalment 
informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura als 
corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó anunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos al preu unitari corresponent. 
 
Tots els material i operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementàries a la unitat d’obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si es consideren 
necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-preu del 
Contracte. 
 



Estudi de Viabilitat i Projecte Araquitectònic 

30 

 

0.14. Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, els 
Quadres de Preus o els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula la Clàusula 52 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte 
de desviament de línies elèctriques o altres, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies 
Distribuïdores afectades. 
 
0.15. Termini de garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que 
altre document del Contracte modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres sota el mateix Contracte. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'Article 171 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat. 
 
0.16. Conservació de les obres 
 
Definició. 
Es defineix com a conservació de l'Obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, acabats, 
entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades 
sota el mateix Contracte. 
A més del que es prescriu al present Article, es regirà pel que es disposa a la Clàusula 22 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
El present Article serà d'aplicació des de l'Acta d'inici de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposició econòmica, les 
despeses corresponents a la vigilància, les reposicions esmentades o les assegurances que siguin 
convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses al concepte de guarderia, a compte 
del Contractista. 
 
0.17. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació les 
disposicions següents: 
 
Subministrament d'aigua i abocada: 
 
- Ordre del Ministeri d'Obres Públiques del 28 de juliol del 1974, referent al "Plec de 
Prescripcions 
Tècniques Generals per a canonades de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades 
publicada al 
Butlletí Oficial de l'Estat els dies 2 i 3 d'octubre i 30 d'octubre del 1974, respectivament. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria del 9 de desembre del 1975 referent a les "Normes bàsiques per a 
les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades, publicada al 
Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 12 de febrer de 1976, respectivament. 

- Resolució de la Direcció General de l'Energia, complementant l'apartat 1.5 del Títol I de les 
"Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua", relacionades 
amb l'amidament de les instal·lacions interiors per a tubs de coure, publicada al Butlletí Oficial 
de l'Estat el 7 de març de 1980. 

- Resolució de la Direcció General de Ports i Senyals Marítims de 23 d'abril de 1969, referent a les 
"Normes Provisionals sobre instal·lacions depuradores i d'abocadors d'aigües residuals al mar", 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 20 de juny de 1969, junt amb la correcció d'errades el dia 4 
d'agost del mateix any. 

- Decret 202/98 de 30 de juliol sobre Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en edificis i 
habitatges D.O.G.C. de 6 d’agost de 1998 

-  
Accions a l'edificació : 
 
- Reial Decret 1370/1988, d'onze de novembre pel que es modifica parcialment la norma MV-
101/1962 i es 
canvia la seva denominació per Norma Bàsica de la Edificació NBE-AE/88 "Acciones en la 
Edificación". 

- R.D. 2543/1994 de 29 de desembre del Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Medi Ambient 
(B.O.E. nº 33 de 8 de febrer de 1995) Norma de Construcción sismorresistente: Parte general y 
edificación NC SE-94. 

- Ordre del 18 de gener del Departament de Política Territorial i Obres Públiques: NRE-AEOR-93 
Norma Reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges (D.O.G.C. nº 1852 de 28 de gener de 1994). 
 

Acústica : 
- Ordre de 29 de setembre de 1988, NBE CA-88 sobre "Condicions acústiques en els edificis", 

publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 8 d'octubre de 1988. 
-  

Aïllament tèrmic : 
 
- NRE AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic, Ordre de 27 d’abril de 1987 
del D.P.T.O.P. (DOGC nº 832, 27/04/87). Modificació: O. Del 4 de setembre de 1989m (DOGC 
nº1201, 2 /10/1989). 
- NBE-CT-79 Condiciones térrmicas en los edificios. Reial Decret 2429/79 (BOE 22/10/79). 
 
Telecomunicacions: 
 

- Ordre del Ministeri d'Informació i Turisme del 23 de gener de 1967, referent a "Normes per a la 
instal·lació d'antenes col·lectives", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 2 de març de 1967. 

- R.D. 1/98 de 27 de febrer, Infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de 
- telecomunicació (BOE 28/02/98) 
- R.D. 279/99, Reglamento regulador de las infraestructures comunes de telecomunicacions per a 

l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal.lació d’equips 
i sistemes de telecomunicacions (BOE 9/03/99). 

- Decret 172/1999 del D.P.T.O.P. (DOGC 07/07/99) sobre Canalitzacions i infraestructures de 
- radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis. 
- Decret 116/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i 

s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per 
a l’accés al servei de telecomunicacions per cable. 
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- Decret 117/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i 
s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per 
a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl.lit. 

- Decret 1306/74: Instalació en immobles de sistemes de distribució de la senyal de televisió per 
cable (BOE 15/5/74). 

- Decret 366/83: Normes d’instal.lacions d’antenes col.lectives de televisió (DOGC 9/9/83) 
- Llei 37/95 de 12 de desembre (BOE 13/12/95): Ley de telecomunicaciones por satélite. 
- Llei 42/95 de 22 de desembre (BOE 23/12/95): Ley de telecomunicaciones por cable. 
- Llei 11/98 de 24 d’abril (BOE 25/4/98): Ley general de telecomunicaciones. 
- R.D. 136/97 Reglament tècnic i de prestació de serveis de telecomunicacions per satèlit (BOE 

14/2/97). Correció d’errades BOE 14/2/97) 
 

Aparells elevadors : 
 

- Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre que aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i 
manutenció (BOE nº296 11/12/85). 
- R.D. 1314/1997, de 1 de Agosto (BOE 30/9/97) de disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95-16-CE sobre ascensors. 
- Ordre de 31 de maig de 1999 per la qual es regula l’aplicació del R.D. 1314/1997 sobre 
ascensors (DOGC nº 2908 11/6/99). 
- Ordre del 30 de juny de 1966, Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 26/7/66). Correcció 
d’errors: BOE 20/9/66. Modificacions: BOE 28/11/73, 12/11/75, 10/8/76, 13/3/81, 21/4/81 y 
25/11/81. 

- Ordre de Ministeri d'Indústria del 23 de maig de 1977, referent al "Reglament d'Aparells 
elevadors per a obres" i la correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 14 
de juny i el 18 de juliol de 1977. 
- Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 3 de març de 1980, referent a les 
"Característiques dels accessos, aparells elevadors i condicions interiors dels habitatges 
per a minusvàlids,projectats en immobles de Protecció Oficial", publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat el 18 de març de 1980. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 7 de març de 1981, referent a la modificació 
del'apartat 4 de l'Article 65 del "Reglament d'aparells elevadors per a obres" publicada al 
Butlletí Oficial de l'estat el 14 de març de 1981. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 31 de març de 1981, referent a les "Condicions 
tècniques mínimes exigibles per als ascensors i normes per a portar a terme les revisions 
periòdiques dels aparells elevadors", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del 20 d'abril de 1981. 
 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 23 de desembre de 1981, aclarint diversos articles 
del "Reglament d'aparells elevadors". (DOGC nº196, 3/2/82) 
- Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia del 23 de setembre de 1987, per la qual es modifica la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-1 del Reglament d'aparells elevadors i 
manutenció referent a ascensors electromecànics. 
- Llei 13/1987 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 9 de juliol, de Seguretat 
de les instal·lacions industrials. 
- Decret 413/1987 del Departament d'Indústria i Energia del 22 de desembre, pel qual es 
determinen els òrgans competents per incoar els expedients i per imposar les sancions en 
matèria de seguretat de les instal·lacions industrials. Correcció d’errades: DOGC 22/6/88). 
 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia del 9 d'abril de 1984 (DOGC 30/5/84), referent a 
l'aplicació de les condicions tècniques de seguretat als aparells elevadors amb autorització de 
posada en marxa segons reglaments anteriors al 30 de juny de 1966. Ampliació de terminis: 
DOGC 4/2/87 i 7/2/90. 

 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 30 de novembre de 1984, per la qual es 
complementen les condicions tècniques que han de complir els aparells elevadors. (DOGC nº493, 
12/12/84) 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 18 de febrer de 1986, de normalització lingüística del 
rètols utilitzats en la senyalització d'aparells i instal·lacions. 
- Ordre de 30/7/74 sobre Aparells elevadors hidràulics (BOE 9/8/74) 
- Resolució del 3/4/97 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors sense recinteo de màquines 
(BOE 
23/4//97). Correcció d’errades: BOE 23/5/97. 
- Resolució del 10/9/98 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors amb màquines en fossar (BOE 
25/9/98). 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 31 de juliol de 1986, per la qual s'adjudica el concurs 
per a l'explotació del servei d'inspecció i control reglamentari que regula l'Ordre del Departament  
d'Indústria i Energia del 17 de març de 1986, modificada per l'ordre de7 d'abril de 1986. 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 30 de desembre de 1986, d'ampliació dels terminis 
fixats en la del 9 d'abril de 1984, referent a l'aplicació de condicions tècniques dels ascensors instal·lats 
a Catalunya. DOGC 4/2/1987. 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de l'11 de gener de 1990 modificant els terminis fixats a 
l'ordre de 30 de desembre de 1986. DOGC 7/2/1990. 
- Resolució del Departament d'Indústria i Energia de 22 de juny de 1987, per la qual es regula 
l'aplicació per les EIC de les condicions tècniques de seguretat i d'inspecció periòdica dels ascensors 
instal·lats a Catalunya. DOGC 20/7/1987 i correcció d’errades: DOGC 2/12/1987. 
 
Bústies : 
 
- Reglament pel que es regula la prestació dels serveis postals en virtut del que 
s’estableix en la llei 24/98, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de 
Liberalització dels Serveis Postals. 
- R.D. 1829/1999 de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº 313 31/12/99) (C.E.- BOE nº 36 
11/2/2000). 
 
Calefacció : 
 
- Reial Decret 3089/82 del Ministeri d'Indústria i Energia del 15 d'octubre de 1982 que estableix la 
subjecció a normes tècniques del tipus de radiadors i convectors mitjançant fluids i llur 
homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 15 de 
febrer de 1983. Ordre 10/2/83 Normes tècniques (BOE nº39 15/2/83). R.D. 363/1984, de 22 de 
febrer, Complementa les normes (BOE nº48 25/2/84). 
- R.D. 1751/98, de 31 de juliol, Reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE), Instruccions 
tècniques complementàries (ITE) (BOE nº186 5/8/98) (CE – BOE nº259 29/10/98) 
- O. de 6/10/80: ITC-MIE-AP2 Canonades para fluids relatius a calderes (BOE nº265 4/11/80) 
- O. de 17/3/81: ITC-MIE-AP1 Calderes, economitzadores, preescalfadores, sobreescalfadores i 
reescalfadores (BOE nº84 8/4/81) (C.E. BOE nº 395 22/12/1981). Modificació: O. de 28/3/85 (BOE nº89 
13/4/85) 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP11 Reglament d’aparells a pressió, referent a aparells destinats a escalfar 
o 
acumular aigua calenta fabricats en sèrie (BOE nº148 21/6/85) 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP12 Reglament de aparells a pressió, referent a calderes d’aigua calenta 
(BOE 
nº147 20/6/85) 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP13 Reglament d’aparells a pressió, referent a intercanviadors de calor amb 
plaques (BOE nº253 21/10/88) 
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- R.D. 275/1995, de 24 de febrer, Requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta 
alimentades amb combustibles líquids o gasosos (BOE nº73 27/3/95) (CE – BOE nº125 26/5/1995) 
 
Ciment : 
- Decret 1313/88 del Ministeri d’Indústria i Energia, de 28 d’octubre, Obligatorietat d’homologació dels 
ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats 
(BOE nº265 4/11/98). Modificacions de les normes UNE: BOE 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90 i 11/2/92. 
- R.D. 776/97 Instrucció per a la recepció de ciments RC-97 (BOE nº 141 13/6/97). 
- Ordre del 12/4/85: UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (DOGC 
3/5/85). 
- Ordre del 17/1/89 de Certificació de conformitat a normes com a alternativa de la homologació 
de los ciments (BOE nº21 25/1/89). 
 
Cobertes : 
 
- Ordre del 12 de març de 1986 M.I.N.E.R. Obligatorietat d'homologació de productes 
bituminosos per a la impermeabilització de cobertes en l'edificació. BOE 22 de març de 1986. 
Ampliació de l'entrada en vigor BOE 29 de setembre de 1986. 
- Reial Decret 1572/90 de 30 de novembre de 1990 MOPU NBE-QB-90. Cobertes amb materials 
bituminosos. BOE 7 de desembre de 1990. (BOE nº293 7/12/90). 
- Ordre de 5/7/96 d’Actualització de normes UNE (BOE nº179 25/7/96) 
- Ordre del 14/1/91 de Certificació de conformitat a normes dels productes bituminosos com a 
alternativa a l’homologació (BOE nº28 1/2/91). 
 
Combustibles : 
 
- Decret 2913/1973 del Ministeri d'Indústria del 26 d'octubre de 1973, referent al "Reglament 
general del servei públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 21 
de novembre de 1973. Modificació BOE 20/2/84. 
- Decret 1091/1975 del Ministeri d'Indústria del 24 d'abril de 1975, referent al "Reglament del 
servei 
públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 21 de maig de 1975, 
complementant l'article 27. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 18 de novembre de 1974, referent al "Reglament de xarxes i 
preses combustibles gasoses i instruccions MIG", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 6 
de 
desembre de 1974 
- R.D. 1853/93 Reglament d’instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, 
col.lectius o 
comercials (BOE nº 281 24/11/93). 
- R.D. 494/88 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos (BOE nº125 25/5/88). 
Instruccions tècniques complementàries (BOE nº147 20/6/88). Correccions: BOE 21/7/88. Noves 
instruccions:BOE nº310 27/12/88. Modificació de la ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11: BOE nº49 
26/2/91. 
- Ordre de 17/12/85, Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal.lacions 
receptoras de gasos combustibles (BOE nº8 9/12/86). Correcció d’errades BOE 10/6/86. 
Instal.lacions de GLP: 
- Ordre de 29 de gener de 1985 (BOE 22/2/86), reglament sobre instal.lacions d’emmagatzament 
de 
gasos liquats del petroli en dipòsits fixes. Correcció: BOE 10/6/86. 
- Resolució del 25/2/1963 (BOE 12/3/63), extracte de les normes a les que s’han de sotmetre els 
dipòsits mòbils amb capacitat no superior a 15 kg de gasos liquats del petroli i la seva 
instal.lació. 

- Resolució del 24/7/1963 (BOE 11/9/1963), normes per a la instal.lació de gasos liquats del 
petroli amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg. 
Residus : 
- Reial Decret 833/1988 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 20 de juliol de 1988 que 
aprova el "Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig Bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos". Modificació: R.D. 952/1997, de 29 de juny (BOE 5/7/97). Articles 50,51 i 56 
derogats per la Llei 10/98, de 21 d’abril (BOE 22/4/98). 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat, llei reguladora dels residus 
(DOGC nº1776 28/7/98). 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient, Regulació del registre general de 
gestors de residus de Catalunya (DOGC nº1904 6/3/94). 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient, Regulació dels enderrocs i altres 
residus de la construcció (DOGC nº1931 8/8/94). 
- Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient, Catàleg de residus de 
Catalunya (DOGC nº2166 9/2/96). Modificació: decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC nº2865 12/4/99). 
 
Electricitat : 
 
- Decret del Ministeri d'Indústria del 12 de març del 1954 referent al "Reglament de verificacions 
elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia" i a la modificació dels articles 2 i 92, 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 15 d'abril de 1954, 7 d'abril de 1979, 27 de setembre 
de 1979 i 25 de setembre de 1984, respectivament. 
- Decret 3151/1968 del Ministeri d'Indústria el 28 de novembre de 1968, referent al 
"Reglament de línies aèries d'alta tensió" i la correcció d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els 
dies 27 de desembre de 1968 i 8 de març de 1969, respectivament. 
- Decret 2431/1973 del Ministeri d'Indústria del 20 de setembre de 1973, referent al "Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 9 d'octubre de 1973. 
Addició nou paràgraf: R.D. 2295/1958 (BOE 12/12/85). 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 31 d'octubre de 1973, referent a les "Instruccions 
complementàries del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió", publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat dels dies 27al 29 i 31 de desembre de 1973. 
- O. del 6 d’abril de 1974 d’aplicació de les instruccions complementàries (BOE 15/4/74). 
- Resolució de la Direcció General de l'Energia del 30 d'abril de 1974, referent al "Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió", en relació amb la mesura d'aïllament de les instal·lacions 
elèctriques, publicada la Butlletí Oficial de l'Estat del 7 de maig de 1974. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació 
de la instrucció complementària MI-BT.25 del vigent "Reglament electrotècnic de Baixa Tensió" i 
a la 
correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 6 de novembre 
del 
1978, respectivament. Inclou les modificacions publicades al BOE 13 d'agost de 1981 i BOE del 4 
de juny de 1984. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació 
parcial i ampliació de les instruccions complementàries MI.BT.004,007,017 annexes al vigent 
"Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" i a les "Prescripcions per a establiments sanitaris", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 26 de gener de 1978 i la correcció d'errades al mateix 
Butlletí el dia 12 d'octubre de 1978. 
- Reial Decret 788/80 de la Presidència del Govern del 28 de març de 1980, referent al "Reglament 
d'aparells domèstics que utilitzen energia elèctrica", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 3 de maig de 
1980. Articles 5 i 10 derogats per R.D. 2584/81, de 18 de setembre (BOE 3/11/81). 
- Reial Decret 2949/82 del Ministeri d'Indústria del 15 d'octubre de 1982, referent a les "Normes 
sobre preses elèctriques" i aprovació del Reglament corresponent, publicat al Butlletí Oficial de 
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l'Estat el 12 de novembre de 1982, junt amb la publicació al mateix Butlletí de la correcció 
d'errades els dies 4 i 29 de desembre de 1982 i el 21 de febrer de 1983. 
- Reial Decret 3275/82 del Ministeri d'Indústria i Energia, referent al "Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació" i la 
correcció 
d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 1 de desembre del 1982 i el 18 de gener 
del 1983, respectivament. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 6 de juliol de 1984 publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 
1 d'agost de 1984, referent a Instruccions Tècniques complementàries MIE-RAT-1 a 20 (ambdues 
incloses) del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació". 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 d'octubre de 1984 publicada al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 25 d'octubre de 1984 que complementa el MIE-RAT-20 del "Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació". 
- Resolució de la Direcció General d'Energia publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 26 de juny de 1984 
que desenvolupa l'article 3 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 27 de novembre de 1987 que modifica l'ITCMIE- RAT 13 i 
14 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres 
de transformació". 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 26 de juny de 1988 publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 
5 de juliol de 1988, que actualitza les ITC-MIE-RAT 1,2,7,9,15,16,17 i 18 del "Reglament sobre 
condicions 
tècniques i garanties de seguretat a central elèctriques i centres de transformació". 
 
