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Id Nombre de tarea Duración Comienzo de
línea base

Comienzo real Fin de línea base Fin real %
completado

1 FAÇANA CARRER 92 días lun 11/02/13 mar 29/01/13 jue 18/04/13 NOD 99%
2 BASTIDA 91,11 días lun 11/02/13 mar 29/01/13 mié 05/06/13 mié 05/06/13 100%

3 SANEJAT 10,11 días lun 25/02/13 lun 22/04/13 mar 04/06/13 mar 04/06/13 100%

4 PINTURA FAÇANA 7,41 días lun 11/03/13 mar 23/04/13 mié 05/06/13 mié 05/06/13 100%

5 PINTAT PORTICONS 15 días mié 20/03/13 mar 09/04/13 mar 26/03/13 lun 29/04/13 100%

6 PINTAT BALCONERES 10 días mié 27/03/13 mar 09/04/13 mar 02/04/13 lun 29/04/13 100%

7 PINTAT BALCONS 3 días mié 03/04/13 jue 02/05/13 mar 16/04/13 lun 06/05/13 100%

8 RETOLS LOCALS (OPCIONAL) 2 días mié 17/04/13 NOD jue 18/04/13 NOD 0%

9 FAÇANA PATI 104 días lun 28/01/13 lun 28/01/13 vie 19/04/13 NOD 99%
10 BASTIDA 93 días lun 28/01/13 lun 28/01/13 mié 05/06/13 mié 05/06/13 100%

11 ENDERROCS FAÇANA 74 días lun 11/02/13 lun 11/02/13 jue 23/05/13 jue 23/05/13 100%

12 ENDERROCS GALERIES 10 días lun 11/02/13 lun 11/02/13 vie 22/02/13 vie 22/02/13 100%

13 ESTRUCTURA GALERIES 9 días lun 25/02/13 lun 04/03/13 vie 15/03/13 vie 15/03/13 100%

14 ESTRUCTURA COBERTA 5 días lun 18/03/13 mar 12/03/13 lun 18/03/13 lun 18/03/13 100%

15 TANCAMENT GERO 51,5 días lun 25/03/13 mié 20/02/13 jue 23/05/13 jue 23/05/13 100%

16 ARREBOSSAT 46 días lun 01/04/13 vie 22/03/13 vie 24/05/13 vie 24/05/13 100%

17 PINTURA ESTRUCTURA 27 días lun 25/03/13 lun 11/03/13 jue 18/04/13 jue 18/04/13 100%

18 PINTURA FAÇANA 11 días lun 01/04/13 vie 26/04/13 lun 27/05/13 lun 27/05/13 100%

19 FUSTERIA ALUMINI 15 días lun 08/04/13 lun 29/04/13 lun 27/05/13 jue 23/05/13 100%

20 REMATS ALUMINI 4,4 días mié 17/04/13 vie 31/05/13 vie 28/06/13 NOD 80%

21 COBERTES 64 días lun 11/02/13 lun 18/03/13 jue 18/04/13 NOD 94%
22 ACABAT COBERTA GALERIA 14 días lun 11/02/13 lun 18/03/13 mar 19/02/13 jue 04/04/13 100%

23 BADALOT 3 días mié 20/02/13 mar 09/04/13 jue 28/02/13 jue 11/04/13 100%

24 SOSTRE BADALOT 2 días vie 01/03/13 jue 11/04/13 jue 07/03/13 vie 12/04/13 100%

25 ACABAT COBERTA BADALOT 5 días vie 08/03/13 lun 15/04/13 jue 14/03/13 vie 19/04/13 100%

26 BARRET DE XEMENEIA 5 días vie 15/03/13 vie 03/05/13 vie 15/03/13 jue 09/05/13 100%

27 BARANES 5 días lun 18/03/13 jue 06/06/13 mié 12/06/13 mié 12/06/13 100%

28 PORTES 1 día jue 21/03/13 vie 03/05/13 jue 21/03/13 vie 03/05/13 100%

29 ARREBOSSAT 5 días vie 22/03/13 lun 06/05/13 lun 01/04/13 vie 10/05/13 100%

30 ENGUIXAT 2 días mar 02/04/13 lun 13/05/13 mar 14/05/13 mar 14/05/13 100%

31 PINTURA INTERIORS 3 días jue 04/04/13 NOD vie 28/06/13 NOD 0%

32 PINTURA EXTERIORS 3 días mar 09/04/13 jue 09/05/13 lun 15/04/13 lun 13/05/13 100%

33 PINTURA ELEMENTS METALICS 1 día mar 16/04/13 jue 13/06/13 jue 13/06/13 jue 13/06/13 100%

34 PATI ENTRESÒL 2 días mié 17/04/13 jue 06/06/13 vie 07/06/13 vie 07/06/13 100%

35 ESCALA 92 días mié 30/01/13 mié 20/02/13 vie 19/04/13 NOD 77%
36 ESTINTOLAMENT PAS ASCENSOR 13 días mié 30/01/13 mié 20/02/13 mar 12/02/13 vie 08/03/13 100%

37 TANCAMENT PORTA ASCENSOR 10 días mié 13/02/13 mié 17/04/13 mar 26/02/13 mar 30/04/13 100%

38 FORMACIO FOSSO ASCENSOR 3 días mié 13/02/13 mié 17/04/13 lun 18/02/13 vie 19/04/13 100%

39 TANCAMENT CAIXA ASCENSOR 10 días mié 13/02/13 mié 17/04/13 mar 05/03/13 mar 30/04/13 100%

40 TANCAMENT ACCÉS ASCENSOR LOCAL BAR 0 días mié 06/03/13 NOD vie 08/03/13 NOD 0%

41 FALS SOSTRE 22 días lun 11/03/13 mar 14/05/13 mié 12/06/13 mié 12/06/13 100%

42 REGISTRE INSTAL.LACIONS 4,6 días mié 13/03/13 lun 13/05/13 vie 15/03/13 mar 21/05/13 100%

43 TANCAMENT CALAIXOS DE VENTILACIONS 3 días lun 18/03/13 jue 09/05/13 mié 20/03/13 NOD 80%

44 PINTURA ESCALA 5 días jue 21/03/13 jue 23/05/13 mié 05/06/13 NOD 75%

45 RECUPERACIO ESTUCS 10 días jue 28/03/13 NOD mié 05/06/13 NOD 0%

46 PINTURA BARANA 4 días jue 11/04/13 lun 17/06/13 vie 14/06/13 NOD 10%

47 PINTURA PORTES 3 días mié 17/04/13 vie 24/05/13 vie 14/06/13 NOD 90%

48 GRAO ESCALA 6 días mié 06/03/13 jue 20/06/13 lun 24/06/13 NOD 0%

49 PAVIMENT ESCALA 10 días mié 06/03/13 sáb 11/05/13 lun 03/06/13 NOD 80%

50 PORTA ACCÉS EDIFICI 1 día mié 20/03/13 lun 17/06/13 lun 17/06/13 lun 17/06/13 100%

51 ROTULACIÓ 1 día vie 22/03/13 NOD vie 14/06/13 NOD 0%

52 INSTAL.LACIONS 88 días lun 11/03/13 mié 13/02/13 vie 19/04/13 NOD 99%
53 ASCENSOR 7 días lun 11/03/13 mié 15/05/13 lun 03/06/13 NOD 80%

54 ELECTRICITAT 28 días lun 11/03/13 mié 08/05/13 vie 14/06/13 vie 14/06/13 100%

55 ENLLUMENAT 8,7 días lun 08/04/13 jue 02/05/13 vie 14/06/13 vie 14/06/13 100%

56 TELECOMUNICACIONS 28 días lun 11/03/13 mié 08/05/13 vie 14/06/13 vie 14/06/13 100%

57 INTERFONIA 8 días lun 08/04/13 mié 08/05/13 vie 14/06/13 vie 14/06/13 100%

58 CONTRAINCENDIS 28 días lun 11/03/13 mié 08/05/13 vie 14/06/13 vie 14/06/13 100%

59 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 3 días lun 11/03/13 mié 13/02/13 vie 15/03/13 vie 15/02/13 100%

60 TELÈFON 28 días lun 08/04/13 mié 08/05/13 vie 14/06/13 vie 14/06/13 100%

61 VENTILACIÓ CUINES 35 días vie 12/04/13 lun 08/04/13 vie 24/05/13 vie 24/05/13 100%

62 VENTILACIÓ BANYS 35 días vie 12/04/13 lun 08/04/13 vie 24/05/13 vie 24/05/13 100%

63 BAIXANTS 35 días lun 11/03/13 lun 08/04/13 vie 24/05/13 vie 24/05/13 100%

64 COLECTORS 0 días lun 11/03/13 NOD NOD NOD 0%

65 VARIS 60 días lun 28/01/13 lun 28/01/13 vie 19/04/13 NOD 80%
66 SEGURETAT I SALUT 60 días lun 28/01/13 lun 28/01/13 vie 28/06/13 NOD 80%

67 AJUDES 60 días lun 28/01/13 lun 28/01/13 vie 28/06/13 NOD 80%

68

69 CONTRADICTORIOS 7 días jue 07/02/13 lun 11/02/13 mar 12/02/13 mar 19/02/13 100%
70 DERRIBOS 4º 2ª 7 días jue 07/02/13 lun 11/02/13 mar 12/02/13 mar 19/02/13 100%
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Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

Seguidament detallem pressupost corresponent als treballs a
realitzar a les seves instalacions de la direcció a dalt indicada,
segons els AMIDAMENTS FACILITATS per vostès. 

P1 FAÇANA CARRER

01.01 M2 BASTIDA 207,00 2.785,52 €
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular segons normativa.

01.02 M2 SANEJAT 191,40 3.327,49 €
Sanejat de façana (fons, motllures, emmarcaments i lloses de
balcons), retirada d'elements obsolets, i reparació de fissures, per
preparació de base per pintar.

01.03 M2 PINTURA FAÇANA 191,40 4.261,52 €
Pintat de façana segons colors planell 22.

01.04 Uts PINTAT PORTICONS 15,00 1.903,20 €
Sanejat i pintat de porticons, color segons planell 22.

01.05 Uts PINTAT BALCONERES 15,00 1.994,70 €
Sanejat i pintat exterior de balconeres, colors segons planell 22.

01.06 Uts PINTAT BALCONS 10,00 915,00 €
Sanejat i pintat d'elements metàlics amb oxiron negre.

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

Sanejat i pintat d'elements metàlics amb oxiron negre.