Parallamps: 
 
- Real Decreto 1428/1986, de 13 de juny, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE nº 165, 11/7/1986), 
Parallamps radioactius. Modificació: RD 903/1987 (BOE nº 165, 11/7/1987). 
- Decret 172/1988, de 14 d’abril (DOGC nº 1028, 8/8/1988), Parallamps radioactius. 
Estructures d'acer : 
- Real Decreto 1829/1995, de 10 de novembre, del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi 
Ambient (BOE nº 16, 18/1/1996), Norma Bàsica de l’Edificació NBE-EA-95 “Estructures d’acer en 
edificació”. 
 
Estructures de forjats : 
 
- Reial Decret 1630/1980 de la Presidència del Govern del 18 de juliol de 1980, referent a la 
"Fabricació i utilització d'elements resistents per a pisos i cobertes", publicat al Butlletí Oficial 
de l'Estat el 8 d'agostde 1980. 
- Reial Decret 2608/1996, de 20 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº19, 22/1/1997), 
Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat i pretensat: EF- 
96. 
- Decret 71/1995, de 7 de febrer, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 
2029, 24/3/1995), autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d’elements resistents components de sistemes. Desplegament: Ordre de 31 d’octubre de 
1995 (DOGC nº2125, 8/11/95) 
 
Estructures de formigó : 
 
- R.D. 2661/1998, de 11 de novembre, del Ministeri de Foment: Instrucció del Formigó Estructural 
(EHE) (BOE nº11 13/1/99). Modificació R.D. 996/1999, de 11 de juny, del Ministeri de Foment (BOE 
nº150 24/6/99 . 

 
Estructures de maó : 
 
- Reial Decret 1723/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 20 de desembre de 1990. 
Norma bàsica d'edificació. "Murs resistents de fàbrica de maó", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 4 
de gener de 1991. NBE-FL-90 
- Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria General del 27 de juliol de 1988, RL-
88 Plec de Condicions per la recepció de totxana ceràmica. 
 
Blocs de formigó: 
 
- Ordre del 4/7/90 (BOE 11/7/90), plec general de prescripcions tècniques generals per a la 
recepció de blocs de formigó en las obres de construcció RB-90. 
 
Fusta : 
 
- Ordre del Ministeri de Comerç del 14 de desembre de 1976, referent a les "Normes de qualitat 
per al comerç exterior de parquet-mosaic", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 18 de 
desembre de 1976, junt amb l'ampliació, publicats al mateix Butlletí els dies 15 de gener, 9 de 
març, 21 de març i 16 de desembre de 1977, respectivament. 
- Reial Decret 1848/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons contraplacats", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 30 de juliol de 1979. 
- Reial Decret 1932/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons de partícules", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 8 d'agost de 1979. 
- Reial Decret 1951/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per al parquet mosaic de fusta", publicat al Butlletí Oficial 
de l'Estat l'11 d'agost de 1979. 
- Ordre del Ministeri d'Agricultura del 7 d'octubre de 1976 referent a "Tractaments protectors de fusta", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 d'octubre de 1976. 
 
Guix : 
 
- Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985," RY-85 Plec General de Condicions per a 
la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del 
10 de juny de 1985. 
- Reial Decret 1313/1986 del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre "Obligatorietat d'homologació 
de 
guixos i escaioles per a la construcció", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat del 7 d'octubre de 
1986. 
 
Medi ambient : 
 
- Llei 22/1983, de 21 de novembre (DOGC nº385, 30/11/1983), referent a la "Protecció de l’ambient 
atmosfèric". Correcció d’errades: DOGC 10/2/84. 
- Decret 322/1987, de 23 de setembre (DOGC nº919, 25/11/89), desplegament de la Llei 22/1983. 
- Llei 7/1989, de 31 d’agost (DOGC nº1153, 9/6/89), modificació de la Llei 22/1983. 
 
Recipients de pressió : 
 
- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 4 d'abril de 1979, referent al 
"Reglament d'aparells de pressió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 29 de maig de 1979. 
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Instruccions tècniques complementàries (BOE 29/5/79). Correcció d’errades: BOE 28/6/79. 
Modificacions: BOE 12/3/82, BOE 28/11/90. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 21 d'abril de 1981, referent a la "Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AP4 del Reglament d'Aparells de Pressió, referent a cartutxos de G.L.P."; 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 29 d'abril de 1981. 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 31 de maig de 1982, referent a la "Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AP5 d'Aparells de Pressió sobre extintors d'incendis", publicada al Butlletí Oficial 
de l'Estat el dia 23 de juny de 1982. Aplicació: ordre del 25 de maig de 1983 (DOGC 8/6/83). 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de l'1 de setembre de 1982, referent a la "Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AP7 sobre botelles i botellons de gasos comprimits liquats i dissolts per pressió", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 12 de novembre de 1982. 
- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme (BOE 
nº247, 15/10/1991), disposicions d’aplicació de la Directiva 87-404-CEE sobre recipients a pressió 
simples. Modificació: BOE 24/1/1995. Relació de normes: BOE 20/1/2000. 
- Real Decreto 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri de Indústria i Energia (BOE nº129, 31/5/1991), 
disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als 
equips de pressió, i modificació del Reglament. 
- Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC nº1284, 27/4/90) 
que regula l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió. 
 
Protecció contra incendis : 
 
- Real Decreto 2177/1996 (BOE 29/10/96) NBE-CPI-96: Norma bàsica de protecció contra 
incendis en els edificis. 
- Decret 241/94 (DOGC 30/1/95), Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI-91. 
- Real Decreto 1942/93 (BOE 14/12/93), Reglamento de protecció contra incendis. 
 
Ordenances de l'Ajuntament de Manresa 
 
Barreres arquitectòniques: 
 
- Reial Decret 556/1989, de 19 de maig (BOE nº122, 23/5/1989), Mesures mínimes 
sobre accessibilitat en los edificis. 
- Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC nº1526, 4/12/1991), Promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. (CE-DOGC nº1527, 
9/12/1991). 
- Decret 135/1995, de 24 de març (DOGC nº2043, 28/4/1995), desplegament de la Llei 
20/1991 i aprovació del Codi d’accessibilitat. (CE-DOGC nº2152, 10/1/1996). Modificació: Decret 
204/1999, de 27 de juliol (DOGC nº2944, 3/8/1999). 
 
Habitabilitat: 
 
- Ordre de 29 de febrer de 1944 (BOE nº61,1/3/1944), Condiciones mínimes d’higiene 
en les vivendes. 
- Decret 129/1984, de 18 d’abril (DOGC nº433, 11/5/1984), atorgament de la cèdula d’habitabilitat. 
Models: DOGC nº468, 12/9/1984). 
- Llei 3/1990, de 21 de juny (BOE nº149,22/6/1990), habitabilitat de minusvàlids en l’edifici del 
seu habitatge. 
- Decret 282/1991, de 24 de desembre (DOGC nº 1541, 15/1/1992), acreditació de determinats 
requisits prèviament a l’inici de la construcció de l’habitatge. 
- Llei 24/1991, de 29 de novembre (DOGC nº1541, 15/1/1992), llei de l’habitatge. 
- Decret 206/1992, d’1 de setembre (DOGC nº 1654, 7/10/1992), Llibre de l’Edifici. 

- Decret 28/1999, de 9 de febrer (DOGC nº2828, 16/2/1999), requisits mínims d’habitabilitat en 
els edificis d’habitatges. 
 
Seguretat i salut : 
 
- Ordre del Ministeri de Treball del 20 de maig de 1952, referent al "Reglament de seguretat i 
higiene al treball, a la indústria de la construcció" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat els dies 15 de juny de 1952 i el 22 de desembre de 1953, respectivament. 
- Ordre del Ministeri de Treball del 9 de març de 1971, referent a l’Ordenança general de seguretat i 
higiene al treball", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 i 17 de març de 1971. 
- Ordre del Ministeri de Treball del 28 d'agost de 1970 en la que s'aprova l'Ordenança de treball de la 
construcció, vidre, ceràmica. 
- Ordre del 20 de setembre de 1986 pel que s'estableix un model de llibre d'incidències 
corresponents a les obres en que sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene. 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97), Disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95), Prevenció de riscos laborals. Desenvolupen la llei: 
RD 39/1997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
- Ordre de 31 de octubre de 1984 (BOE 7/11/84) Reglamento sobre seguretat dels treballs amb 
risc d’amiant. Normes complementàries: BOE 15/1/87. 
- Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE 3/2/1940) Bastides. 
- Ordre de 12 de gener de 1998 (DOGC 27/1/98), s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de construcció. 
 
0.18. Existència de tràfic durant l'execució de les obres d'urbanització i d'edificació. 
 
La existència de determinats vials, que calgui mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. Aquest programarà l'execució de les obres, 
de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals 
que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses, 
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus del Contracte i, en cap moment, podran ser objecte de reclamació. En 
cas que l'exposat anteriorment impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per 
fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 
considerarà, com a l'apartat anterior, inclòs als preus unitaris. 
 
0.19. Interferències amb d'altres Contractistes 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria i Obres complementàries, tal com l'execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o d'altres treballs. En aquest cas, el Contractista acomplirà les ordres de la 
Direcció de lesObres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 
per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses als preus del Contracte i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
0.20. Existència de serveis i el seu desviament 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi 
o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerant millor la manera d'executar els treballs per a no fer-los malbé i 
assenyalar aquest que, en darrer cas, consideri necessari modificar. 
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Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i els Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a tal efecte o bé per unitats d'obra, 
amb aplicació del Quadre de Preus núm. 1. Mancant aquests, es regirà pel que s'estableix a la clàusula 
60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Si el desviament dels serveis existents s'executessin per part de les empreses subministradores, i 
aquestes recapten la col·laboració del Contractista amb el fi d'accelerar la marxa de les obres, aquest 
haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
0.21. Mesures d'ordre i seguretat 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat i higiene previstes al preceptiu 
Pla de Seguretat i Higiene, aprovat per la Direcció Facultativa de les obres i qualsevol altra mesura que 
sobre aquesta matèria li sigui ordenada per la Direcció durant el decurs de les obres. El Contractista 
complirà amb totes les disposicions recollides a la Normativa laboral i sobre Seguretat Social vigent, en 
relació als treballadors contractats, sent l'únic responsable de les obligacions que se'n derivin del seu 
incompliment. 
 
 
0.22 Abonament d'unitats d'obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalmentacabades. Al càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte, que qualsevolmaterial o treball necessari per al 
correcte acabament de la unitat d'obra o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda, 
en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent 
ser objecte de sobrepreu.L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclosos als 
preus dels Contracte. Els materials i operacions  smentades són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat acompliment, relacionada a l'apartat 0.17. 
 
0.23. Control d'unitats d'obra 
 
Les diferents unitats d'obra se sotmetran als assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat 
elaborat per Tècnic competent, designat pels Serveis Tècnics de l'Administració. 
 
El Laboratori encarregat de dur a terme els assaigs estarà homologat per la Generalitat de Catalunya, 
serà designat per l'Administració actuant i realitzarà els assaigs a sol·licitud de la Direcció Tècnica de 
l'obra o dels Serveis Tècnics de l'Administració. 
 
El Contractista abonarà al Laboratori contractat l'import de les despeses de realització dels assaigs del 
control de qualitat, fins al límit de l'1% del Pressupost de l'obra, segons la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat i la 18.2 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
Si amb motiu d'haver-se d'ampliar el nombre d'assaigs a realitzar, se superés el límit de l'1% del 
Pressupost de l'obra, la diferència serà abonada al Laboratori per l'Administració contractant. 
 
L'esquema de funcionament serà el que segueix: 
 

- A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es podrà ampliar o reduir 
el nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les 
obres, a l'Arquitecte Co-director, als Serveis Tècnics de l'Administració i a l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de 
poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
Normativa a aplicar: 
 
- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat en l'Edificació i les ordres de desplegament del Decret. 
Ordre 25-1-89, Ordre 13-9-90 i Ordre 16-4-92. 
- Decret 77/84 sobre Control de materials i unitats d'obra. 
 
0.24. Pis de mostra 
Per compte del Contractista es faran dos habitatges de mostra (els triats per la Direcció Facultativa), 
que  hauran de ser totalment acabats, en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra   
contractada. 
 
El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa de Treball. 
CAPITOL 1 
 
E N D E R R O C S 
 
1.1 Definició 
1.2 Execució 
1.3 Amidament i abonament 
 
1.1. Definició 

 
Es defineix com enderroc, l'operació de demolició de tots els elements aeris o soterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer-los desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada del materials resultants als abocadors, o lloc d'amàs per la seva posterior utilització definitiu. 
 
Abans de l'execució material, un tècnic competent designat per l'Administració actuant redactarà un 
Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la 
tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió contínua de la Direcció Facultativa i el Tècnic 
redactor del Projecte. 
 
1.2. Execució de les obres 

 
Les operacions d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i en 
les estructures existents. Serà l'encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport, amb el vist i plau de la 
Direcció facultativa de l'obra. 
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El Contractista té l'obligació de dipositar els material procedents d'enderrocament que es considerin de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc assignat per la Direcció Facultativa de l'obra. 
 
1.3. Amidament i abonament 

 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà el honoraris de Projecte i Direcció de les obres d'enderroc, els costos 
de neteja, càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevulla distància, així com tots els 
treballs, materials i operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element. 
 
La partida d'abonament íntegre complementària inclou la possible existència de fonamentacions 
soterrades, així com els increments de cost d’aquestes fonamentacions. 
 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de 
la Memòria siguin inexactes o incompletes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar abans de 
calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les obres interpretarà les incidències sobre 
elements soterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'alguns elements que s'haguessin enderrocat 
per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives i s'abonaran segons els 
preus del Quadre de Preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
 
CAPITOL 2 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
2.1 Neteja del terreny 
2.2 Explanacions, desmunts i buixardats 
2.3 Replens i terraplens 
2.4 Excavacions de rases i pous 
2.5 Transport de terres a l'abocador 
2.6 Replanteig definitiu 
 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 
per a l'execució de l'obra. 
 
Aquestes operacions són: 
 
- Neteja del terreny 
- Explanacions, desmunts i buixardats 
- Replens i terraplens 
- Excavació de rases i pous 
- Transport de terres a l'abocador 
- Replanteig definitiu. 
 
Es considerarà inclosa al preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació a enderrocar que 
aparegui. 
 
 
 
 

2.1. Neteja del terreny 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials objecte de l’esbossada 
- Retirada dels materials objecte de l’esbossada. 
 
Tot serà realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular  
inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 
el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres, qui designarà i marcarà els elements que hagin 
de conservar-se intactes. 
 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 
que els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 
aniran trossejant-se per a la seva brancada i tronc progressivament. 
 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts 
que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si ho 
permet el tronc. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de 
qualsevol mena, serà fet malbé o desplaçat, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna 
manera, la seva situació o aprovat el desplaçament. 
 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbossada 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
El concepte de metre quadrat (m2) d’esbossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 
possibles excavacions i replens motivats per l'existència de sòls inadequats que, a judici del Director de 
les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de  fonamentació. 
 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat, de 
forma suficient, els terrenys sobre els quals s'ha de construir i que haurà inclòs al preu de l'oferta tots 
elstreballs de preparació que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que, en cap 
cas, podran ser causa d'increment del preu del Contracte. Es considerarà que les dades contingudes a 
la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur exactitud no pot ser objecte de reclamació. 
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Amidament i abonament 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbossats i preparats. 
 
El preu inclou la càrrega i transport dels materials a l'abocador, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent, i definides al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades a la formació de zones verdes. 
 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte. 
 
2.2. Explanacions, desmunts i buixadats 
 
Definició 
 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, 
amés del transport dels materials remoguts als abocadors o al lloc d'utilització. 
 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos als plànols 
d'obra. 
 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides als plànols de construcció, per a 
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, tal com soterrani, garatges, dipòsits o d'altres utilitzacions. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les obres, i es consideraran inclosos als preus de les 
excavacions. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a judici del Director de 
les obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no 
sent causa de sobre-preu l'increment de distàncies de transport. El Director de les obres podrà 
autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense que correspongui 
compensació econòmica de cap mena. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així 
com el seu refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per endegar les obres estaran inclosos al preu unitari 
del'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries el Director 
de les obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant el 
mateix preu definit per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència entre els 
perfils definits abans i després dels treballs. 
 
No són abonables desprendiments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic (m3) d'excavació, el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants de despreniments 
o per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material sense que el Contractista 
rebi per això cap quantitat addicional. Així mateix la realització del buixardat es durà a terme sense cap 
increment de cost. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al 
que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, 
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades, 
tots els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària amb 
totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per filtracions o qualsevol 
altre motiu. 
 
Si el Contractista, amb l'aprovació de l'Administració, executés menor volum d'excavació que el que 
resultés de les prescripcions fixades, només li serà abonat el volum realment executat. 
 
En cas de trobar-se fonaments soterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen al 
concepte ampli d'excavació i en tot tipus de terreny, objecte del preu definit. 
 
Buixardats 
 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions. 
refinament de talussos als desmunts i terraplens, neteja i refinament de cunetes i explanacions als 
coronaments de desmunts i al començament de talussos. Les operacions de buixardat es consideren 
incloses als preus de moviments de terres per indicar-se expressament al present Plec. 
 