01.07 Pa RETOLS LOCALS (OPCIONAL) 1,00 0,00 €
Previsió de recuperació d'antic forat en locals comercials, per
integració de rètol.
NOTA: No s'ha contemplat el preu d'aquesta partida per falta
d'informació.

TOTAL P1 FAÇANA CARRER 15.187,43 €

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona

Página 1 de 8 Tel: 93.215.00.11
Fax: 488.11.96



Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

P2 FAÇANA PATI

02.01 M2 BASTIDA 207,00 3.737,59 €
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular segons normativa.

02.02 M2 ENDERROCS FAÇANA 162,00 4.832,30 €
Retirada de baranes, fusteries, elements obsolets i repicat d'estuc
per preparació nova façana.

02.03 Ut ENDERROCS GALERIES 1,00 2.996,32 €
Enderroc de forjat en galeria de portes 1ª, mantenint l'estructura
metàlica (inclòs envans).

02.04 M2 ESTRUCTURA GALERIES 20,00 2.074,00 €
Reconstrucció de llosa de galeries mitjançant perfils metàlics i
encadella, segons planells 24,25,26.

02.05 M2 ESTRUCTURA COBERTA 17,00 2.167,33 €
Formació de forjat en coberta de galeria, mitjaçant elements
metàlics i encadellat segons planells 24,25,26.

02.06 M2 TANCAMENT GERO 50,40 1.988,52 €
Tancament de façana amb gero (o totxana, a decidir en obra)

02.07 Pa ARREBOSAT 54,00 1.515,24 €
Arrebossat d'elements massissos.

02.08 M2 PINTURA ESTRUCTURA 1,00 1.616,50 €
Pintura d'estructura i elements metàlics amb oxirón negre.

02.09 M2 PINTURA FAÇANA 54,00 1.413,13 €
Pintura d'elements massissos, a definir per DF.

02.10 Pa FUSTERIA ALUMINI 1,00 23.632,72 €
Fusteria d'alumini segons planell 23, montada sobre premarcs i
collada a bigues existents.

02.11 M2 REMATS ALUMINI 25,20 3.589,74 €
Remat d'alumini lacat RAL 8019, en panys entre finestres.

TOTAL P2 FAÇANA PATI 49.563,39 €

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona

Página 2 de 8 Tel: 93.215.00.11
Fax: 488.11.96



Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

P3 COBERTES

03.01 M2 ACABAT COBERTA GALERIA 17,00 2.613,24 €
Formació de pendents, impermeabilització, aïllament i acabat de
rasilla sobre nova coberta en galeria.

03.02 M2 BADALOT 82,00 4.301,72 €
Formació de badalot, muret i xemeneies amb paret de gero.

03.03 M2 SOSTRE BADALOT 6,00 732,00 €
Llossa de formgó armat de 15 cm amb parrilla superior e inferir d.10
c.15

03.04 Uts ACABAT COBERTA BADALOT 6,00 1.024,80 €
Formació de pendents, impermeabilització, aïllament i acabat de
rasilla sobre nova coberta en galeria.

03.05 Uts BARRET DE XEMENEIA 2,00 366,00 €
Barret de xemeneia en formigó prefabricat. Nota: Només 
col·locació. El suministre de la xemeneia no esta con templat 
per falta d'informació.

03.06 Ml BARANES 11,00 1.543,30 €
Formació de barana d'un metre d'alçada amb emmarcament de
pletina d'acer de 4mm i rodons cada 12 cm

03.07 Ut PORTES 2,00 854,00 €
Porta de xapa galvanitzada per sortida a coberta.

03.07 Ut PORTES 2,00 854,00 €
Porta de xapa galvanitzada per sortida a coberta.

03.08 M2 ARREBOSSAT 142,00 3.239,59 €
Arrebosat de badalot i murets de coberta

03.09 M2 ENGUIXAT 15,00 475,80 €
Enguixat d'interior de badalot,

03.10 M2 PINTURA INTERIORS 15,00 1.098,00 €
Pintat d'interior de badalot.

03.11 M2 PINTURA EXTERIORS 142,00 1.732,40 €
Pintat d'exterior de badalot, murets, i façanes anterior i posterior de
l'atic.

03.12 Pa PINTURA ELEMENTS METALICS 1,00 1.220,00 €
Pintura de baranes i elements metàlics en cobertes.

03.13 M2 PATI ENTRESÒL 28,00 2.049,60 €
Sanejat del pati per garantir estanqueitat. Inclou protecció i neteja
de restes d'obra, eliminació d'elements obsolets i reposició de peces
trencades.

TOTAL P3 COBERTES 21.250,45 €

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona

Página 3 de 8 Tel: 93.215.00.11
Fax: 488.11.96



Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

P4 ESCALA

04.01 Uts ESTINTOLAMENT PAS ASCENSOR 6,00 5.856,00 €
Obertura de pas en caixa d'escala amb perfil metalic (IPE120/160)
recolzat sobre dau de formigó i perfil cuadrat tubular 100.100.6;
segons croquis A. 

04.02 Uts TANCAMENT PORTA ASCENSOR 7,00 6.405,00 €
Colocació de dintell IPE120 i tancament amb gero de forat per porta
d'ascensor, inclou tall de biga i reconstrucció de revoltó amb
encadellat fins a biga existent; segons croquis B.

04.03 Ut FORMACIÓ FOSSO ASCENSOR 1,00 2.391,20 €
Formació de fosso d'ascensor encastat en terreny ferm (aprox. 50
cm), executat amb formigó armat.

04.04 M2 TANCAMENT CAIXA SCENSOR 69,00 4.757,85 €
Formació de caixa d'ascensor amb gero.

04.05 Pa TANCAMENT ACCÉS ASCENSOR EN LOCAL BAR 1,00 610,00 €
Colocació de porta, tancat de recinte, enguixat i pintat.

04.06 M2 FALS SOSTRE 20,00 1.098,00 €

Colocació de fals sostre de pladur en replans d'ascensor i vestíbul.

04.07 M2 REGISTRE INSTAL·LACIONS 21,00 1.537,20 €
Formació de calaix d'instal·lacions en pladur, amb dos registres perFormació de calaix d'instal·lacions en pladur, amb dos registres per
planta de 45x45, en replà d'ascensor.

04.08 M2 TANCAMENT CALAIXOS DE VENTILACIONS 69,00 3.240,93 €
Formació de calaix de pladur permetent la connexió dels baixants i
ventilacions a les diferents plantes. Inclou obertura i rectificat del
pas de les instal·lacions al forjat.

04.09 Pa ENGUIXAT 1,00 610,00 €
Repas de l'enguixat/estuc d'escala, i enguixat de nous elements en
replà d'ascensor.

04.10 Pa PINTURA ESCALA 1,00 9.882,00 €
Pintat d'escala, vestíbul i replans d'ascensor. Es recuperarà el sòcol
i la cenefa originals.

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona

Página 4 de 8 Tel: 93.215.00.11
Fax: 488.11.96



Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

04.11 Pa PINTURA BARANA 1,00 756,40 €
Sanejat i pintat dels elements metàlics i de fusta que formen la
barana.

04.12 Uts PINTURA PORTES 16,00 2.952,40 €
Pintura de portes d'escala per la cara exterior.

04.13 Uts GRAO ESCALA 64,00 2.654,72 €
Substitució de tac de fusta en escala, per nova cantonera. 

04.14 M2 PAVIMENT ESCALA 64,00 8.198,40 €
Substitució de paviment d'escala per nova combinació de gres
adamascat (blanc i negre 20x20)

04.15 Ut PORTA ACCÉS EDIFICI 1,00 3.007,30 €

Colocació de nova porta d'escala en acer i vidre, segons planell 23.

04.16 Pa ROTULACIÓ 1,00 976,00 €
Rotulació d'escala: pisos i portes.

TOTAL P4 ESCALA 54.933,40 €

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona

Página 5 de 8 Tel: 93.215.00.11
Fax: 488.11.96



Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

P5 INSTAL·LACIONS

05.01 Pa ASCENSOR 1,00 29.572,92 €

Instalació d'ascensor de 8 aturades (amb clau a les dues últimes)
amb portes telescòpiques, per forat d'obra de 1,25 x 1,40m i cabina
aprox. 0,90 x 1,00m. Tot inclòs: replanteig, guies, portes.

05.02 Pa GAS 1,00 23.690,00 €
Instal·lació complerta de gas natural per 15 habitatges i dos locals.
Amb armari de comtadors en coberta i distribució per les galeries.
No incluye tasas ni tramites con compañías o entidades de
inspección y control.

05.03 Pa ELECTRICITAT 1,00 21.465,90 €
Renovació de la instal·lació elèctrica comunitaria de tot l'edifici,
desde la CGP fins el quadre de contadors del habitatges, inclosa les
dereivacions dels serveis comunitaris. Segons normativa vigent .No 
incluye tasas ni tramites con compañías o entidades de
inspección y control.

05.04 Pa ENLLUMENAT 1,00 3.320,05 €
Iluminació d'escala, luminàries i mecanismes. Inclòs enllumenat
d'emergència.

05.05 Pa TELECOMUNICACIONS 1,00 5.008,71 €
Renovació de la instal·lació de TV, adeuquant-se el possible a la
normativa. Eliminació de totes les antenes del terrat i xarxa
obsoleta. Instal·lació d'antena TDT i parabòlica.obsoleta. Instal·lació d'antena TDT i parabòlica.