2.3. Replens i terraplens 
 
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns 
buits, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
 
Les diferents capes o zones que els composen són: 
 
- Fonament: zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
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- Nucli: zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
- Coronació: capa superior amb un gruix de cinquanta centímetres (50 cm). 
 
L'equip necessari per efectuar llur compactació es determinarà per la Direcció Facultativa, en funció de 
les característiques del material a compactar i el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Director 
Facultatiu, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista s'obtingui la 
compactació requerida. 
 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 
evitables. A continuació s'estendrà el material de base a tongades, de gruix uniforme, suficientment 
reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'Encarregat facultatiu. Quan la 
tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils agafats abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar podrà ser, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el preu 
del replè inclourà la càrrega, compactació i transport. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials 
de préstecs. L'esmentada excavació, en cap cas, podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de 
les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exterior al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d'excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per deixar totalment acabada la unitat de terraplè. El Contractista haurà 
delocalitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que sigui necessàries i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de 
préstecs, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats 
serà a criteri del director de les obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de 
replè definit al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.4. Excavació de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les 
rasesdefinides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de xarxes de serveis 
definits al present Projecte, així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges i altres. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del  
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca i l'excavació de roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 

 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions alternes a trams que 
siguin necessàries, i el transport de les terres a l'abocador a qualsevulla distància. La Direcció de les 
obres podrà autoritzar l'execució de sobre-excavacions, per tal d'evitar les operacions d'apuntalament 
però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per 
metres cúbics (m3) excavats, d'acord amb l'amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que precisin, el transport dels productes extrets en el lloc d'ús a dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixien serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat al Projecte, els treballs s'executaran, inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de 
lescanonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a abonament per aquests 
conceptes. 
 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions a diferent alçada o amplada que les definides 
al Projecte, no serà causa de definició de nou preu. 
 
2.5. Transport de terres a l'abocador 
 
Totes aquelles terres i materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, el Contractista els 
carregarà i els transportarà fins a l'abocador autoritzat. 
 
S'entén que a totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a 
l'abocador dels materials indesitjables. 
 
2.6 Replanteig definitiu 
 
Definició 
 
El replanteig definitiu és el conjunt d'operacions precises per a traslladar al terreny les dades 
expressades en la Documentació Tècnica de l'obra que s'ha de realitzar. 
 
El replanteig definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies que concurreixin a 
l'anivellació del terreny. 
 
El Contractista està obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques i els senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desapararició o modificació d'aquests elements. 
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CAPITOL 3 
 
F O N A M E N T S 
 
3.0 Generalitats 
3.1 Acers 
3.2 Emmacats 
3.3 Sabates contínues 
3.4 Sabates aïllades 
3.5 Lloses 
3.6 Murs i pantalles 
3.7 Estacada 
 
3.0. Generalitats 
 
Definició 
 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny 
de sustentació. 
 
3.0.1. Reconeixement general de sòls 
 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs de prospecció adequats, es reunirà 
tota la informació possible provinent de l'observació de les zones veïnes, de l'estat de les edificacions 
adjacents, corrents d'aigua, etc., i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que 
puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del 
reconeixement del terreny. 
 
3.0.2 Resistència dels terrenys 
 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que cregui adequada, fixant també 
l'assentament màxim tolerable. 
 
3.0.1 Tipus de fonaments 
 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 
manera particular d'execució que indiquin els plànols i el Plec de Condicions Particulars; amb longituds, 
forma, separacions, diàmetres, nombre de barres i seccions que també figurin als plànols. Els 
recobriments, ancoratges i solapaments s'ajustaran a les normes vigents. 
 
Els pous i rases tindran la forma, mides i cotes fixades als Plànols d'obra. Abans de formigonar el 
Contractista comprovarà que les capes s'assentament de la fonamentació estiguin perfectament 
anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 
 
3.1. Acers 
 
Condicions generals 
 
L'acer emprat acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres 
de formigó EHE-99, i estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
3.1.1. Assaigs 

 
La Direcció Facultativa de les obres exigirà els certificats emesos per Laboratori oficial que garanteixi la 
qualitat de l'acer utilitzat. Així mateix donarà les instruccions per què es realitzin els assaigs previstos al 
Programa de Control de Qualitat segons el nivell de control adoptat, tot això d'acord amb la instrucció 
per al Projecte i Execució de les obres de formigó EHE-99. 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran pels quilograms (kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de començar 
cada obra hauran estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell mateix. al preu corresponent 
que figuri al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el doblegat i 
posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, 
lligaments,soldadures, etc. 
 
3.2. Emmacats 
 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideren inclosos els ajuts necessaris per al 
subministrament del material, la col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària 
necessària. 
 
3.3.Sabates contínues 
 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten 
esforços repartits uniformement al terreny. 
 
El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als plànols 
de fonaments, degudament acotats. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent en el 
preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, així com la 
maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
3.4. Sabates aïllades 
 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços 
puntuals al terreny. El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte 
d'Execució i als plànols de fonaments, degudament acotats. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i abonament de les sabates aïllades es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al preu 
tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny i materials, com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. 
 
 



Estudi de Viabilitat i Projecte Araquitectònic 

40 

 

3.5. Lloses 
 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 
uniformes o projectats perquè el terreny sigui poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. El 
dimensionament i l'armat s'indicaran als plànols del Projecte d'Execució. 
Amidament i abonament Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els 
treballs auxiliars de preparació, subministrament i col·locació del formigó, formació de juntes, etc. 
 
3.6. Murs i pantalles 
 
Els murs són els elements estructurals lineals que transmeten esforços uniformement repartits. A més, 
poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús 
natural del terreny. 
 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació al 
terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó, constituint una estructura contínua, capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues 
verticals. 
 
Abans del començament del treballs d'excavació, s'acondicionarà el terreny per al bon funcionament i 
accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes 
d'execució. La perforació es realitzarà per trams alterns amb mitjans mecànics adients. Si 
lescaracterístiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots 
"tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm) més gran que la que ha d'abastar 
les armadures. 
 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la 
maquinària d'excavació i col·laborar a l'estabilitat del terreny. 
 
Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per moldejar les juntes entre els plafons, 
així com l'armadura ja montada prevista al Projecte. 
 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el 
recobriment de set centímetres (7 cm). Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar 
separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 
 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda al llot fins al fons de l'excavació. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. 
 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 
amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 
 
Amidament i abonament 
 
L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent al preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, tal com replanteig, preparació del terreny, formació de murets guies, llots, 
esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevulla distància, i tots els materials i 
operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels treballs. 
 
El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, la demolició de caps de plafons, i totes les operacions 
necessàries per tal d'aconseguir els acabats indicats al Projecte. 

 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a 
l'obra. 
 
3.7. Estacada 
 
Es distingeixen dos tipus de fonamentacions per estacades: 
 
a) Estaques per clavar 
 
Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquin als plànols 
corresponents i a la Normativa vigent. 
 
Per a cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques, que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris, se substituiran 
per d'altres, clavades al mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència 
d'algunesestaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, 
considerant-se inclosos al preu de l'estaca els costos de les proves. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal (ml) d'estaca 
col·locada, incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del 
terreny, instal·lacions de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció 
i reparació de caps. 
 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament 
incorporats a l'obra. El preu del metre lineal (ml) inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, 
així com tots els materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total execució dels 
treballs d'estacada, inclòs llur preparació. 
 
b) Estaques motllures "in situ" 
 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i amb les 
corresponents armadures. 
 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 
- Estaques d'encanonament perdut 
- Estaques d'encanonament recuperable 
 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyaments, 
realitzant el formigonat tot d'un cop a tota la seva llargada. 
 
Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al 
diàmetre de l'estaca, i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se 
subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà 
desglossant els preus: el formigó en metres cúbics (m3), incloent el preu de la posta a l'obra; encofrat o 
encanonament recuperable o no; acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega si 
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fossin necessàries; així com qualsevol material o operació que calgui, per aconsellar-ho la bona 
pràctica de la construcció o que resulti necessària per a qualsevol tipus d'incidència. 
 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 
 
L'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, extrets amb 
qualsevol sistema, incloent el preu les operacions necessàries, com són l'emprament de llots 
tixotròpics, preparació dels terrenys per a l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a 
qualsevulla distància. 
 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperable o 
no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta 
execució dels treballs. 
 
CAPITOL 4 
 
S A N E J A M E N T 
 
4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 
4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 
 
S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal·lacions i 
mà d'obra necessària per a la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. Les xarxes podran 
ser unitàries, per a pluvial i fecals, o bé separatives, independitzant ambdues. 
 
4.1. Xarxes de sanejament 
 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
4.1.1. Xarxa de sanejament vertical. 
 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 
- Petita xarxa de desguàs d'aparells. 
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses. 
- Xarxa de canonades de ventilació dels baixants. 
 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d'aconseguir una circulació normal per l'efecte 
de la gravetat. Serà una xarxa estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
 
La xarxa restarà fermament subjecta als paraments, amb espai suficient i els elements de subjecció 
convenients per a absorbir les dilatacions normals del material. 
 
La distància entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
 
- Per fibrociment: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per foneria: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig (3,5m.) als baixants. 
- Per clorur de polivinil: un metre i mig (1,5m.) als baixants i un metre vint centímetres (1,20m.)  als 
trams horitzontals. 
- Per zinc: dos metres (2m.). 

 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades 
seran totes de marques reconegudes i sancionades a la pràctica. 
 
Les peces d'unió dels peus de baixant amb col·lectors de recorregut horitzontal penjats de sostre, seran 
en forma de T amb una tapa de registre per facilitar el manteniment. 
 
Sifons 
 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 
col·locar-se el més pròxim possible al desguàs de l'aparell. 
Pots simfònics 
 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats.Tindran un diàmetre 
mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.), 
amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.). 
 
Desguàs d'aparells 
 
Es realitzarà amb tubs de P.V.C que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 
ats.). 
 
Aquesta petita xarxa es disposarà preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb tapa 
registre per al seu manteniment. 
 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
 
Serveix per a evitar el sifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, per a cada 
tipus de tub, incloent al preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, 
peces especials, sifons o pots simfònics, desguassos dels aparells indicats als plànols corresponents, 
així com els ajuts necessaris d'altres oficis, per la definitiva col·locació i posta en servei de la 
instal·lació, acomplint la normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu 
de les obres. 
 
4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa sèptica. 
 
Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser ciment, gres, 
foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades en 
la pràctica. 
 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà soterrada a les cotes indicades al Projecte o el 
que indiqui el Director Facultatiu de les obres. En cas que no figuri als plànols el corresponent perfil 
longitudinal, s'aprofundirà a un metre i vint centímetres (1,20 m.) de fondària com a mínim i podrà 
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
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Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s’instal·larà sobre una solera de deu centímetres 
(10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
 
Col·locats els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda i omplenat de formigó de la rasa fins a mig 
tub. Qualsevol canvi de direcció, reducció o connexió s'efectuarà amb peces especials o mitjançant 
tronetes, segons el tipus de canonada de què es tracti. 
 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera que 
no se sotmetin a flexions, essent les peces de subjecció protegides contra la corrosió. A les canonades 
de fibrociment o foneria, les peces de subjecció no es distanciaran més d'un metre i mig (1,5 m.), a les 
de clorur de polivinil, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres (0,75 m.). 
 
En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessàries per a un correcte 
manteniment. 
 
Amidament i abonament 
 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col·locada, 
inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, replè de formigó i/o terres, juntes, ganxos 
d'ancoratge, peces especials d'unió i registre, obertura de passos als murs, fonaments i forjats, de 
manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent. 
 
4.2. Fosses sèptiques 
 
Solament s'autoritzarà llur utilització a les zones on hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà 
que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries sòlides que puguin danyar el sistema 
d'absorció posterior. 
 
Les fosses sèptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció 
la utilització de morter de calç o materials fàcilment atacables. 
 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües 
pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. 
 
Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a 
impedir la concentració de gasos. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà per unitats (Ut.) segons el Projecte, incloent al preu d'abonament totes les operacions 
necessàries per a la seva posta a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així 
com l'excavació i replè del pou per al seu allotjament. 
 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per a l'evacuació de 
vapors i fums als lavabos, cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la ceràmica, el PVC, l'acer 
galvanitzat o d'altres homologats. La sortida de la canonada a l'exterior serà sempre per coberta. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, 
comportes de tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d'acord amb la normativa vigent. 

C A P Í T O L 5 
 
E S T R U C T U R E S 
 
5.1. Estructures de formigó 
5.2. Estructures metàl·liques 
5.3. Forjats 
5.4. Escales i rampes 
5.5. Elements prefabricats 
5.6. Juntes de dilatació 
 
 
5.1. Estructures de formigó 
 
5.1.1. Encofrats. 
 
Els cindris, encofrats i motllos, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de 
qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, 
sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
 
Els encofrats i motllos seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
 
Els motllos i encofrats seran de fusta, metàl·lics, de cartró o d'altre material que reuneixi similars 
condicions d'eficàcia a judici de la Direcció Facultativa. 
 
Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l'entumiment per acció de la humitat del 
regatge o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa d'un tres centes (1:300) de la 
llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, dels que el seu  comportament i resultats 
estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que 
per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per 
qualsevol motiu. 
Els encofrats i motllos de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda al formigó. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats i motllos apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a 
facilitar aquesta neteja als fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior 
dels encofrats corresponents. 
 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, s'adoptaran les 
oportunes mesures per a que els encofrats i motllos no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó ni 
deixar senyals als paraments dels elements i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments 
ni la possible construcció de juntes de formigonat. 
 
L'ús d'aquests productes haurà de ser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
5.1.2. Formigó 
 
Tots els formigons acompliran l'EHE-99, considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
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Instrucció. 
 
El formigó serà preferentment subministrat per central formigonera. 
Si es fa a peu d'obra, es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període d'amassada superior a un 
minut (1') i inferior al minut i mig (1'30'') i de tal manera que la consistència del formigó a cada mescla 
sigui uniforme. 
 
L'ús d'additius del formigó o cendres volants, haurà de ser sempre autoritzat per la Direcció Facultativa. 
 
A més de les Prescripcions de l'EHE-99 es tindran en compte les següents: 
 
- La instal·lació de transport i posta a l'obra serà de tal forma que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat. 
- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,5 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o la posta a l'obra del formigó sense 
l'autorització de l'Encarregat Facultatiu. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps de fred o de 
calor se seguiran les prescripcions de l'EHE-99. 
- No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que es trobi gelat. 
- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 
- El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit al formigó. 
- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE-99. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director Facultatiu, de manera que acompleixin 
les prescripcions de l'EHE-99 procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar els treballs, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona 
unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a 
mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, 
mitjançant el regatge o la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran, per a 
tal fi, constantment humides. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 
impermeables o additius incorporats al formigó prèvia autorització, per escrit, del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del 
Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments serà la següent: 
- Parament vist: sis mil·límetres (6 mm). 
- Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
S'executaran metòdicament tots els assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat i d'altre que 
pugui ordenar discrecionalment la Direcció Facultativa. 
 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a les del formigó en obra i es conservaran en condicions 
anàlogues. Si passats els vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada 
per a aquesta data en més d'un vint per cent (20%), s’extrauran provetes de l'obra, i si, malgrat tot, la 
resistència continua sent menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. 
 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-
se l'obra en cas de poder efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superiors 
en un cinquanta per cent (50%) de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que 
haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el vuitanta per cent (80%) de 
les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes 
d'assaig  les extretes de l'obra es trobessin compreses entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de 
l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, amb el previ assaig de 
càrregacorresponent. 
 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la 
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment P.A.S., blanc, etc.). 
 
El preu dels encofrats va independentment dels preus del formigó. El mesurament es realitzarà per 
metres quadrats (m2) realment col·locats. 
 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a 
llur col·locació, això com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos al 
preu del metre quadrat (m2) tot tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o d'altres 
elements que, a judici de la Direcció de les obres, siguin necessaris per obtenir un correcte acabat. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu que correspongui al tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per executar la unitat d'obra, menys l'encofrat i les armadures, així com la seva 
col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i d'altres operacions que, a judici de la 
Direcció de les obres, siguin necessàries per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses als 
preus dels formigons. 
 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls 
resultants del Replanteig de les Obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). Advertència sobre 
l'abonament de les obres de fàbrica Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, 
conforme a les condicions i amb  subjecció al perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al 
Projecte, o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos 
d'obra de fàbrica que el Contractista hagi executat pel seu compte, sense tenir autorització del Director 
Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicada als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director 
Facultatiu, per escrit, on consti de manera explícita, les dimensions que ha de donar-se a la secció. 
 
Per això, el Contractista està obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacte d'aquelles dimensions que no han estat de finides. 
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5.1.3. Armadures 
 
L'acer corrugat a utilitzar estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevulla substància perjudicial. Es disposaran 
d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no 
puguin experimentar moviment durant l'abocada i la compactació del formigó, a fi d'evitar coqueres. 
 
A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d'anar agafades amb cèrcols o 
estreps, a la zona del colze. 
 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb d'altres, es prohibeix la utilització simultània 
d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos 
tipus diferents d'acers: un per a l'armadura principal i un altre per als estreps. 
 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant un lligament o un altre 
procedimentadequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punt de soldadura. 
 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE-99 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc.). 
 
5.2. Estructures metàl·liques 
 
Definició 
 
Es defineix com a estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part 
sustentable de l'edificació. 
 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida als plànols corresponents. 
 
Els acers a emprar són els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma UNE-
36- 080-90 8R. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 
laminatge. 
 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, de 
la Direcció Facultativa de la Normativa vigent. 
 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una 
vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
 
Abans del muntatge de l'estructura, es protegiran amb pintures antioxidants les parts d'aquesta que 
hauran de restar ocultes. 
 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
 
No s'efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, 
després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
 
Mentre no s'hagi executat la unió, no s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar. 