05.06 Pa INTERFONIA 1,00 4.035,59 €
Dotació de porter automàtic per 15 habitatges. (En cas de poder 

05.07 Pa CONTRAINCENDIS 1,00 2.117,97 €
Dotació d'extintors i senyalitació.

05.08 Pa INSTALACIONS PROVISIONALS 1,00 3.148,33 €
Retirada de totes les instal·lacions obsoletes pero mantenint el 

05.09 Pa TELÈFON 1,00 715,53 €
Revisió de la instal·lació de TF.

05.10 Pa VENTILACIÓ CUINES 1,00 3.660,00 €
Conducte xapa d'acer d.110 per connexió extraccions cuines. 

05.11 Pa VENTILACIÓ BANYS 1,00 2.440,00 €
Conducte de PVC d.90 per ventilació de banys.

05.12 Pa BAIXANTS 1,00 1.464,00 €
Conducte de PVC d.125 per evacuació d'aigües residuals.

05.13 Pa COLECTORS 1,00 2.684,00 €
Connexions de xarxes verticals i horitzontals fins a clavegueram.

TOTAL P5 INSTAL·LACIONS 103.323,00 €

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona

Página 6 de 8 Tel: 93.215.00.11
Fax: 488.11.96



Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

P6 VARIS

06.01 Pa SEGURETAT I SALUT 1,00 Inclòs
Seguretat i salut en obra. Inclou redacció del Pla de seguretat i
Salut.

06.02 Pa AJUDES 1,00 3.660,00 €
Imprevistos d'obra

Pa CONTENIDORS i baixada de runa 1,00 2.440,00 €

TOTAL P6 VARIS 6.100,00 €

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona
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Comunitat de Propietaris
C/ Aragó 207
08011 - Barcelona
Att. Sr. Presidente

Capítulo Med. Descripción Cant. Total

PRESSUPOST Nº 2104/1212

Data: 14 de Diciembre 2012

OBRA: C/ Aragón 207
Barcelona

RESUMEN

TOTAL P1 FAÇANA CARRER 15.187,43 €

TOTAL P2 FAÇANA PATI 49.563,39 €

TOTAL P3 COBERTES 21.250,45 €

TOTAL P4 ESCALA 54.933,40 €

TOTAL P5 INSTAL·LACIONS 103.323,00 €

TOTAL P6 VARIS 6.100,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 250.357,66 €

No se incluye en el siguiente presupuesto, que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESEN TA Y
SEIS CÉNTIMOS (250.357,66 €) ningún tipo de permisos, tanto municipales como
oficiales de cualquier índole, así como honorarios a facultativos, ni gestiones inherentes
a los apartados antedichos.
Se excluyen así mismo, las acometidas de agua, luz y gas, incluso trámites adscritos a
las compañías respectivas, al igual que la telefónica.

No se incluye ningún trabajo que no esté expresamente especificado en el presupuesto.

Cualquier variación en cantidad, calidad o medidas, se facturará aparte.

CONDICIONES DE PAGO: A CONVENIR

IMPUESTOS NO INCLUIDOS.

CONFORME SR. CLIENTE                                             LA EMPRESA

C/Aragón Nº 222 local 1
08011 Barcelona
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EVOLUCIONA GRUPO INMOBILIARIO

C/. Beethoven, 9

08021 BARCELONA

TRABAJOS DE REABILITACION DE ZONAS COMUNES DE SU EDIFICIO SITO EN LA 
C/. ARAGON, 207 DE BARCELONA

Presupuesto Cert 1 Cert 2 Cert 3 Cert 4

Código Nat Ud Resumen CanPres FEBRER MARÇ ABRIL LIQUIDACIÓ Total PrPres ImpPres %
01           Capítulo FAÇANA CARRER 1 0,00 16.766,41

01.01        Partida M2 BASTIDA 207,00 144,90 0,00 28,00 34,10 207,00 17,26 3.572,82 100,00%

Muntatge i desmuntatge de bas0da tubular segons norma0va.

01.02        Partida PA SANEJAT 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2.741,38 2.741,38 100,00%

Sanejat de façana (fons, motllures, emmarcaments i lloses de balcons), retirada 

d'elements obsolets, i reparació de fissures, per preparació de base per pintar.

01.03        Partida M2 PINTURA FAÇANA 191,40 0,00 0,00 191,40 0,00 191,40 20,71 3.963,89 100,00%

Pintat de façana segons colors planell 22.

01.04        Partida UT PINTAT PORTICONS 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 207,12 3.106,80 100,00%

Sanejat i pintat de por0cons, color segons planell 22.

01.05        Partida UT PINTAT BALCONERES 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 69,04 1.035,60 100,00%

Sanejat i pintat exterior de balconeres, colors segons planell 22.

01.06        Partida UT PINTAT BALCONS 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 189,86 1.898,60 100,00%

Sanejat i pintat d'elements metàlics amb oxiron negre.

01.07        Partida PA RETOLS LOCALS (OPCIONAL) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 447,32 447,32 100,00%

Previsió de recuperació d'an0c forat en locals comercials, per integració de rètol.

01 1 16.766,41 16.766,41

02           Capítulo FAÇANA PATI 1 42.823,43 42.823,43

02.01        Partida M2 BASTIDA 207,00 144,90 0,00 28,00 34,10 207,00 26,50 5.485,50 100,00%

Muntatge i desmuntatge de bas0da tubular segons norma0va.

02.02        Partida M2 ENDERROCS FAÇANA 162,00 145,80 16,20 0,00 0,00 162,00 19,54 3.165,48 100,00%

Retirada de baranes, fusteries, elements obsolets i repicat d'estuc per preparació 

nova façana.

02.03        Partida UT ENDERROCS GALERIES 5,00 2,50 2,50 0,00 0,00 5,00 329,95 1.649,75 100,00%

Enderroc de forjat en galeria de portes 1ª, mantenint l'estructura metàlica (inclòs 

envans).

02.04        Partida M2 ESTRUCTURA GALERIES 20,00 5,00 15,00 0,00 0,00 20,00 170,63 3.412,60 100,00%

Reconstrucció de llosa de galeries mitjançant perfils metàlics i encadellat ceràmic 

amb xapa de morter de 5 cms. de gruix i armat amb engraellat, segons planells 

24,25,26.