 
S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar la corrosió dels elements que recolzin directament 
sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
 
Amidament i abonament 
 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (kg) d'acer, incloent al preu 
tots els elements i operacions d'unió. muntatge, assaigs, protecció i transports necessaris per a llur 
completa execució, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la Normativa. 
 
5.3. Forjats 
 
Definició 
 
Es defineix com a forjat, l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d'espais entre nervis amb  
cossos alleugerats i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per 
aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 
 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la Documentació Tècnica. Aquest sistema tindrà 
estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, la qual s'acreditarà amb la fitxa 
de característiques. 
 
Les biguetes constitutives del forjat estaran en possessió del Segell de Qualitat CIETAN. 
La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica a la Documentació 
del Projecte o a les Prescripcions del tipus de forjat escollit. 
 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran abundosament les biguetes i 
revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobretot a l'estiu, a 
partir de les sis hores (6 h) del vessament del formigó, i tant com la Direcció de l'obra ho consideri 
oportú. 
 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents, i no formigonarà 
el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per a les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 
 
L'encofrat i apuntalament seran fixats per les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la 
Direcció de l'Obra. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats (m2), realment executats, descomptant forats de 
superfície més grans d'un metre quadrat (1 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per a 
pas d’instal·lacions i les previsions d'ancoratges per d'altres fàbriques. 
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De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa a d'altres capítols, es 
consideraran inclosos al preu del forjat. 
 
També inclou el ferro de negatius i armadura mínima de normativa. 
 
5.4. Escales i rampes 
 
Dins els elements de comunicació vertical a tota edificació, distingirem les escales i les rampes. 
 
Definicions 
 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
 
L'alçada màxima dels frontals serà de dinou centímetres (19 cm) i l'estesa de vint-i-set centímetres (27 
cm) com a mínim. 
 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
 
Les rampes per als minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals, acompliran la nova Llei 
d'Accessibilitat. 
 
Execució 
 
Al Projecte d'Execució s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 
que configurin les rampes i escales. 
 
Amidament i abonament 
 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats (m2) de lloses d'escales o rampes 
totalment acabades, incloent al preu tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i 
passamans), accessoris i treballs necessaris per a llur construcció. 
 
5.5. Elements prefabricats 
 
Definició 
 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats al  
taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 
 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i de la 
Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les 
seves juntes. 
 
Amidament i abonament 
 
Als elements estructurals prefabricats, com són els pilars, jàsseres, encavallades, etc., el mesurament 
es realitzarà per metres cúbics (m3) de formigó i l'acer, en quilograms (kg), incloent als preus d'amb 
dues partides, tots els materials i operacions necessàries per a llur posta a l'obra, incloent-hi, també, la 
part proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les 
armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats a llur fabricació. 
 

5.6. Juntes de dilatació 
 
Es defineix com a juntes de dilatació, els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o 
de fàbrica, construïts de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i deformacions geològiques. 
 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi al Projecte. En 
qualsevol cas haurà d'acomplir-se la Normativa més estricta de l'apartat, entenent-se inclosos al preu 
del metre lineal (ml), tant els materials com les operacions calgui executar per aconseguir-ho. 
 
La junta s'executarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Amidament i abonament 
 
Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs al preu tots els materials i 
treballs necessaris per a llur col·locació. 
 
C A P Í T O L  6 
 
RAM DE PALETA 
 
6.1. Divisions interiors 
6.2. Coberta 
6.3. Guixos i escaioles 
6.4. Arrebossats i enlluïts 
 
6.1. Divisions interiors 
 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica o morter lligats amb morter. Els 
elements de divisió no tradicionals queden exclosos, ja que són tractats al Plec de Condicions 
Particulars. 
 
Materials 
 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment, poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
 
- Resistència adequada a la dels materials als quals s'interposen. 
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
- Compactat i docilitat. 
- Impermeabilitat a l'aigua. 
- Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
Classes: 
- De guix. 
 

Dosificació: tres (3) volums de guix per un (1) volum de sorra. 
Resistència mitjana: quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2) 
Camp d'aplicació: Fàbriques sense càrrega. 
 

- Mixtes de ciment i calç. 
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Dosificació: un (1) volum de calç per un (1) volum de ciment pòrtland i per sis (6) volums de 

sorra. 
Resistència mitja: trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (35 Kg/cm2). 
Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 

- De ciment. 
 

Dosificació: 
M-50- un (1) volum de ciment pòrtland per sis (6) volums de sorra. 
M-75- un (1) volum de ciment pòrtland per cinc (5) volums de sorra. 
M-100- un (1) volum de ciment pòrtland per quatre (4) volums de sorra. 
M-150- un (1) volum de ciment pòrtland per tres (3) volums de sorra. 
M-200- un (1) volum de ciment pòrtland per dos (2) volums de sorra. 

 
Resistència mitja: 

M-50- cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 Kg/cm2). 
M-75- setanta cinc quilograms per centímetre quadrat (75 Kg/cm2). 
M-100- cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/cm2). 
M-150- cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/cm2). 
M-200- dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/cm2). 

Camp d'aplicació: 
M-50- fàbriques lleugerament carregades. 
M-75- fàbriques poc carregades. 
M-100- fàbriques molt carregades. 
M-200- fàbriques especials. 

 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres on entra com a element fonamental el bloc 
paral.lepipèdic de ceràmica o morter, lligat amb morter. 
 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials, acompliran 
el que s'estableix a les disposicions vigents, quant al que fa referència a dimensions, qualitat i 
resistència. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a 
refresc, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària. Aquesta junta 
restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes 
horitzontals),el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s'executaran enllaçant-los simultàniament 
entre ells. 
 
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal, per a 
preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, 
netejant-la de pols i de morter vell. 
 
Les soleres són fàbriques més primes, generalment de totxo foradat, col·locat com envà de maó de 
quart, que no acompleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà de 
quatre i set centímetres (4 i 7 cm) o paret de mitja rajola o paredó de nou centímetres (9 cm). 

Els envans s'aplomaran perfectament amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix o 
morter per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
 
Als envans es preveurà que, degut a l'augment del seu volum, la revinguda del morter de guix no 
provoqui guerxesa a la fàbrica. 
 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per caixes. 
 
A les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran rodells, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm) per a l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals del 
treball amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
 
En cas que la Direcció Facultativa ho cregui necessari, o el Projecte així ho disposi, s'ompliran alguns 
blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o petits murets de 
contenció. 
 
Arcs i voltes del ram de paleta. 
 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cindris 
capacitats per a suportar llur pes, abans de la revinguda del morter. 
 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i s'acabarà amb la col·locació de la 
clau aplomada. 
 
Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigües tinguin 
juntes trobades. 
 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós per a que ompli totalment les juntes, 
afluixant-se, després, una mica el cindri per a l'assentament dels maons. 
 
Envans prefabricats. 
 
Són els construïts per a plafons sòl-sostre i que, eventualment, poden portar inclosos els revestiments i 
instal·lacions. 
 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes 
de manera que restin el màxim de petites possible, i s'utilitzaran els enganxaments adequats que 
indiqui el fabricant, per a no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
 
Envans pluvials. 
 
Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitjaneres, quan el solar que s'edifica confronta 
amb parcel·les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment 
recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets o, també, es poden executar amb 
fàbriques de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de dos a tres metres (2-3 
m). Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per a evitar el pas d'humitats a l'interior de 
l'edifici. Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran 
dels elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
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Amidament i abonament. 
 
Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran per 
metres cúbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals de formes 
especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements 
de subjecció i peces especials necessàries per a abastir l'acabament de l'element, tal com s'expressa al 
Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i els tractaments especials que requereix el 
parament un cop acabat, podent la Direcció de les obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi 
acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses als preus unitaris si s'observen defectes a les 
unions. 
 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple", i tan sols es descomptarà la meitat de la superfície dels 
forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) 
metres quadrats. 
 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte 
tractament interior serà d'abonament d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-ne tot allò 
esmentat anteriorment. 
 
Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans. 
 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes 
es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, 
morters, materials auxiliars, cindris, peces especials, i elements de subjecció necessaris per a 
l'execució de l'element així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per 
al perfecte acabament. 
 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials del ram de 
paleta com els cindris i operacions necessàries per a llur execució així com totes les operacions 
necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al perfecte acabament. 
 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzats "in situ", es mesuraran en 
metres lineals (ml), incloent tant els materials com els treballs necessaris per a l'execució o posta a 
l'obra, entenent-se inclosos al preu tots els elements i operacions necessàries per acomplir la 
Normativa, inclòs la d'aïllament tèrmic. 
 
6.2. Coberta 
 
Definició 
 
Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici, per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
 
Tipus 
 
- Terrat: Són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
- Teulada: Són cobertes amb revestiments continus o no, que s'impermeabilitzen degut al gran pendent 
de llurs superfícies. 
 
Construcció 
 

Als terrats, un cop formada la caixa per a l'àmpit dels murs perimetrals al forjat, es procedirà a la 
col·locació dels elements per a la formació de pendents, impermeabilització, aïllaments i enrajolat que 
s'expressen als plànols corresponents. 
 
A l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, albellons, etc. que garanteixin la 
missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra, diferents dels propis 
de cobriment, tal com són envanets de sosteniment, forjats en pendent i encavallades, que s'empraran 
per a sostenir el recobriment de solera, sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, 
com teules, pissarres, planxes metàl·liques o de fibrociment, etc. 
 
Se seguiran les indicacions de la Direcció de l'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges 
i carregaments de peces de revestiment. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Amidaments i abonament. 
 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 
materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per a la formació de 
juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complet acabament, així com 
d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, acompliran estrictament la 
Normativa vigent. 
 
Albellons 
 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el 
plànol superficial de la coberta, de manera que resolgui d’estanqueïtat de la unió entre ambdós 
elements, no permetent l'obstrucció per cossos estranys i estant previstos de sifó antimúrit. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els albellons es mesuraran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent al preu tots els 
materials, peces i treballs necessaris per a la col·locació i perfecta estanquitat de manera que l'element 
acompleixi amb la Normativa vigent. 
 
 
 
Encanalat de desguàs 
 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels 
tremujals d'una teulada per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, per a que 
funcioni correctament, d’estanqueïtat  de les juntes i estar col·locats amb el suficient pendent per a 
desguassar ràpidament. Es col·locaran, amb preferència, exteriorment a la teulada. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els encanalats es mesuraran per metres lineals (ml) incloent al preu la part proporcional de peces 
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc. i els treballs, equips i ajuts necessaris per a la 
posta a l'obra, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 
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Claraboies 
 
Són elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen per objecte permetre la ventilació o 
il·luminació de les dependències emplaçades sota la coberta. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesuraran per unitats (ut.) totalment acabades, segons els Plànols i la Normativa vigent. 
 
Encavallada 
 
Són elements estructurals de fusta, de formigó o de metall, que tenen per objecte donar forma i 
sustentar les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els amidaments i l'abonament es realitzarà per unitat (Ut.) d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-ne 
al preu totes les operacions necessàries per al trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports 
corresponents, per a la seva completa instal·lació. 
 
6.3. Guixos i escaioles 
 
Definició. 
 
Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, 
enlluïts o emblanquinats) i estucs projectats. 
 
Les escaioles, com a revestiment de sostres, es col·locaran en plaques penjades de ell. 
 
Es presentaran, a la Direcció Facultativa, mostres de mida natural i documentació d'assaigs, realitzats a 
Laboratoris Oficials, d'aquells materials que hagin d'acomplir qualsevulla funció, a més de fals sostre. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada als Plànols i mesuraments del 
Projecte. Si hi ha diferència entre les indicacions dels Plànols i les dels mesuraments, prevaldrà el que 
s'indiqui als mesuraments. 
 
A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals), d'angles díedres i cantoneres de reforç de P.V.C. o galvanitzades. 
 
 
 
6.4. Arrebossats i enlluïts 
 
Definició. 
 
Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, 
calç o ciment, així com amb morters mixtos. 
 

Tots els materials, qualsevulla que sigui llur classe, acompliran, quant a qualitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament. 
 
Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant 
dels forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície, i la totalitat dels 
forats de superfície major a vuit metres quadrats (8 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, 
peces especials, coronaments, preparació de paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a 
executar el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció de l'Obra així com 
tots els treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a aconseguir 
l'acompliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Plànols. 
 
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts adients 
per a realitzar-ho, per tal d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendran 
inclosos als preus del revestiment. 
 
 
CAPITOL 7 
 
AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
7.1 Aïllaments tèrmics 
7.2 Aïllaments acústics 
7.3 Aïllament contra la humitat 
7.4 Amidament i abonament 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per al qual siguin requerits, i 
que són: 
 
- Tèrmics 
- Acústics 
- Contra la humitat 
 
S'utilitzaran sempre materials que estiguin en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
7.1. Aïllaments tèrmics 
 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius definits al 
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-ne amb els seus propis components, o per 
l'addicció d'altres, la funció dels quals serà d'assolir el valor d'aïllament exigit. 
 
Els aïllaments hauran de ser continus i complets a totes les superfícies que composen els sostres, sòls 
i parets. 
 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor capacitat 
aïllant, atès que modifiquen, d'una manera perjudicial, els aïllaments, donant lloc a zones on es poden 
produir condensacions. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
segells o Marques de Qualitat. 
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Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
7.2. Aïllaments acústics 
 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació 
humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen als locals insonoritzats, tinguin uns valors 
màxims establerts en cada cas. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. 
 
No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
7.3. Aïllament contra la humitat 
 
En general, l'aïllament pot aconseguir-ne per procediments constructius que evacuen l'aigua, per 
gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que, 
quan s'afegeixen a les barreges aglomerants, confereixen propietats impermeables al material 
resultant, o per impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per sí sols i s'apliquen 
superficialment a d'altres que serveixen com a base de suport. 
 
Aquest capítol es refereix únicament a aquest darrer cas, atès que els impermeabilitzants de la massa 
s'inclouen als capítols de morters i formigons com additius. 
 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines sintètiques, 
asfàltiques i, inclòs, pintures, que eviten el pas de la humitat als elements constructius on  s'empren. 
 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces de coronaments, formació de desguassos, 
etc. Les superfícies sobre les quals s'han d'estendre les làmines  impermeabilitzants es netejaran i 
prepararan adequadament, per evitar elements punxants. 
 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri, comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i 
estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu (10) anys. 
 
7.4 Amidament i abonament 
 
El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu la part 
proporcional de col·locació, coronament, encavallades, peces especials necessàries per abastar la 
perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
 
El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 
 
CAPÍTOL 8 
 
F U S T E R I A 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, i possibilitats de  
ventilació a l'edifici en els moments adequats. 
 
Els tipus que s'empraran seran de fusta, metàl·lics o de plàstic, i acompliran les especificacions de la 
Normativa vigent, en especial les NRE AT-87 i NBE CA-88. 

 
Els elements de fusta estaran en possessió del Segell de Qualitat AITIM. 
 
Executades al taller les peces definides als Plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els 
detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en l’aplana’t, alineació i cotes de 
les diverses encavallades i contra cèrcols, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent d’estanqueïtat 
de les unions als parament de façana (tapajunts) i la perfecta col·locació, així com l'ajustament i 
funcionament de tots els elements. 
 
El portam metàl·lic de ferro i d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
La col·locació a l'obra s'ajustarà a les Normes del fabricant i es segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu (10) anys. 
 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients definits 
al Projecte, instal·lades per personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que el seu 
esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat i amb suavitat. No han de 
permetre l'entrada de llum exterior en la seva posició de màxim tancament. 
 
Amidament i abonament. 
 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, corredors o practicables, es mesuraran 
per unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements col·locats; amb la inclusió al preu de la part 
proporcional d'ajust per a llur col·locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, 
tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit al Projecte i indicat per la Direcció 
Facultativa. 
 
Les persianes enrotllables es mesuraran per metres quadrats (m2), incloent tots els mecanismes i 
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut.) completament acabades 
i posades a l'obra segons el Projecte, o indicades per la Direcció Facultativa. 
 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitats (Ut.) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats als Plànols, inclosos els ajuts necessaris d'altres oficis per a col·locar-los. Si la bancada és de 
tauler post format, els seu preu s'entendrà inclòs en el d'unitat de cuina acabada. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, així com els 
desperfectes ocasionats a l'obra o al transport, seran rebutjats sense dret a cap mena de càrrec per 
part de la Propietat. 
 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o material que siguin necessaris per al 
seu perfecte funcionament o que siguin recollits a la Normativa vigent, encara que no figurin als Plànols 
del Projecte. 
 
CAPITOL 9 
 
M A N Y E R I A 
 
Definició 
 
Són els  elements resistents fets amb acer laminat, tant en el seus elements estructurals com en els 
elements d'unió. 
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Execució 
 
Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., s'executaran: 
 
- els elements, se subministraran pintats amb pintura de protecció a base de resines epoxi. La pintura 
de protecció es donarà en dues mans. La primera al portar el material a l'obra i la segona abans de 
l'acabat. Les soldadures seran polides i sense rebaves. 
- Els elements resistents de les baranes instal·lades han de resistir les sol·licitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement: 50 kg/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús privat: 50 kg/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús públic o habitatge: 100 kg/m 
 
Ha d'estar subjecte al suport amb ancoratges d'acer fixats amb morter de pòrtland, protegits contra la 
corrosió. 
 
- Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació; 
han de mantenir l'aplomat fins que quedi definitivament fixat al suport. 
- Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que existeix entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil 
de la pilastra amb l'ancoratge s'ha de fer per soldadura. 
- S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 
 
Amidament i abonament 
 
Tots els elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, 
(correderes, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements 
col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional d'ajuts per a llur col·locació, segellat de 
juntes,elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del 
tipus definit al Projecte i/o indicat per la Direcció Facultativa. 
 
El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzarà per 
metres lineals (ml). A la valoració s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les 
totalment acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
CAPITOL 10 
 
P A V I M E N T S  I  E N R A J O L A T S 
 
10.1 Paviments 
10.2 Enrajolats 
 
10.1.Paviments 
 
Definició 
 
S'anomenen soleres, els paviments de formigó en massa que s'executen sobre el terreny o subbases 
granulars, de gruix variable en funció de l'ús al qual es destinin i que poden contenir interiorment una 
armadura d'acer, làmina impermeabilitzant o estar tractats superficialment per aconseguir 
característiques especials. 
 

Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2), es realitzaran 
juntes de dilatació amb materials elàstics i de la manera que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Execució 
 
Els paviments enrajolats tal com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, amb l'execució dels talls i la distribució de peces 
que indiqui la Direcció de l'Obra. Un cop acabats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment o altre producte 
que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Quan s'hagin acabat, els paviments de terrasso es netejaran i protegiran a fi d'evitar desperfectes, 
malgrat que les zones on s'hagi col·locat encara calgui treballar. 
 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc 
a deu mil·límetres (5 a 10 mm), que s'amagarà amb el sòcol. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 
executats. 
 
A la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se sumarà al preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i sòcols. 
 
Els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., inclouran al preu tots els treballs 
necessaris de col·locació, poliment, des bastaments, abrillantament, rejuntat, neteja i part proporcional 
de sòcol, per acabar-ho bé totalment. 
 
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats així com els treballs 
de coltellejat, poliment, envernissat, i sòcol totalment acabat. 
 
Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per 
acomplir la normativa més estricta, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament als 
plànols del Projecte. 
 
Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de material d'agafada, així com els treballs 
i peces necessàries per al bon acabament. 
 
10.2. Enrajolats 
 
Definició 
Són els revestiments fets amb peces ceràmiques o acríliques. 
 
Execució 
 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 
produir despreniments de les peces. 
 
Les superfícies seran llises sense balcaments ni deformacions, i les juntes formaran línies rectes en 
tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
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En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o 
el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
 
Per a la col·locació de les rajoles s'utilitzaran els material tradicionals i, preferentment, ciment adhesiu. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) indicats als plànols i mesuraments del Projecte. 
S'inclouen en el preu la formació d'arestes i angles díedres, així com les peces especials que per raons 
constructives o decoratives es col·loquin 
 
CAPITOL 11 
 
I N S T A L.L A C I O N S  D E  F O N T A N E R I A 
 
Definició 
 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, 
arriba fins els punts de consum. Els plànols especificaran: esquema de la xarxa de distribució, xarxa 
interior de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, aixetes, etc. 
 
Els tubs, sigui de la classe que siguin, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats, amb 
generatrius rectes o amb les corbes fetes amb colzes i peces especials. No s'admetran els que 
presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més d'un 
mil·límetre (1 mm) de gruix. Als diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5%) 
en menys, i del quatre per cent (4%) en més. La tolerància al gruix de les parets serà d'un deu per cent 
(10%). 
 
Si és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat 
a fi de donar-li rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal·lats de manera que permetin una fàcil 
lectura, reparació o substitució. 
 
La col·locació de comptadors s'ajustarà a les normes de la Companyia Subministradora. S'empraran 
comptadors normalitzats construïts amb material de llarga durada, amb eixos muntats. 
 
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
 

La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, a les aixetes de cada servei, 
es farà mitjançant racord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en 
cap cas, soldar directament. 

 
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides 
estaran perfectament alineades i corregides, de manera que el tub que s'hi assenta quedi en les 
condicions d’alineació requerides. No es tolerarà l'emprament de suplements als braçals, i les 
femelles hauran d'estar convenientment apretades. 

 
- Proves: 
 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat sota una pressió de quinze 
atmosferes (15 Ats.), produïda mitjançant bombes. L'assaig durarà quinze minuts (15") i la 
pressió restarà invariable durant aquest temps. 

 
- Instal·lacions amb elevació d'aigua: 

 
Quan la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar l'aigua al punts de subministrament 
més elevats de l'edifici i per permetre l'engegada de escalfadors instantanis, que precisen d'una 
pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o 
d'un sistema d'elevació d'aigua. 
 
S'empraran bombes de baixa pressió per a grans quantitats i petites elevacions; per a 
elevacions que siguin superiors a trenta metres (30 m) hauran de dividir-se en dos trams, cada 
un d'ells amb una moto-bomba. 
 
Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona 
qualitat, i s’instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 
 
AIXETES 

 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles on l'obturació s'executa gradualment i 
no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 
Els models utilitzats disposaran de la marca de qualitat AENOR. 
 
Amidament i abonament 
 
La partida de connexió a la xarxa de subministrament públic es comptarà com a partida alçada (PA), 
incloent al preu tant els treballs del ram de paleta necessaris, com les peces de les tronetes, tot inclòs, 
fins i tot la bateria de comptadors i les seves claus i resta d'accessoris, així com les taxes a abonar a la 
Companyia subministradora. 
 
Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatges (Ut.),  independentment del 
diàmetre, diferenciant en el preu únicament, si són o no encastades, incloent la part proporcional de 
claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ancoratges i resta de peces especials i ajuts necessaris 
per a llur definitiva instal·lació, d'acord amb les Normes de la Companyia Subministradora i amb les 
indicacions que es desprenguin dels plànols del Projecte. 
 
Els dipòsits escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats (Ut.) d'elements completament 
instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
 
CAPITOL 12 
 
INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 
 
Definició 
 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió 
a l'edifici. 
 
L'Empresa adjudicatària realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableix al Reglament 
Electro-tècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de normatives i les 
normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 
 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el Servei d'Inspecció de la companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió 
definitiva a la xarxa. 
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S'empraran materials i aparells homologats de la qualitat, quantitat, model i tipus que apareixen 
detallats als documents del Projecte i plànols. 
 
L'Empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 
específicament detallats als documents del Projecte i que han de fer-se servir a la instal·lació. 
 
L'Empresa adjudicatària, amb la conformitat de la Direcció d'Obra serà l'encarregada de aconseguir i 
entregar els permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i 
d'altres Organismes Oficials. 
 
L'Empresa adjudicatària queda obligada a informar per escrit a la Direcció d'Obra, de tots els tràmits 
que s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes, amb temps suficient per a no alterar els 
programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs, i a tractar el tema amb la 
companyia subministradora per al seu desenvolupament, fins a arribar a que aquesta accepti la 
instal·lació i connexió de la presa. 
 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos i honoraris facultatius que es 
derivin de l'aconseguiment de les esmentades llicències i legalitzacions. 
 
Amidament i abonament 
 
La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat (Ut.) de presa aèria o soterrada, totalment 
realitzada, incloent-ne al preu unitari tots els treballs i materials necessaris per a l'acabament i posta en 
servei, així com torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de 
paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.) de presa totalment acabada amb les 
mateixes característiques esmentades anteriorment per a l'alta o mitja tensió. 
 
La instal·lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació, inclòs obra civil i 
farratges interns (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb els plànols i 
instruccions facilitats per la companyia subministradora. 
 
La centralització de comptadors es mesurarà per unitat (Ut.) de centralització, completament 
instal·lada, inclosos els quadres de comptadors i connexions, els ajuts d'oficis auxiliars necessaris i tots 
els treballs i materials que calguin per al total acabament. 
 
La xarxa d'electrificació i d'enllumenat dels habitatges i locals es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació 
als habitatges i locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s'indiquin 
al Projecte, inclosos els quadres de protecció i comandament, les derivacions individuals, així com els 
ajuts d'altres oficis per al seu complet acabament i posta en servei. 
 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcaments, serveis annexos, trasters, 
etc., es mesuraran per unitat (Ut.) d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. 
 
Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-ne per tant la instal·lació a 
cada habitatge de més circuits, els mesuraments es realitzaran per unitat (Ut.) d’instal·lació, totalment 
acabada. 
 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació incloent tots 
els materials, troneta, piquetes, i resta d'accessoris i ajuts necessaris per al seu total acabament. 
 
CAPITOL 13 

 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
13.1. Instal·lacions interiors 
13.2. Comptadors 
13.3. Conduccions 
 
13.1. Instal·lacions interiors 
 
Definició 
 
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici, a fi de dotar de subministrament de gas les 
cuines, calderes de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
 
La instal·lació comprèn: 
 
- Presa a la xarxa de subministrament o dipòsit d'emmagatzematge 
- Comptadors 
- Conduccions 
 
Els dipòsits de combustible seran de tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o soterrats. En ambdós casos 
es respectarà la normativa vigent i les indicacions de la companyia subministradora, tant pel que es 
refereix a ventilació dels locals o armaris, on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies 
mínimes que han de guardar els emmagatzematges respecte els equips o locals d'altre tipus, per tal 
d'evitar el risc de deflagració. 
 
Amidament i abonament 
 
Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut.) de dipòsits instal·lats es 
valorarà incloent totes les obres necessàries per a llur instal·lació, tal com l'excavació de la fosa, nurs, 
impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries i la 
tramitació als Organismes oficials, de les autoritzacions d’instal·lació i Projecte, així com tots els treballs 
i materials necessaris per complir la normativa corresponent. 
 
13.2. Comptadors 
 
Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l'empresa subministradora del gas, llur instal·lació 
es farà en locals o armaris ventilats, previstos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d’instal·lació 
elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Amidament i abonament 
 
Suposant l'existència de centralització, el mesurament serà per unitat (Ut.) de quadre de comptadors tot 
complet i instal·lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries del local. 
 
Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitat (Ut.) totalment 
acabat, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. 
 
La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les normes de la companyia 
subministradora, i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.), taxes incloses. 
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13.3. Conduccions 
 
Les conduccions seran de coure o d'acer. Si van soterrades, es protegiran contra la corrosió. El replè 
de les rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'emprament de sorra, escòria o 
grava. 
 
Es col·locaran dispositius accessibles per a l'evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran 
sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions soterrades. 
 
Les canonades de diàmetre inferior a dotze mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre (1 
m) i les superiors cada dos metres (2 m). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada 
mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillaran amb material elàstic. 
 
Hi haurà una clau general a l'escomesa de l'edifici, una per a cada usuari i, interiorment, una per a cada 
aparell de consum. 
 
Amidament i abonament 
 
Les conduccions es mesuraran en unitats (Ut.) d'habitatge, totalment instal·lat, incloent la part 
proporcional de claus de pas, purgadors, fixacions, excavacions i replè de rases, així com tots els 
treballs necessaris per deixar-la totalment acabada. 
 
 
CAPÍTOL 14 
 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 
 
14.1. Calderes 
14.2. Xarxa de distribució 
14.3. Radiadors, convectors i plafons 
14.4. Radiadors elèctrics 
14.5. Conduccions d'aire calent 
 
Definició 
 
Les instal·lacions de calefacció podran ser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com 
són: 
 
A les instal·lacions centralitzades: 
 

- Per aigua 
- Vapor d'aigua 
- Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
- Calefacció per aire 
 

A les instal·lacions individuals: 
 

- Calefacció elèctrica 
- Calefacció per gas 
 

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 

- Calderes 

- Cremadors 
- Xarxa de distribució 
- Valvuleria 
- Radiadors 
- Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió). 
- Dipòsits de combustible 
 

Tant el tipus d’instal·lació com la relació d'elements que la composen, vindran definits al Projecte. 
 
14.1. Calderes 
 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran previstes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per a llur 
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran d'acord amb les 
indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
Les calderes es mesuraran per unitat (Ut.) instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part 
proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials, necessaris per a 
completar la instal·lació. 
 
14.2. Xarxa de distribució 
 
Definició 
 
És el conjunt d'elements que condueixen el fluid escalfat des de la caldera als elements de radiació. 
 
Les canonades seran de ferro soldat o coure i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els 
colzes, maneguets, tés, creuers, etc., seran sense soldadures i hauran de resistir una pressió 
hidrostàtica interior de prova de quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2). 
 
Les claus de pas emprades a les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
 
S’instal·laran dipòsits d'expansió d'una cabuda doble a l'augment de volum de tota l'aigua continguda a 
la instal·lació, a temperatura de règim, i estarà provista de sobreeixidor. 
 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la 
caldera. 
 
Amidament i abonament. 
 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local (Ut.) de 
conducte instal·lat, incloent al seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats al 
Projecte o indicats per la Direcció Facultativa per al seu funcionament, així com peces especials, 
ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
14.3. Radiadors, convectors i plafons. 
 
Podran ser de foneria o de planxa, d'acer o alumini, de manera que presentin la màxima superfície de 
radiació. 
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Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 ats.). 
 
La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que, en lloc de disposar d'elements terminals de 
radiació, sigui el propi circuit qui amb la seva llargada generi la superfície de radiació. 
 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50º C). 
 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els radiadors es mesuraran per unitats (Ut.), completament instal·lats, amb llurs vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajust per a llur col·locació, inclòs els suports de radiadors per plafons, tot instal·lat. 
 
14.4. Radiadors elèctrics. 
 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui el de radiadors o convectors elèctrics, seran de primera 
qualitat i de marca reconeguda. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament serà per unitats (Ut.) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del 
preu de la instal·lació elèctrica necessària, en cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
14.5. Conduccions d'aire calent. 
 
Les conduccions, tant de secció rectangular o circular, adequada aquesta a la velocitat de l'aire que 
circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat o de materials i fibres sintètiques. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà per unitats d'habitatge o local (Ut.) instal·lat, incloent al preu la part proporcional del 
muntatge, reixetes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per 
a la seva total instal·lació. 
 
El generador d'aire calent es mesurarà per unitat (Ut.) totalment instal·lat, inclòs la connexió a la xarxa 
elèctrica i a la xemeneia d'extracció de gasos. 
 
 
 
CAPÍTOL 15 
 
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 
15.1. Equips 
15.2. Conductes 
 
Definició 
 
Les instal·lacions de climatització són les destinades a mantenir, als espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors. 

 
Per tant, i segons s'especifica al Projecte aquestes instal·lacions hauran de comptar amb equips per a 
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com els elements per regular i controlar 
totes aquestes operacions. 
 
La instal·lació estarà composta dels següents elements: 
 
- Equip condicionador d'aire. 
- Conductes. 
- Boques de difusió. 
- Escalfadors. 
- Quadre de control. 
 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
15.1. Equips. 
 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit al Projecte i serà de manera reconeguda i aprovada 
per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor del fred, el 
productor de calor (si es troba inclòs a la instal·lació), i la zona de preparació o tractament de l'aire que, 
segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, pulverització d'aire, desinfecció i 
calda. 
 
Amidament i abonament. 
 
Si la instal·lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d’instal·lació completa, incloent al preu tots els 
equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts 
necessaris per a la seva instal·lació, llevat de les conduccions. 
 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per 
unitat (Ut.) d'aparell completament instal·lat i d'engegada de la instal·lació. 
 
15.2. Conductes. 
 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire al seu interior, 
sent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat i planxa staff de fibres sintètiques; les boques de 
difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus en funció de les zones on s’introdueixi aire. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament de conductes serà per unitats d'habitatge o local (Ut.), incloent al preu la part proporcional 
de boques, comportes i ajuts que calguin per a realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment 
acabat. 
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CAPÍTOL 16 
 
INSTAL·LACIONS D'APARELLS ELEVADORS 
 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o moblatge, que funcionen als edificis, 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica 
o altre tipus. 
 
Les parts que composen un equip d'ascensors són: 
 
- Elements de comandament. 
- Cambril. 
- Guies per al cambril i del contrapès. 
- Contrapès. 
- Grup tractor. 
- Presa elèctrica. 
- Cables de suspensió. 
- Dispositius de seguretat. 
- Portes d'accés. 
- Recinte. 
 
Les unitats o equips d'ascensor, que s’instal·lin, seran de marques reconegudes, amb experiència en 
aquest tipus d’instal·lacions i s'hauran de presentar, a la Direcció Facultativa, les fitxes de 
característiques i justificació de l'acompliment de les disposicions del Reglament d'Indústria sobre 
aquest tema. 
 
El tipus i el sistema de maniobra, la velocitat i el número de parades vindran definits als Plànols i a la 
Memòria del Projecte. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament i l'abonament es realitzarà per unitats (Ut.) totalment instal·lades i posades en servei, 
incloent ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabats. 
 
CAPÍTOL 17 
 
INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ 
 
17.1. Antenes 
17.2. Telefonia 
17.3. Interfonia 
 
17.1. Antenes. 
 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de 
televisió i ràdio als edificis. 
 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 
- L'equip de captació. 
- L'equip d'amplificació i distribució. 
 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que 
fixen les Normes vigents. 
 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament es realitzarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquin 
als Plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada. 
 
17.2. Telefonia. 
 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la 
Companyia fins a cada punt de presa. 
 
Les parts que s'inclouen a la instal·lació són: 
 
- Presa de la xarxa general. 
- Canalització de l'enllaç fins l'armari de distribució. 
- Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa interior. 
 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen als Plànols i 
seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa de la Companyia i la Normativa vigent. 
 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant-se les derivacions i canvis de 
direcció mitjançant caixes de registre encastades. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament es farà per unitat (Ut.) d’instal·lació, diferenciant dues (2) partides independents, que són: 
 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal·lats, amb tots els treballs, 
peces, materials, ajuts necessaris i taxes. 
- Unitats (Ut.) de xarxa de distribució interior, incloent al preu la part proporcional de caixes de connexió 
i presa, materials , operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
17.3. Interfonia. 
 
La instal·lació del porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat al vestíbul 
de l'edifici, i els telèfons amb obertura automàtica de la porta als diferents locals o habitatges. 
 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i 
dela Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent-se al preu tots els 
ajuts i materials necessaris. 
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CAPÍTOL 18 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
 
18.1. Contra el foc 
18.2. Parallamps 
 
18.1. Contra el foc. 
 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes a la NBE-CPI-91, 
en funció del tipus d'edificació, en dos camps específics: 
 
- Supressió de les causes que puguin produir un incendi. 
- Evitació de la propagació. 
 
Als Projectes Bàsic i d'Execució es redactaran els documents de Projecte demanats per la Norma. 
 
Les mesures seran: 
 
- De naturalesa física de l'edificació (protecció d'incendis). 
- Col·locació d’instal·lacions de protecció. 
 