02.05        Partida M2 ESTRUCTURA COBERTA 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 190,66 3.241,22 100,00%

Formació de forjat en coberta de galeria, mitjaçant elements metàlics i encadellat  

ceràmic amb xapa de morter de 5 cms. de gruix i armat amb engraellat, segons 

planells 24,25,26.

02.06        Partida M2 TANCAMENT GERO 50,40 45,00 5,40 0,00 0,00 50,40 34,67 1.747,37 100,00%

Tancament de façana amb gero (o totxana, a decidir en obra) de 15 cms. de gruix 

agafat amb morter elaborat a l'obra.

02.07        Partida M2 ARREBOSSAT 54,00 20,00 34,00 0,00 0,00 54,00 16,97 916,38 100,00%

Arrebossat d'elements massissos amb morter mixt elaborat a l'obra.

02.08        Partida PA PINTURA ESTRUCTURA 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 1,00 1.380,82 1.380,82 100,00%

Pintura d'estructura i elements metàlics amb oxirón negre.

02.09        Partida M2 PINTURA FAÇANA 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 20,71 1.118,34 100,00%

Pintura d'elements massissos, a definir per DF.

02.10        Partida PA FUSTERIA ALUMINI 1,00 0,10 0,20 0,60 0,10 1,00 18.513,32 18.513,32 100,00%

Fusteria d'alumini segons planell 23, montada sobre premarcs i collada a bigues 

existents.

02.11        Partida M2 REMATS ALUMINI 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 25,20 87,01 2.192,65 100,00%

Remat d'alumini lacat RAL 8019, en panys entre finestres.

02 1 42.823,43 42.823,43

03           Capítulo COBERTES 1 16.712,54 16.712,54

03.01        Partida M2 ACABAT COBERTA GALERIA 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 132,97 2.260,49 100,00%

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització 

amb làmina asfáltica soldada, aïllament amb planxa de poliestiré extruit de 4 cms. 

de gruix i acabat amb 2 gruixos de rasilla sobre nova coberta en galeria.

03.02        Partida M2 BADALOT 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00 82,00 34,67 2.842,94 100,00%

Formació de badalot, muret i xemeneies amb paret de gero de 15 cms. de gruix.

03.03        Partida M2 SOSTRE BADALOT 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 126,39 758,34 100,00%

Llossa de formgó armat de 15 cm amb parrilla superior e inferir d.10 c.15

03.04        Partida UT ACABAT COBERTA BADALOT 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 132,97 797,82 100,00%

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització 

amb làmina asfáltica soldada, aïllament amb planxa de poliestiré extruit de 4 cms. 

de gruix i acabat amb 2 gruixos de rasilla sobre nova coberta en galeria.

LIQUIDACIÓN -  2013



03.05        Partida UT BARRET DE XEMENEIA 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 373,97 747,94 100,00%

Barret de xemeneia en formigó prefabricat.

03.06        Partida ML BARANES 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 189,86 2.088,46 100,00%

Formació de barana d'un metre d'alçada amb emmarcament de pletina d'acer de 

4mm i rodons cada 12 cm

03.07        Partida UT PORTES 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 166,85 333,70 100,00%

Porta de xapa galvanitzada per sor0da a coberta.

03.08        Partida M2 ARREBOSSAT 142,00 50,00 0,00 92,00 0,00 142,00 16,97 2.409,74 100,00%

Arrebosat de badalot i murets de coberta

03.09        Partida M2 ENGUIXAT 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 20,71 310,65 100,00%

Enguixat d'interior de badalot,

03.11        Partida M2 PINTURA INTERIORS 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 17,26 258,90 100,00%

Pintat d'interior de badalot.

03.12        Partida M2 PINTURA EXTERIORS 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 142,00 20,71 2.940,82 100,00%

Pintat d'exterior de badalot, murets, i façanes anterior i posterior de l'a0c.

03.13        Partida PA PINTURA ELEMENTS METALICS 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 402,74 402,74 100,00%

Pintura de baranes i elements metàlics en cobertes.

03.14        Partida M2 PATI ENTRESÒL 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 20,00 560,00 100,00%

Sanejat del pati per garantir estanqueitat. Inclou protecció i neteja de restes d'obra, 

eliminació d'elements obsolets i reposició de peces trencades.

03 1 16.712,54 16.712,54

04           Capítulo ESCALA 1 39.843,31 39.843,31

04.01        Partida UT ESTINTOLAMENT PAS ASCENSOR 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 6,00 536,61 3.219,66 100,00%

Obertura de pas en caixa d'escala amb perfil metalic (IPE120/160) recolzat sobre 

dau de formigó i perfil cuadrat tubular 100.100.6; segons croquis A. Inclòs repàs de 

forat i massisat de perfil col.locat.

04.02        Partida UT TANCAMENT PORTA ASCENSOR 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 242,30 1.696,10 100,00%

Colocació de dintell IPE120 i tancament amb gero de forat  per porta d'ascensor, 

inclou tall de biga i reconstrucció de revoltó amb encadellat fins a biga existent; 

segons croquis B.