Protecció d'incendis 
 
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc, d'estructures o d'altres elements d'obra, 
vindran especificats al Projecte, i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Els materials, que s'hauran d'emprar, tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el 
Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fitxes tècniques per a que s'aprovin, abans de la 
posta a l'obra. 
 
Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) d'ignifugació o revestiment, 
incloentse al preu tots els treballs auxiliars necessaris. 
 
Instal.lacions de protecció d'incendis 
 
Aquest capítol comprèn el conjunt d’instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es 
defineixen al Projecte, acomplint la Normativa vigent. 
 
Classes d’instal·lacions: 
 
A- Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostos per: 
 
. Equips de control i senyalització. 
. Detectors. 
. Fonts de subministrament. 
. Elements d'unió entre els anteriors. 
 
B- Instal·lacions d'Extinció, compostes per: 
 
. Instal·lació de boques d'incendi. 

. Instal·lació hidrants. 

. Instal·lació de columna seca. 

. Instal·lació d'extintors mòbils. 

. Instal·lació de sistemes fixos d’instal·lació. 
C- Instal·lacions d'Alarma, compostes per: 
 
. Instal·lació de polsadors d'alarma. 
. Instal·lació d'alerta. 
. Instal·lació de megafonia. 
 
D- Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
 
. Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització. 
. Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència. 
 
Amidament i abonament. 
 
Cadascun dels tipus d’instal·lació definits en aquest Capítol es mesuraran per unitat (Ut.) completa 
d’instal·lació definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altres industrials 
necessaris per a la completa posta en servei de la instal·lació, segons el Projecte i la Normativa vigent. 
 
18.2. Parallamps. 
 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se 
d'acord amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i 
de marca reconeguda. 
 
Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat, es realitzarà per unitat (Ut.) d'equip de parallamps 
instal·lat, incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta 
en servei i les despeses derivades de la seva legalització. 
 
 
 
 
CAPÍTOL 19 
 
INSTAL·LACIONS DE DIPÒSITS 
 
19.1. Dipòsits d'aigua 
19.2. Dipòsits de combustible 
 
19.1. Dipòsits d'aigua. 
 
A la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Malgrat que el 
nivell d'aigua es trobi en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat de 
les seves peces. 
 
El tub d'alimentació vessarà lliurament i amb un mínim de quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de 
la vora superior del sobreeixidor. 
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El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior 
d'aquesta conducció verteixi lliurament a quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de la vora superior 
de l'element que recull l'aigua. 
 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que les dues terceres parts (2/3) de la dotació 
diària de l'aforament. 
 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles, de manera que la diferència entre l'alçada del fons 
del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de tres metres (3m). 
 
Si la pressió disponible al ramal no excedeix de cinc metres (5m) del nivell de l'aigua del dipòsit, 
s’instal·larà un sistema de sobreelevació. 
 
19.2. Dipòsits de combustible. 
 
Els dipòsits de combustible acompliran la Normativa vigent. 
 
Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament tant dels dipòsits d'aigua com dels dipòsits de combustible, es realitzarà 
per unitat (Ut.) de dipòsit instal·lat, incloent al preu totes les obres, mecanismes i ajuts d'altres oficis 
necessaris per a la seva completa posta en servei i despeses derivades de la seva legalització. 
 
 
CAPÍTOL 20 
 
INSTAL.LACIONS D'APARELLS SANITARIS I AIXETES 
 
Tots els aparells que comprèn aquest capítol, seran de primera qualitat, dels models, material i colors 
que indiqui el Projecte. Estaran previstos d'equips de subjecció o suport. 
 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. També es podrà fer 
una presa des de la canonada de desguàs fins un pot simfònic, que serveixi per a diferents aparells. 
 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons 
s'indiqui al Projecte. Aniran previstos de barrejadors d'aigua freda o calenta als casos que s'indiqui. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu de la unitat 
tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereix llur instal·lació, a fi que 
funcioni perfectament. 
 
 
CAPÍTOL 21 
 
INSTAL.LACIONS D'EQUIPAMENT DE CUINES 
 
S'agrupen sota aquesta denominació els materials i la mà d'obra per a l'execució i col·locació dels 
diferents elements que composen les instal·lacions de cuina. 
 
21.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 
 

Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del 
petroli (butà, propà, aire propanat), mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus 
de cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i disposaran de la marca de 
qualitat AENOR. 
 
La construcció de cuines per a gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les 
composen, s'ajustarà a la construcció d'aparells d'ús domèstic, que utilitzin com a  combustible els 
gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d’instal·lació de gas als edificis habitats. 
 
Per a les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc., s'adoptarà, en general, les mateixes normes que per 
a les de gasos liquats del petroli. 
 
21.2. Cuines elèctriques i característiques generals dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la 
font d'energia al travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, 
anomenat placa. 
 
Tots els tipus d'aquestes cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i 
disposaran de la marca de qualitat AENOR. 
 
Amidament i abonament. 
 
Les cuines es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu tots els accessoris i 
treballs auxiliars que requereix llur instal·lació a fi que funcioni perfectament. 
 
 
CAPÍTOL 22 
 
V I D R E R I A 
 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els 
treballs de la seva col·locació i posta en servei. 
 
- Classes de vidre: 
 

. Llunes: Seran els vidres de primera qualitat amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a 
quinze mil·límetres (4-15 mm), perfectament polits i amb peces de tres-cents per dos-cents 
quaranta centímetres (300 x 240 cm) com a màxim. 
. Cristal·lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil·límetres (3-6 mm), amb  
peces de dos-centes cinquanta per cent setanta centímetres (250 x 170 cm) com a màxim. 
. Vidre senzill: Són vidres de gruix d'un amb vuit mil·límetres a dos mil·límetres (1,8 - 2 mm), en 
peces de cent cinquanta per tres-cents noranta mil·límetres (150 x 390 mm) com a màxim. 
. Vidre tèrmic: És el conjunt format per dues llunes separades per cambra d'aire deshidratat, de 
gruixos variables i segellat perimetralment. 
. Vidre de seguretat: És el conjunt format per dues o més llunes de gruixos variables, amb una 
capa de butiral entre elles impedint així el desprendiment dels trossos en cas de ruptura. 
. Vidres trempats: Són vidres de gruix variable sotmesos a tractaments tèrmics per dotar-los de 
major  resistència als impactes superficials. 
. Catedral: És un vidre colat de gruix irregular. 
. Vidre imprès: Són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
. Vidre armat: És el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica, per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 
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. Vidre opalí: És un vidres translúcid de color blanquinós. 

. Pavès: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire, o no, i de diferents mesures i color, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i 
verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 

 
- Col·locacions: 
 
Els vidres es col·locaran als elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, 
juntes de cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zenc o massilla, de tal manera que no puguin 
estar sotmesos als esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre, o als de deformació del 
bastigi que l'emmarca. Caldrà evitar els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
 
 
 
Amidament i abonament. 
 
Els diferents tipus de vidre que es defineixen al Projecte es mesuraran per metres quadrats (m2), 
incloent el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per a llur col·locació, segons les 
indicacions dels Plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
 
CAPÍTOL 23 
 
P I N T U R E S   I  E S T U C S 
 
Definició. 
 
Sota aquesta denominació s'agrupen tots aquells treballs de revestiment de superfícies, executats amb 
materials fluids, generalment acolorits i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 
d'afavorir la conservació i per a que no es produeixi la disgregació dels materials emprats a la 
construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. 
 
Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
 
Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d'element d'obra, vindran definits al Projecte, així com llurs 
colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, diferenciant 
els tipus de suports que figuren als Amidaments, i els tipus de pintura. 
 
Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com la bastida i els elements necessaris 
per a poder executar el treball. 
 
L'amidament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suport, totalment acabada. 
 

 
 
CAPÍTOL 24 
 
U R B A N I T Z A C I Ó 
 
Veure el Plec de Condicions específic per a obres d'urbanització. 
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5.2.ANNEX II Estudi de mercat. Ofertes 

OFERTES DE VENDA LLIURE 

HABITATGES D’UN I DOS DORMITORIS 

1. piso en venta en ctra. cardona, 56 

 

desde 144.000 euros, 23.960.000 pts 

 3.000 euros/m² 

piso de 48 m² - obra nueva  

 planta 1 
 1 dormitorio 
 1 wc 

ctra. cardona, 56 

 distrito zona plaza cataluña 
 08240 manresa, barcelona 

938 771 699  

 departamento comercial 
 anuncio VP1645905 

 

actualizado el 18 de marzo 

 anuncio visto 117 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 1 vez 

características específicas 

 48 m² construidos, 41 m² útiles 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 orientación norte 
 planta 1, con ascensor 

distribución y materiales 

 1 dormitorio, de ellos 1 dormitorio con baño  
 1 baño; suelo del baño de cerámica y paredes de baño de cerámica  
 salón comedor de m²  
 cocina independiente de 5 m²  
 terraza descubierta de 10 m² 
 suelos de cerámica 

observaciones 

Piso con 1 habitación suitte, cocina con vitro-cerámica eléctrica, campana decorativa de acero 
inoxidable, horno eléctrico acabado en acero inoxidable, salón comedor, terraza de 9.5m² con salida 
desde el comedor y la habitación, asc... Suelo de grés de 1ª calidad, exteriores de aluminio d/v, 
calefacción radiante, pre-instalación de a.c en salón comedor, video-portero, persianas motorizadas, 
instalación de teléfono y televisión en todas las estancias... Párking opcional en la misma finca  

 

2. piso en venta en c/ flors de maig, 2 
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desde 144.000 euros, 23.960.000 pts 

 3.000 euros/m² 

piso de 48 m² - obra nueva  

 planta 1 
 1 dormitorio 
 1 wc 

c/ flors de maig, 2 

 distrito zona ayuntamiento 
 08240 manresa, Barcelona 
 departamento comercial 
 anuncio VP1688771 

 

 anuncio visto 222 veces hasta ayer 

características específicas 

 48 m² construidos 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 aire acondicionado de frío/calor 
 planta 1, con ascensor 

distribución y materiales 

 1 dormitorio 
 1 baño 
 cocina independiente  
 suelos de cerámica 

 

 

 

 

 

 

3. piso en venta en ctra. de vic, 170 

 

desde 179.800 euros, 29.916.000 pts 

 3.154 euros/m² 

piso de 57 m² - obra nueva  

 planta 2 
 2 dormitorios 
 1 wc 

ctra. de vic, 170 

 distrito zona font dels capellans 
 08243 manresa, barcelona 

932 996 328  

 departamento comercial 
 anuncio VP2226410 

 

actualizado el 4 de mayo 

 anuncio visto 51 veces hasta ayer 

características específicas 

 57 m² construidos 
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 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 planta 2, con ascensor 

distribución y materiales 

 2 dormitorios 
 1 baño 
 suelos de parquet 

equipamiento 

 vídeo portero y puerta blindada 
 piscina y sala de reuniones 

observaciones 

Amplia zona comunitaria con piscina y club social   

 

4. ático en venta en c/ st.antoni abad, 20 

 

desde 214.011 euros, 35.608.434 pts 

 3.397 euros/m² 

ático de 63 m² - obra nueva  

 2 dormitorios 
 1 wc 

c/ st.antoni abad, 20 

 distrito zona mion 
 08242 manresa, barcelona 

 departamento comercial 
 anuncio VP1870627 - ref.: A1 

 

actualizado el 7 de noviembre 

 anuncio visto 293 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 2 veces 

 

características específicas 

 63 m² construidos, 51 m² útiles 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 aire acondicionado de frío 
 con ascensor 
 fachada de ladrillo 

distribución y materiales 

 2 dormitorios 
 1 baño; suelo del baño de cerámica y paredes de baño de cerámica 
 cocina independiente  
 terraza de 16 m² 
 suelos de cerámica 
 ventanas de aluminio rotura puente térmico, persianas de aluminio y contraventanas de 

aluminio 

equipamiento 

 vídeo portero 
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5. piso en venta en c/ valència, 20 

 

desde 190.000 euros, 31.613.000 pts 

 2.923 euros/m² 

piso de 65 m² - obra nueva  

 2 dormitorios 
 1 wc 

c/ valència, 20 

 distrito congost - santa caterina 
 08240 manresa, barcelona 

 departamento comercial 
 anuncio VP1549701 - ref.: tipo B 

 

actualizado el 27 de abril 

 anuncio visto 234 veces hasta ayer 

características específicas 

 65 m² construidos 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 aire acondicionado de frío/calor 

 con ascensor 

distribución y materiales 

 2 dormitorios 
 1 baño; suelo del baño de grés 
 cocina independiente  
 suelos de parquet 

observaciones 

plaza de garaje: precios a partir de 18.000€ con posibilidad de alquiler  

 

6. piso en venta en c/ gaudi, 20 

 

150.000 euros, 24.958.000 pta 

 3.000 euros/m² 

piso de 50 m²  

 bajo 
 1 dormitorio 
 1 wc 

c/ gaudi, 20 

 distrito centre 
 08240 manresa, barcelona 

690 379 628 - cualquier hora 
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 particular 
 anuncio VC1756683 

 anuncio VC1756683 

actualizado el 8 de mayo 

 anuncio visto 164 veces hasta ayer 

características específicas 

 50 m² construidos 
 segunda mano / seminuevo 
 calefacción individual eléctrica 
 agua caliente individual eléctrica 
 aire acondicionado de frío/calor 
 bajo, con ascensor 
 antigüedad menos de 3 años, fachada de cristal 
 4 vecinos por planta 

distribución y materiales 

 1 dormitorio  
 1 baño 
 cocina independiente  
 suelos de mármol 

equipamiento 

 puerta blindada 
 piscina y zona verde 

observaciones 

se encuentra ubicado en el centro de manresa, cerca de los transportes públicos. Lo vendo totalmente 
amueblado   

 

OFERTES EXTRETES DE: WWW.IDEALISTA.COM 

DATA: 09/05/2009 

 

 

 

 

 

HABITATGES DE TRES DORMITORIS 

 

1. piso en venta en c/ sant bartomeu, 46 

 

 

220.000 euros, 36.605.000 pta 

 2.933 euros/m² 

piso de 75 m² exterior  

 planta 1 sin ascensor 
 3 dormitorios 
 1 wc 

c/ sant bartomeu, 46 

 distrito zona ayuntamiento 
 08241 manresa, barcelona 

622 072 406 - cualquier hora 

 691 551 926 - cualquier hora 
 marc - particular 
 anuncio VW2284048 

actualizado el 19 de mayo 

características específicas 

 75 m² construidos, 68 m² útiles 

http://www.idealista.com/
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 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual eléctrica 
 agua caliente central  
 aire acondicionado de frío/calor 
 planta 1, edificio de 4 plantas sin ascensor 
 antigüedad menos de 5 años, fachada de cemento/hormigón 
 1 vecino por planta 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 1 baño 
 terraza descubierta de 10 m² 
 1 armario empotrado 
 suelos de parquet 

equipamiento 

 la casa está dotada de antena parabólica colectiva 
 puerta blindada 
 zona verde 

 

2. piso en venta en ctra. de vic, 170 

 

desde 247.800 euros, 41.230.000 pts 

 2.848 euros/m² 

piso de 87 m² exterior - obra nueva  

 planta 1 
 3 dormitorios 

 2 wc 

ctra. de vic, 170 

 distrito centre 
 08243 manresa, barcelona 

brestor4 s.l 

 

actualizado el 14 de mayo 

 anuncio visto 62 veces hasta ayer 

características específicas 

 87 m² construidos 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 planta 1, con ascensor 

distribución y materiales 

 3 dormitorios, de ellos 1 dormitorio con baño 
 2 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de grés y paredes de baño de grés 
 cocina independiente  
 suelos de parquet 

equipamiento 

 vídeo portero y puerta blindada 
 piscina y sala de reuniones 

observaciones 

Amplia zona comunitaria con piscina y club social  
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3. piso en venta en c/ sant blai, 18 

 

250.000 euros, 41.597.000 pta 

 2.941 euros/m² 

piso de 85 m² exterior  

 planta 3 
 3 dormitorios 
 2 wc 

c/ sant blai, 18 

 distrito zona sant joan de deu 
 08242 manresa, barcelona 

938 749 260 - tardes 

 Paco - particular 
 anuncio VW2162248 

actualizado el 29 de abril 

 anuncio visto 50 veces hasta ayer 
 enviado a amigos 1 vez 

características específicas 

 85 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual gas natural 
 agua caliente individual gas natural 
 aire acondicionado de frío/calor 

 planta 3, edificio de 3 plantas con ascensor 
 antigüedad menos de 5 años, fachada de cemento/hormigón 
 3 vecinos por planta 
 40 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 3 dormitorios  
 2 baños, incluyendo aseos  
 terraza cubierta de 11 m² 
 suelos de tarima flotante 

equipamiento 

 la casa está dotada de tendedero cubierto 
 puerta blindada 
 zona verde 

observaciones 

Piso exterior, soleado, con tres habitaciones, un salón, dos baños, cocina y terraza a lo largo de toda 
su fachada. Ubicado en una zona muy tranquila. Próximo al hospital St joan de deu y del C.c carrefour. 
a 50 metros de parada de autobús   

 

4. piso en venta en c/ martí i pol, con c/ prudenci comellas  

 

desde 280.810 euros, 46.723.000 pts 

 2.956 euros/m² 

piso de 95 m² exterior - obra nueva  



Estudi de Viabilitat i Projecte Arquitectònic 

66 

 

 3 dormitorios 
 2 wc 

c/ marti i pol, con c/ prudenci comellas, S/N 

 distrito zona plaza cataluña 
 08240 manresa, barcelona 

toplar 

902 533 535 - horario comercial  

 departamento comercial 
 anuncio VP771607 - ref.: 33 

 

actualizado el 20 de mayo 

 anuncio visto 878 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 2 veces 

características específicas 

 95 m² construidos 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 con ascensor 
 fachada de ladrillo 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos 
 cocina independiente  
 terraza descubierta de 6 m² 
 terraza adicional de 8 m²  
 suelos de tarima flotante 
 persianas de aluminio 

equipamiento 

 portero automático y puerta blindada 
 zona verde 

 

5. piso en venta en c/ estanislau casas, 2 

 

260.000 euros, 43.260.000 pta 

 2.889 euros/m² 

piso de 90 m² exterior  

 planta 3 
 3 dormitorios 
 2 wc 

c/ estanislau casas, 2 

 distrito zona la parada 
 08240 manresa, barcelona 

652 621 051 

 657 740 249 - teléfono adicional 
 particular 
 anuncio VC2046017 

características específicas 

 90 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 3, con ascensor 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos 
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 cocina independiente  
 suelos de parquet 

equipamiento 

 trastero  

 

6. piso en venta en c/ valència, 20  

 

desde 229.000 euros, 38.102.394 pts 

 2.827 euros/m² 

piso de 81 m² exterior - obra nueva  

 3 dormitorios 
 1 wc 

c/ valència, 20 

 distrito congost - santa caterina 
 08240 manresa, barcelona 

arquitectura guitó vila 

 

actualizado el 22 de mayo 

 anuncio visto 315 veces hasta ayer 

características específicas 

 81 m² construidos 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 aire acondicionado de frío/calor 
 con ascensor 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 1 baño; suelo del baño de grés 
 cocina independiente  
 suelos de parquet 

 

 MOSTRES EXTRETES DE: WWW.IDEALISTA.COM 
 DATA: 09/05/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idealista.com/
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HABITATGES DE QUATRE DORMITORIS 
 

 
1.  piso en venta en c/ marti i pol, con c/ prudenci comellas 

 

desde 283.610 euros, 47.189.000 pts 

 2.651 euros/m² 

piso de 107 m² exterior - obra nueva  

 4 dormitorios 
 2 wc 

c/ marti i pol, con c/ prudenci cornellas, S/N 

 distrito zona plaza cataluña 

 08240 manresa, Barcelona 
 anuncio VP771540 - ref.: 35 

 

actualizado el 20 de mayo 

 anuncio visto 1.038 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 2 veces 

características específicas 

 107 m² construidos 
 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 con ascensor 
 fachada de ladrillo 

distribución y materiales 

 4 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos 
 cocina independiente  
 terraza descubierta de 8 m² 
 terraza adicional de 7 m²  
 suelos de tarima flotante 
 persianas de aluminio 

equipamiento 

 portero automático y puerta blindada 
 zona verde 

 

2. piso en venta en c/ verdaguer, 30 

 

265.000 euros, 44.092.000 pta 

 2.789 euros/m² 

piso de 95 m² exterior  

 planta 4 
 4 dormitorios 
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 2 wc 

c/ verdaguer, 30 

 distrito centre 
 08240 manresa, barcelona 

617 262 893 - cualquier hora 

 Marta - particular 
 anuncio VW1391112 

actualizado el 20 de abril 

 anuncio visto 478 veces hasta ayer 
 enviado a amigos 2 veces 
 anunciante contactado 2 veces 

específicas 

 95 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 planta 4, con ascensor 
 antigüedad entre 5 y 10 años 

distribución y materiales 

 4 dormitorios  
 2 baños, incluyendo aseos  
 1 armario empotrado 
 suelos de parquet 

3. piso en venta en c/ pujada castell, 52 

 

270.000 euros, 44.924.000 pta 

 3.000 euros/m² 

piso de 90 m² exterior  

 planta 3 
 4 dormitorios 
 1 wc 

c/ pujada castell, 52 

 distrito centre 
 08241 manresa, barcelona 

686 491 007 - tardes 

 grismo - particular 
 anuncio VW1048730 

características específicas 

 90 m² útiles 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción central eléctrica 
 agua caliente central eléctrica 
 orientación norte 
 planta 3, edificio de 3 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 5 y 10 años, fachada de ladrillo 
 3 vecinos por planta 
 30 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 4 dormitorios 
 1 baño 
 3 armarios empotrados 
 suelos de grés 

equipamiento 

 trastero  
 la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto 
 puerta blindada 

observaciones 

abstenerse inmobiliarias de particular a particular opción de aparcamiento de vehículo trastero grande 
decorado por interiorista video portero muchos detalles decorativos pintado con estucado veneciano 
posibilidad de muebles incorporados.  
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4. dúplex en venta en c/ barcelona, 75 

 

450.000 euros, 74.874.000 pta 

 2.866 euros/m² 

dúplex de 157 m² exterior  

 planta 5 
 6 dormitorios 
 2 wc 

c/ barcelona, 75 

 distrito congost - santa caterina 
 08240 manresa, barcelona 

 628 618 020 - teléfono adicional 
 DEPARTAMENT COMERCIAL 
 anuncio VP1924500 - ref.: 00225 

 

actualizado el 14 de abril 

 anuncio visto 565 veces hasta ayer 
 enviado a amigos 1 vez 

características específicas 

 157 m² construidos 

 segunda mano  
 calefacción individual  
 planta 5, edificio de 5 plantas con ascensor 
 4 vecinos por planta, 20 vecinos en el edificio 

distribución y materiales 

 6 dormitorios, de ellos 3 dormitorios dobles  
 2 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de cerámica y paredes de baño de cerámica 
 cocina independiente  
 suelos de gres 

equipamiento 

 portero automático y puerta blindada 

 

5. dúplex en venta en congost - santa caterina 

 

590.000 euros, 98.167.740 pta 

 2.906 euros/m² 

dúplex de 203 m² exterior  

 planta 4 
 5 dormitorios 
 4 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito congost - santa caterina 
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actualizado el 19 de mayo 

 anuncio visto 605 veces hasta ayer 
 enviado a amigos 1 vez 
 anunciante contactado 1 vez 

características específicas 

 203 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 4, con ascensor 

distribución y materiales 

 5 dormitorios 
 4 baños, incluyendo aseos  
 cocina independiente  
 suelos de parquet 

6. dúplex en venta en c/ sant salvador, 5 

 

450.000 euros, 74.874.000 pta 

 2.830 euros/m² 

dúplex de 159 m² exterior  

 planta 3 
 4 dormitorios 
 3 wc 

c/ sant salvador, 5 

 distrito zona ayuntamiento 
 08240 manresa, barcelona 

650 017 645 - cualquier hora 

 arturo - particular 
 anuncio VW697349 

actualizado el 20 de abril 

 anuncio visto 2.237 veces hasta ayer 
 enviado a amigos 3 veces 
 anunciante contactado 8 veces 

características específicas 

 159 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual gas natural 
 agua caliente individual gas natural 
 aire acondicionado de frío 
 orientación sur 
 planta 3, edificio de 4 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 5 y 10 años 
 2 vecinos por planta 
 60 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 4 dormitorios  
 3 baños, incluyendo aseos  
 cocina independiente  
 terraza descubierta de 40 m² 
 3 armarios empotrados 
 suelos de cerámica 

equipamiento 

 trastero  
 la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero descubierto 
 puerta blindada 

observaciones 

extraordinario dúplex en el centro de Manresa, próximo carretera de vic, inmejorables vistas a 
Monserrat. Mejor que nuevo. 

MOSTRES EXTRETES DE: WWW.IDEALISTA.COM 

DATA: 09/05/2009 

http://www.idealista.com/
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OFERTES DE PLACES D’APARCAMENT 
  

1. garaje en venta en c/ jaume amergos, 23 

 

24.000 euros, 3.993.000 pta 

 1.600 euros/m² 

plaza para coche  

 planta -1 

c/ jaume amergos, 23 

 distrito zona avda bages 
 08241 manresa, barcelona 

658 920 009 - cualquier hora 

 montse - particular 
 anuncio GW919504 

actualizado el 6 de abril 

 anuncio visto 866 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 2 veces 

características específicas 

 plaza de 15 m² , 3m. de ancho y 5m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 18 situada en la planta -1 del garaje  
 10 gastos de comunidad (euros/mes) 

distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

equipamiento 

 acceso con ascensor 
 el garaje dispone de puerta automática y alarma 

observaciones 

Pl. de Pkg. en edificio nuevo con sistema de alarma, para coche grande.   

 

2. garaje en venta en c/ sant joan d´en coll, 12 

distrito de centre, manresa 

20.000 euros, 11m²  

 

20.000 euros, 3.328.000 pta 

 1.818 euros/m² 

plaza para coche  

 planta -1 

c/ sant joan d´en coll, 12 

 distrito centre 
 08240 manresa, barcelona 

610 898 804 - cualquier hora 
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 Cristina - particular 
 anuncio GW1232355 

actualizado el 4 de mayo 

 anuncio visto 707 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 11 m² , 2.4m. de ancho y 4.8m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 10 situada en la planta -1 del garaje  

distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

equipamiento 

 acceso con ascensor 
 el garaje dispone de puerta automática y cámaras de seguridad 

observaciones 

Plaza de parking en el centro de Manresa con videovigilancia de 23.60 m2 construidos –  

 

3. garaje en venta en c/ bernat de sallent, 2 

distrito de zona avda bages, manresa 

24.000 euros, 13m²  

 

24.000 euros, 3.993.000 pta 

 1.846 euros/m² 

plaza para coche  

c/ bernat de sallent, 2 

 distrito zona avda bages 
 08240 manresa, barcelona 

677 332 846 - cualquier hora 

 anuncio GC1435244 

actualizado el 28 de marzo 

 anuncio visto 455 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 13 m² , 2.7m. de ancho y 5.1m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 35  
 antigüedad menos de 5 años 

distribución y materiales 

 plaza para coche 

anunciante: 677 332 846 - cualquier hora 
asunto: inmueble en idealista.com GC1435244 c/ bernat de sallent, 2. manresa  

 

4.  garaje en venta en c/ flor de lis, 2-4-6 
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22.999 euros, 3.827.000 pta 

 1.769 euros/m² 

plaza para coche  

 planta -2 

c/ flor de lis, 246 

 distrito congost - santa caterina 
 08240 manresa, barcelona 

686 013 825 - cualquier hora 

 particular 
 anuncio GC1102170 

actualizado el 7 de abril 

 anuncio visto 655 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 13 m² 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 15 situada en la planta -2 del garaje  
 antigüedad menos de 5 años 

distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

equipamiento 

 acceso con ascensor 
 el garaje dispone de puerta automática y alarma 

observaciones 

PLAZA DE garaje INDEPENDIENTE (TIPO BOX) SIN COCHES EN LOS LADOS, CABE UNA MOTO 
AL LADO Y UN TRASTERO ADJUNTO CON ¡PUERTA INDEPENDIENTE DE 8 M2!  

 

 

 

 

5.  garaje en venta en c/ joan jorba, 7 

 

22.000 euros, 3.660.000 pta 

 1.833 euros/m² 

plaza para coche  

c/ joan jorba, 7 

 distrito centre 
 08240 manresa, barcelona 

666 371 920 - cualquier hora 

 particular 
 anuncio GC1241740 

características específicas 

 plaza de 12 m² , 2m. de ancho y 6m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 1  
 antigüedad entre 5 y 10 años 

distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

equipamiento 

 el garaje dispone de puerta automática 
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6.  garaje en venta en c/ creu guixera, 160 

 
 

 

15.000 euros, 2.496.000 pta 

 1.364 euros/m² 

plaza para coche  

 planta -1 

c/ creu guixera, 160 

 distrito zona avda bages 
 08240 manresa, barcelona 

686 081 986 - cualquier hora 

 silvia - particular 
 anuncio GW1276584 

características específicas 

 plaza de 11 m² , 2.7m. de ancho y 4.3m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 17 situada en la planta -1 del garaje  

distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

 

equipamiento 

 acceso con ascensor 
 el garaje dispone de puerta automática 

observaciones 

se vende plaza de parking, Zona bases de manresa esquina creu guixera, muy buen acceso y 
excelente MANIOBRABILIDAD, puerta con mando a distancia, precio muy bueno, cabe un turismo 
grande como podéis ver en la foto, en un lateral hay pasillo de acceso a la finca por lo que no aparca 
ningún coche a menos de 1, 5m. muy buena oportunidad!    

MOSTRES EXTRETES DE: WWW.IDEALISTA.COM 

DATA: 09/05/2009 
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OFERTES DE LOCALS COMERCIALS 
 

1. local en venta en ctra. cardona, 56 

 
promoción: ctra.cardona de manresa 
 

 datos inmueble 

 

desde 186.000 euros, 30.948.000 pts 

 2.735 euros/m² 

oficina de 68 m² exterior - obra nueva  

 bajos 

ctra. cardona, 56 

 distrito zona plaza cataluña 
 08240 manresa, barcelona 

grup sol nou 

938 771 699  

 departamento comercial 
 anuncio OP1249389 

 

actualizado el 18 de marzo 

 anuncio visto 177 veces hasta ayer 

características específicas 

 68 m² construidos, 64 m² utiles 
 promoción de obra nueva 
 distribución de calefacción individual 
 edificio para uso mixto oficina 

distribución y materiales 

 distribución diáfana 
 con doble acristalamiento 

equipamiento 

 número de ascensores : 1 

observaciones 

Entresuelo muy céntrico y diáfano, con baño completo. Ideal para oficina. Posibilidad de párquing en la 
misma finca   

FONT: www.idealista.com 

 

2. Local comercial en compra en manresa  

(ref. 1237-10013)  
 

360.607 €  

(59.999.956 pts) 

Zona: LA PARADA  

Superficie: 113 m² 

 

125 m² solar. 

NUEVO 

3191,21 €/m2 

http://www.idealista.com/
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3. Local comercial en compra en manresa  

(ref. 1237-10018) 
211.510 €  

(35.192.303 pts) 

Zona: BARRIADA MION  

Superficie: 80 m² 

Superf. 80 m², 80 m² solar, 3 aseos, agua, luz. 

2643,87 €/m2 

 

4. Local comercial en compra en manresa  

        (ref. 1212-04007) 

153.258 €  

(25.499.986 pts) 

Zona: GALERIES PASSEIG  

Superficie: 54 m² 

Superf. 54 m², 1 aseo, escaparate, planta baja, agua, luz. 

2838,11 €/m2 

 

FONT: www.habitat24.com 

 

 

 

 

5. Local comercial en Manresa 

 

C/ NOU  

850.000 €  

141.428.100 ptas.  

Superficie: 

220 m2 

3863,63 €/m2 

Comentarios 

Local ubicado en una situación excepcional dentro de la población, a 30m de la ctra de Vic. 

Local totalmente reformado, con 220 m2 de sala de ventas en 2 plantas (118,89 pb + 80,40m2 

en altillo), 7m de fachada acristalada con puerta automática y altura de 5,5m libre. Posibilidad 

ampliación altillo: 24,81 m2 Comercios representativos de la zona: Inmobiliaria, Jonc, IKKS, 

Imaginarium, Pronovias, Café Las Vegas, Lllumicolor, Fotografía, Torres Regal, Mayoral, Pep 

Llasera. 

 

 Actualizado: 06/04/2009  
 Referencia Fotocasa: 121746632  
 Consultas: 31  

FONT: www.fotocasa.es 

6. LOCAL COMERCIAL MANRESA 

 
DATOS GENERALES 

228.385,00 € 

MANRESA 

Venta 

2a Mano 

Local de 80m2., 6m d'alçada, comptadors llum i aigua. 

80 m2 

2854, 81 €/ m2 

 
FONT: www.pisosweb.com 

DATA OFERTES: 09/05/2009 

http://www.habitat24.com/
http://www.fotocasa.es/
http://www.pisosweb.com/
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OFERTES DE LLOGUER 

 

HABITATGES D’UN I DOS DORMITORIS 

 

1. alquiler de piso en zona ayuntamiento 

 

600 euros/mes 

 10,0 euros/mes/m² 

piso de 60 m²  

 planta 1 
 2 dormitorios 
 1 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito zona ayuntamiento 

932 931 735 - horario comercial  

 conxita 
 anuncio VP2129517 - ref.: 1007 

 

actualizado el 11 de abril 

 anuncio visto 543 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 2 veces 

características específicas 

 60 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 agua caliente individual eléctrica 
 aire acondicionado de frío/calor 
 planta 1, con ascensor 
 antigüedad menos de 5 años 
 comunidad incluida en el alquiler 

distribución y materiales 

 2 dormitorios  
 1 baño; suelo del baño de cerámica y paredes de baño de cerámica  
 cocina independiente , placa eléctrica vitrocerámica  
 suelos de parquet 
 ventanas de aluminio, persianas de aluminio y doble acristalamiento 

equipamiento 

 vídeo portero 

observaciones 

piso de 2 habitaciones, cocina independiente, habitación para lavadora. dispone de calefacción 
radiante, y aire acondicionado. posibilidad de amueblado.   