04.03        Partida UT FORMACIO FOSSO ASCENSOR 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 262,56 262,56 100,00%

Formació de fosso d'ascensor encastat en terreny ferm (aprox. 50 cm), executat 

amb formigó armat. Inclosa excavació per mitjans manuals, formació de murs de 

maò perforat de 15 cms. de gruix.

04.04        Partida M2 TANCAMENT CAIXA ASCENSOR 69,00 8,00 0,00 61,00 0,00 69,00 34,67 2.392,23 100,00%

Formació de caixa d'ascensor amb gero.

04.05        Partida PA TANCAMENT ACCÉS ASCENSOR LOCAL BAR 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 879,64 879,64 100,00%

Colocació de porta, tancat de recinte, enguixat i pintat.

04.06        Partida M2 FALS SOSTRE 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 32,79 655,80 100,00%

Colocació de fals sostre de pladur en replans d'ascensor i vesObul.

04.07        Partida M2 REGISTRE INSTAL.LACIONS 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 138,90 2.916,90 100,00%

Formació de calaix d'instal·lacions en pladur, amb dos registres per planta de 45x45, 

en replà d'ascensor.

04.08        Partida M2 TANCAMENT CALAIXOS DE VENTILACIONS 69,00 20,00 0,00 29,00 20,00 69,00 40,27 2.778,63 100,00%

Formació de calaix de pladur permetent la connexió dels baixants i ventilacions a les 

diferents plantes. Inclou obertura i rec0ficat del pas de les instal·lacions al forjat.

04.10        Partida PA PINTURA ESCALA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2.146,02 2.146,02 100,00%

Pintat d'escala, vestíbul i replans d'ascensor. Es recuperarà el sòcol i la cenefa 

originals. decapat neteja i encerat del estuc, incloent petits copets per restasurar, 

pe0tes restauracions 

No s'inclou la restauració del estuc per desconeixer el seu estat.

04.10A       Partida PA RECUPERACIO ESTUCS 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 8.630,11 8.630,11 100,00%

 Es recuperarà el sòcol i la cenefa originals. decapat neteja i encerat del estuc, 

incloent pe0ts copets per restasurar, pe0tes restauracions 

No s'inclou la restauració del estuc per desconeixer el seu estat.

04.11        Partida PA PINTURA BARANA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1.449,86 1.449,86 100,00%

Sanejat i pintat dels elements metàlics i de fusta que formen la barana.

04.12        Partida UT PINTURA PORTES 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 51,78 828,48 100,00%

Pintura de portes d'escala per la cara exterior.

04.13        Partida UT GRAO ESCALA 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00 40,27 2.577,28 100,00%

Subs0tució de tac de fusta en escala, per nova cantonera. 

04.14        Partida M2 PAVIMENT ESCALA 64,00 0,00 10,00 10,00 44,00 64,00 113,77 7.281,28 100,00%

Substitució de paviment d'escala per nova combinació de gres adamascat (blanc i 

negre 20x20)

04.15        Partida UT PORTA ACCÉS EDIFICI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1.726,02 1.726,02 100,00%

Colocació de nova porta d'escala en hacer i vidre, segons planell 23.

04.16        Partida PA ROTULACIÓ 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 402,74 402,74 100,00%

Rotulació d'escala: pisos i portes.

04 1 39.843,31 39.843,31

05           Capítulo INSTAL.LACIONS 1 64.480,10 64.480,10

05.01        Partida PA ASCENSOR 1,00 0,20 0,00 0,20 0,60 1,00 21.287,62 21.287,62 100,00%

Instalació d'ascensor de 8 aturades (amb clau a les dues últimes) amb portes 

telescòpiques, per forat d'obra de 1,25 x 1,40m i cabina aprox. 0,90 x 1,00m. Tot 

inclòs: replanteig, guies, portes.

05.02        Partida PA ELECTRICITAT 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 19.859,33 19.859,33 100,00%

Renovació de la instal·lació elèctrica comunitaria de tot l'edifici, desde la CGP fins el 

quadre de contadors del habitatges, inclosa les dereivacions dels serveis 

comunitaris. Segons norma0va vigent.

05.03        Partida PA ENLLUMENAT 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2.166,62 2.166,62 100,00%

Iluminació d'escala, luminàries i mecanismes. Inclòs enllumenat d'emergència.



05.04        Partida PA TELECOMUNICACIONS 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 2.586,39 2.586,39 100,00%

Renovació de la instal·lació de TV, adeuquant-se el possible a la normativa. 

Eliminació de totes les antenes del terrat i xarxa obsoleta. Instal·lació d'antena TDT i 

parabòlica.

05.05        Partida PA INTERFONIA 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1.739,20 1.739,20 100,00%

Dotació de porter automàtic per 15 habitatges. (En cas de poder conservar l'actual 

xarxa de dsitribució es poden cambiar únicament les plaques).

05.06        Partida PA CONTRAINCENDIS 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 855,51 855,51 100,00%

Dotació d'ex0ntors i senyalitació.

05.07        Partida PA INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 355,27 355,27 100,00%

Retirada de totes les instal·lacions obsoletes pero mantenint el servei minim pels 

ocupants de l'edifici fins la possibilitat de conectar a les noves instal·lacions.

05.08        Partida PA TELÈFON 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 355,27 355,27 100,00%

Revisió de la instal·lació de TF.