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 
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2. alquiler de piso en c/ circunvalació, 12  

 

520 euros/mes 

 10,4 euros/mes/m² 

piso de 50 m²  

 planta 1 
 1 dormitorio 
 1 wc 

c/ circunvalació, 12 

 distrito zona avda bages 
 08241 manresa, barcelona 

699 471 617 - cualquier hora 

 pere 
 anuncio VW2112294 

actualizado el 3 de mayo 

 anuncio visto 127 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 1 vez 

características específicas 

 50 m² construidos, 45 m² útiles 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 aire acondicionado de frío/calor 

 planta 1, edificio de 5 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 5 y 10 años 
 3 vecinos por planta 
 20 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 1 dormitorio 
 1 baño 
 1 armario empotrado 
 suelos de parquet 

equipamiento 

 la casa está dotada de antena parabólica individual y tendedero cubierto 
 puerta blindada 

observaciones 

(particular) Piso céntrico totalmente nuevo/reformado, con mucho gusto. todo equipado, muebles, 
electro, plasma, suelo radiante, frío/calor, parquet. TODOS GASTOS incluidos. a partir 20 Febrero. se 
busca un buen perfil de inquilino. posibilidad parking en zona 

 

3. alquiler de piso en zona avda bages  

 

 

450 euros/mes 

 11,2 euros/mes/m² 

piso de 40 m²  
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 planta 2 
 1 dormitorio 
 1 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito zona avda bages 

finset 

932 931 126 - horario comercial  

 departamento comercial 
 anuncio VP2373393 - ref.: 1248 

 

actualizado el 29 de abril 

 anuncio visto 130 veces hasta ayer 

características específicas 

 40 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 2, con ascensor 

distribución y materiales 

 1 dormitorio  
 1 baño 
 cocina independiente  
 suelos de gres 

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 

 

 

 

 

 

4. alquiler de piso en zona sant joan de deu  

 

550 euros/mes 

 10,0 euros/mes/m² 

piso de 55 m²  

 planta 2 
 2 dormitorios 
 1 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito zona sant joan de deu 

finset 

932 931 126 - horario comercial  

 departamento comercial 
 anuncio VP2199889 - ref.: 1233 

 

actualizado el 8 de abril 

 anuncio visto 207 veces hasta ayer 
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características específicas 

 55 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción central  
 planta 2, con ascensor 

distribución y materiales 

 2 dormitorios  
 1 baño  
 cocina independiente  
 suelos de grés 

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 

 

5. alquiler de piso en zona ayuntamiento 

 

550 euros/mes 

 10,4 euros/mes/m² 

piso de 53 m²  

 planta 2 
 2 dormitorios 
 1 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito zona ayuntamiento 

TOT PISOS 

932 932 179 - mañanas  

 Raquel Ujaque Lopez 
 anuncio VP2464204 - ref.: 116 

 

actualizado el 8 de mayo 

 anuncio visto 16 veces hasta ayer 

 

características específicas 

 53 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 2, con ascensor 

distribución y materiales 

 2 dormitorios 
 1 baño  
 cocina americana  
 suelos de parquet 
 ventanas de aluminio 

observaciones 

PISO DE OBRA NUEVA CON ACABADOS DE CALIDAD Y SERVICIOS DADOS DE ALTA 
(CONTADORES)  

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 
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6. alquiler de piso en zona bonavista 

 

575 euros/mes 

 10,5 euros/mes/m² 

piso de 55 m²  

 planta 1 
 2 dormitorios 
 1 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito zona ayuntamiento 

TOT PISOS 

932 932 179 - mañanas  

 Raquel Ujaque Lopez 
 anuncio VP2448412 - ref.: 13 

 

actualizado el 27 de abril 

 anuncio visto 24 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 1 vez 

 

 

características específicas 

 55 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 1, con ascensor 

distribución y materiales 

 2 dormitorios 
 1 baño  
 cocina independiente  
 suelos de grés 

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 

 

 

MOSTRES EXTRETES DE: WWW.IDEALISTA.COM 

DATA: 09/05/2009 
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HABITATGES DE TRES DORMITORIS 

1. alquiler de piso en centre 

 

700 euros/mes 

 8,8 euros/mes/m² 

piso de 80 m² exterior  

 planta 3 
 3 dormitorios 
 2 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito centre 

 departamento comercial 
 anuncio VP2224980 - ref.: 1213-3 

 

actualizado el 3 de mayo 

 anuncio visto 472 veces hasta ayer 
 enviado a amigos 2 veces 
 anunciante contactado 4 veces 

 

características específicas 

 80 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 3, con ascensor 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos  
 cocina independiente  
 suelos de parquet 

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 

 

 

2. alquiler de piso en c/ estanislau casas, 2 

 

800 euros/mes 

 8,9 euros/mes/m² 

piso de 90 m² exterior  

 planta 3 
 3 dormitorios 
 2 wc 
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c/ estanislau casas, 2 

 distrito zona sant joan de deu 
 08240 manresa, barcelona 

652 621 051 

 657 740 249 - teléfono adicional 
 particular 
 anuncio VC2046019 

actualizado el 26 de abril 

 anuncio visto 94 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 1 vez 

características específicas 

 90 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 3, con ascensor 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos 
 cocina independiente  
 suelos de parquet 

equipamiento 

 trastero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. alquiler de piso en zona avda bages 

 

720 euros/mes 

 8,9 euros/mes/m² 

piso de 81 m² exterior  

 planta 3 
 3 dormitorios 
 2 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito zona avda bages 

 Raquel Ujaque Lopez 
 anuncio VP2489092 - ref.: 28 

 

actualizado el 22 de mayo 

 anuncio visto 22 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 1 vez 

características específicas 

 81 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 3, con ascensor 
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distribución y materiales 

 3 dormitorios  
 baños, incluyendo aseos  
 cocina independiente  
 suelos de grés 
 ventanas de aluminio y doble acristalamiento 

equipamiento 

 trastero  
 portero automático 

observaciones 

AMMUEBLADO.   

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 

 

4. alquiler de piso en c/ roger de flor, 55 

 

600 euros/mes 

 8,0 euros/mes/m² 

piso de 75 m² exterior  

 planta 3 sin ascensor 

 3 dormitorios 
 2 wc 

c/ roger de flor, 55 

 distrito zona sant joan de deu 
 08240 manresa, barcelona 

937 766 664 - cualquier hora 

 miguel 
 anuncio VW2218012 

actualizado el 18 de mayo 

 anuncio visto 29 veces hasta ayer 

características específicas 

 75 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 orientación este 
 planta 3, edificio de 5 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 5 y 10 años, fachada de cemento/hormigón 
 3 vecinos por planta 
 15 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 3 dormitorios  
 2 baños, incluyendo aseos  
 2 armarios empotrados 
 suelos de gres 

observaciones 

bonito piso de 75 metros cuadrados, equipado con electrodomésticos y muebles  
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5. alquiler de piso en congost - santa caterina 

 

690 euros/mes 

 9,2 euros/mes/m² 

piso de 75 m² exterior  

 planta 2 
 3 dormitorios 
 1 wc 

08240 manresa, barcelona 

 distrito congost - santa Caterina 
 Raquel Ujaque Lopez 

 anuncio VP2448990 - ref.: 98 

 

actualizado el 22 de mayo 

 anuncio visto 49 veces hasta ayer 

 

características específicas 

 75 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 

 calefacción individual  
 planta 2, con ascensor 

distribución y materiales 

 3 dormitorios  
 1 baño  
 cocina independiente  
 suelos de gres 
 ventanas de aluminio 

dirección del inmueble 

este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante 

 

6. alquiler de piso en ctra. pont de vilomara, 120 

 

650 euros/mes 

 9,3 euros/mes/m² 

piso de 70 m² exterior  

 planta 3 con ascensor 
 3 dormitorios 
 1 wc 

ctra. pont de vilomara, 120 

 distrito zona sant joan de deu 
 08240 manresa, barcelona 
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662 418 056 - tardes 

 665 888 323 - cualquier hora 
 maria santiago mora - particular 
 anuncio VW2273687 

actualizado el 18 de mayo 

 anuncio visto 22 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 1 vez 

características específicas 

 70 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual gas natural 
 agua caliente individual gas natural 
 orientación suroeste 
 planta 3, edificio de 4 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 10 y 20 años, fachada de ladrillo 
 2 vecinos por planta 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 1 baño 
 terraza descubierta de 2 m² 
 1 armario empotrado 
 suelos de gres 

equipamiento 

 la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero descubierto 

observaciones 

Piso de 70m con 3 habitaciones (1 doble), baño con bañera, cocina independiente y equipada, salón, 
lavadero y balcón.    

 

 

MOSTRES EXTRETES DE: WWW.IDEALISTA.COM 

DATA: 09/05/2009 

 

 

HABITATGES DE QUATRE DORMITORIS 

 

1. alquiler de piso en c/ pla dels ametllers, 30 

 

900 euros/mes 

 8,2 euros/mes/m² 

piso de 110 m² exterior  

 planta 3 
 4 dormitorios 
 2 wc 

c/ pla dels ametllers, 30 

 distrito zona mion 
 08241 manresa, barcelona 

608 254 712 - cualquier hora 

 Laura - particular 
 anuncio VW1778906 

actualizado el 5 de mayo 

 anuncio visto 351 veces hasta ayer 

características específicas 

 110 m² construidos, 95 m² útiles 

http://www.idealista.com/
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 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual gas natural 
 agua caliente individual gas natural 
 aire acondicionado de frío/calor 
 planta 3, edificio de 4 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 5 y 10 años 
 2 vecinos por planta 
 50 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 4 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos  
 terraza cubierta de 15 m² 
 3 armarios empotrados 
 suelos de parquet 

equipamiento 

 la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto 

 

 

2. alquiler de piso en c/ circumval-lacio, 33 

 

700 euros/mes 

 7,8 euros/mes/m² 

 
 
piso de 90 m² exterior  

 planta 2 
 4 dormitorios 
 2 wc 

c/ circumval-lacio, 33 

 distrito centre 
 08240 manresa, barcelona 

656 797 008 

 particular 
 anuncio VC2203533 

actualizado el 19 de mayo 

 anuncio visto 69 veces hasta ayer 

características específicas 

 90 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual  
 planta 2, con ascensor 

distribución y materiales 

 4 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos; ducha hidromasaje y baño hidromasaje 
 cocina independiente  
 suelos de parquet 

observaciones 

todo reformado. cocina equipada   
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3. alquiler de ático en c/ marti i pol, con c/ prudenci comellas 

 

925 euros/mes 

 7,4 euros/mes/m² 

ático de 125 m² exterior - obra nueva  

 4 dormitorios 
 2 wc 

c/ marti i pol, con c/ prudenci cornellas, S/N 

 distrito zona plaza cataluña 
 08240 manresa, barcelona 

 departamento comercial 
 anuncio VP2258582 - ref.: 30 

 

actualizado el 20 de mayo 

 anuncio visto 215 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 1 vez 

 

características específicas 

 125 m² construidos 

 promoción de obra nueva 
 calefacción individual  
 agua caliente individual  
 con ascensor 
 fachada de ladrillo 

distribución y materiales 

 4 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos 
 cocina independiente  
 terraza descubierta de 10 m² 
 terraza adicional de 21 m² 
 suelos de tarima flotante 
 persianas de aluminio 

equipamiento 

 puerta blindada 
 zona verde 

 

4. alquiler de piso en plza. ametllers, 6 

 

900 euros/mes 

 8,2 euros/mes/m² 

 
 
piso de 110 m² exterior  

 planta 1 
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 3 dormitorios 
 2 wc 

plza. ametllers, 6 

 distrito zona mion 
 08241 manresa, barcelona 

639 386 810 - cualquier hora 

 andres - particular 
 anuncio VW1713388 

actualizado el 30 de abril 

 anuncio visto 742 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 3 veces 

características específicas 

 110 m² construidos, 100 m² útiles 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual gas natural 
 agua caliente individual gas natural 
 aire acondicionado de frío/calor 
 orientación este 
 planta 1, edificio de 4 plantas con ascensor 
 antigüedad menos de 5 años, fachada de ladrillo 
 2 vecinos por planta 
 110 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 3 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos  
 terraza descubierta de 25 m² 
 1 armario empotrado 
 suelos de parquet 

equipamiento 

 trastero  
 la casa está dotada de antena parabólica colectiva 
 conserje, puerta blindada, alarma y cámaras de seguridad 
 piscina 

observaciones 

magnifico piso de 103 m2 útiles más 1 terraza de 20 m2, balcón de 7 m2, vídeo portero, comedor de 27 
m2 muy luminoso, esplendida y amplia cocina de 18 m2, 2 habitaciones dobles, 1 habitación individual, 

2 baños (1 baño en suite matrimonial con bañera de hidromasaje), parquet, calefacción, pre-instalación 
de aire acondicionado, piscina,  trastero incluido.  

 

5. alquiler de piso en ps. pere III, 4 

 

750 euros/mes 

 7,5 euros/mes/m² 

piso de 100 m² exterior  

 planta 4 
 4 dormitorios 
 2 wc 

ps. pere III, 4 

 distrito centre 
 08241 manresa, barcelona 

689 301 676 - cualquier hora 

 patricia - particular 
 anuncio VW2065666 

actualizado el 17 de mayo 

 anuncio visto 260 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 2 veces 

características específicas 
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 100 m² construidos 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual gas natural 
 agua caliente individual gas natural 
 planta 4, edificio de 6 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 20 y 30 años, fachada de cemento/hormigón 
 4 vecinos por planta 

distribución y materiales 

 4 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos 
 terraza descubierta de 10 m² 
 4 armarios empotrados 
 suelos de gres 

equipamiento 

 la casa está dotada de tendedero descubierto 
 puerta blindada 

observaciones 

Piso totalmente reformado a estrenar. todo exterior. tiene dos ascensores. idealmente situado   

 

 

6. alquiler de piso en c/ roger de flor, 15 

 

750 euros/mes 

 7,2 euros/mes/m² 

piso de 104 m² exterior  

 planta 2 
 4 dormitorios 
 2 wc 

c/ roger de flor, 15 

 distrito zona sant joan de deu 
 08240 manresa, barcelona 

692 602 605 - cualquier hora 

 938 736 107 - mañanas 
 eva - particular 
 anuncio VW1850138 

actualizado el 18 de mayo 

 anuncio visto 408 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 3 veces 

características específicas 

 104 m² construidos, 92 m² útiles 
 segunda mano / buen estado 
 calefacción individual eléctrica 
 agua caliente individual  
 orientación norte 
 planta 2, edificio de 4 plantas con ascensor 
 antigüedad entre 10 y 20 años, fachada de ladrillo 
 3 vecinos por planta 
 33 euros al mes de gastos de comunidad 

distribución y materiales 

 4 dormitorios 
 2 baños, incluyendo aseos  
 suelos de gres 

equipamiento 

 trastero  
 la casa está dotada de antena parabólica colectiva y tendedero cubierto 
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PLACES D’APARCAMENT 

 

1. alquiler de garaje en c/ sant joan d´en coll, 12 

 

60 euros/mes 

 5,0 euros/mes/m² 

plaza para coche  

 planta -1 

c/ sant joan d´en coll, 12 

 distrito centre 
 08241 manresa, barcelona 

625 588 551 - cualquier hora 

 miguel 
 anuncio GW2065631 

actualizado el 5 de mayo 

 anuncio visto 7 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 12 m² , 4.8m. de ancho y 2.5m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 14 situada en la planta -1 del garaje  

 9 gastos de comunidad (euros/mes) 

distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

equipamiento 

 acceso con ascensor 
 el garaje dispone de puerta automática y cámaras de seguridad 

observaciones 

aparcamiento en edificio del 2005, buen acceso y fácil maniobra. zona bien situada en manresa. CON 
POSIBILIDAD DE ACORDAR opción A COMPRA  

anunciante: miguel - 625 588 551 - cualquier hora 
asunto: inmueble en idealista.com GW2065631 c/ sant joan d´en coll, 12. manresa  

 

 

2. alquiler de garaje en c/ doctor zamenhof, 21 

 
 

75 euros/mes 

 3,9 euros/mes/m² 

plaza para coche  

 planta -1 sin ascensor 
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c/ doctor zamenhof, 21 

 distrito zona avda bages 
 08240 manresa, barcelona 

619 852 719 - cualquier hora 

 jordi - particular 
 anuncio GW2010970 

actualizado el 28 de abril 

 anuncio visto 11 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 19 m² , 2.6m. de ancho y 7.5m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 situada en la planta -1 del garaje  

distribución y materiales 

 plaza doble cubierta para coche 

equipamiento 

 el garaje dispone de puerta automática 

observaciones 

plaza de garaje en barrio de difícil aparcamiento, cabida para coche grande i moto o para dos coches 
pequeños. 

anunciante: jordi - particular - 619 852 719 - cualquier hora 
asunto: inmueble en idealista.com GW2010970 c/ doctor zamenhof, 21. manresa  

 

 

 

 

 

 

 

3. alquiler de garaje en c/ xiprer, 6 

 

75 euros/mes 

 9,4 euros/mes/m² 

plaza para coche  

 planta 0 

c/ xiprer, 6 

 distrito zona ayuntamiento 
 08241 manresa, barcelona 

699 754 642 - mediodía 

 938 771 651 - mediodía 
 irianjaya - particular 
 anuncio GW1685515 

actualizado el 30 de marzo 

 anuncio visto 116 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 8 m² , 2.1m. de ancho y 4.2m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 5  
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distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

 

equipamiento 

 el garaje dispone de puerta automática 

observaciones 

Plaza muy céntrica, entre cra de Vic y plaza Lladó, a pie de calle 

 

 

4. alquiler de garaje en c/ sant antoni maria claret, 20 

 

80 euros/mes 

 6,7 euros/mes/m² 

plaza para coche  

c/ sant antoni maria claret, 20 

 distrito centre 
 08240 manresa, barcelona 

658 851 723 

 particular 

 anuncio GC2067113 

actualizado el 5 de mayo 

 anuncio visto 2 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 12 m² , 3m. de ancho y 4m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 comunidad incluida en el alquiler 

distribución y materiales 

 plaza para coche 

observaciones 

se pide un mes afianza   

 

5. alquiler de garaje en c/ sant maurici, 80 

 

61 euros/mes 

 6,1 euros/mes/m² 

plaza para coche  

 planta -1 

c/ sant maurici, 80 
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 distrito zona sant joan de deu 
 08240 manresa, barcelona 

629 181 389 - cualquier hora 

 650 936 046 - cualquier hora 
 josecarlos - particular 
 anuncio GW955139 

actualizado el 7 de mayo 

 anuncio visto 521 veces hasta ayer 
 anunciante contactado 3 veces 

 

características específicas 

 plaza de 10 m² , 5m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 situada en la planta -1 del garaje  

distribución y materiales 

 plaza doble cubierta para coche 

equipamiento 

 acceso con ascensor 
 el garaje dispone de puerta automática 

 

6. alquiler de garaje en c/ joan jorba, 7 

 

60 euros/mes 

 5,0 euros/mes/m² 

plaza para coche  

c/ joan jorba, 7 

 distrito centre 
 08240 manresa, barcelona 

666 371 920 - cualquier hora 

 particular 
 anuncio GC1241742 

 

actualizado el 2 de mayo 

 anuncio visto 143 veces hasta ayer 

características específicas 

 plaza de 12 m² , 2m. de ancho y 6m. de largo 
 segunda mano / buen estado 
 plaza número 1  
 antigüedad entre 5 y 10 años 

distribución y materiales 

 plaza cubierta para coche 

equipamiento 

 el garaje dispone de puerta automática 
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