05.09        Partida ML VENTILACIÓ CUINES 450,00 0,00 20,00 300,00 130,00 450,00 11,35 5.107,50 100,00%

Conducte xapa d'acer d.110 per connexió extraccions cuines. 

05.10        Partida ML VENTILACIÓ BANYS 450,00 0,00 20,00 300,00 130,00 450,00 14,21 6.394,50 100,00%

Conducte de PVC d.90 per ven0lació de banys.

05.11        Partida ML BAIXANTS 90,00 0,00 0,00 50,00 40,00 90,00 27,09 2.438,10 100,00%

Conducte de PVC d.125 per evacuació d'aigües residuals.

05.12        Partida PA COLECTORS 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1.334,79 1.334,79 100,00%

Connexions de xarxes ver0cals i horitzontals fins a clavegueram.

05 1 64.480,10 64.480,10

06           Capítulo VARIS 1 2.294,38 2.294,38

06.01        Partida PA SEGURETAT I SALUT 1,00 0,30 0,30 0,30 0,10 1,00 1.811,09 1.811,09 100,00%

Seguretat i salut en obra

06.02        Partida PA AJUDES 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 483,29 483,29 100,00%

Ajudes a instalador de gas, autoritzat per Gas Natural

06 1 2.294,38 2.294,38

07 Capítulo PREUS NOUS 1 34.778,39 34.778,39

07.01        Partida PC Enderroc 4º 2ª 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.234,08 2.234,08 100,00%

Enderroc d'envans, paviments i fals sostre de l'habitatge 4º2ª

07.02     Partida PC Desagüe farmacia 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 1,00 300,00 300,00 100,00%

Realización de trabajos para la colocación de un desagüe por el techo del altillo de la 

famacia. Partida Incompleta a falta de su concreción y finalización.

07.03 Partida PC Actuación zona escalera piso 5º. 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 745,00 745,00 100,00%

Actuación zona escalera piso 5º para la inspección de técnico de licencias. 

Comprende repicado y extracción de pared de zonas en mal estado, reconstrucción 

de la misma mediante ladrillo macizo, revoco y enyesado. Suministro y colocación 

de cornisa. Enyesado de toda la zona.

07.04 Partida PC Cambio de cerradura de acceso al edificio 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,75 0,00 0,00%

Extracción de cerradura existente. Suministro y colocación de nueva cerradura en la 

puerta de entrada a la finca, incluyendo arreglos de puerta de hierro, así como 

anclaje de las bisagras para poder colocar nueva cerradura. Incluyendo copias de 

llaves.

07.05 Partida PC Tapiado hueco revoltones galerias 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 608,13 608,13 100,00%

Tapiado de revoltones en frontal de galerías con tabique de ladrillo hueco sencillo 

tomado con mortro.

07.06 Partida PC Derribo de tabiques entrada a viviendas 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 562,50 562,50 100,00%

Derribo de tabiques entrada a viviendas de puertas primeras necesario para 

realización según plano de nueva pared de gero contra pilar de apeo acceso 

vestíbulo ascensor. En todas las plantas. Incluida carga y transporte de escombros a 

vertedero autorizado.

07.07 Partida PC Reparaciones de filtraciones 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 882,35 882,35 100,00%

Trabajos realizados para recogida de agua de lluvia en plantas 3ª, 4ª y 5ª, y 

colocación de lonas de protección y tubo de PVC para evitar nuevas filtraciones.

07.08 Partida PC Actuaciones refuerzo estructura ala izquierda 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1.463,13 1.463,13 100,00%

Derribo de doble falso techo existentes en puertas segundas y rotura de tabiques. 

Suministro y colocación de perfiles UPN-180 desde columna de fundición hasta 

pared medianera. No se incluye la vivienda 2º2ª.

07.09 Partida PC Actuaciones refuerzo estructura ala derecha 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2.674,75 2.674,75 100,00%

Incremento por cambio solución refuerzo galerías de las puertas primeras, con 

colocación de perfil metálico UPN-180 para refuerzo perfil existente de soporte 

estructura galerías y retacadp de los perfiles de refuerzo colocados con mortero 

tixotrópico monocomponente sin retracción.

07.10 Partida PC Relleno pilares de fundición 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00%

Relleno de los pilares de fundición de fachada posterior mediante inyección de 

mortero fluido monocomponente sin retracción y alta resistencia tipo BETEC.110 

INYECCION.

07.11 Partida PC Cambio de Balconeras de aluminio del Piso 5º 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1.409,54 1.409,54 100,00%

Tipo B3. Balconera practicable de dos hojas con vidrio 4/8/6, de la serie P.SERIE 28 

en lacado color 8019, de medidas 1000x2050.Incluso desmontaje de la existente.                            

701,76

Tipo B4. Balconera de 2 hojas correderas con vidrio 4/8/6,  de la serie CR-89 

H.G.RECTO en lacado color 8019, de  medidas 2000x2150. Incluso desmontaje de la 

existente.             

707,78

07.12 Partida PC Adecuación de baño de 1º1ª 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564,29 0,00 0,00%



Desmontaje y traslado del inodoro existente, incluida modificación del desaguüe 

con tubería de PVC.

Suministro y colocación de plato de ducha modelo Ontario blanco de Roca de 70x70 

cms., con grifería monomando serie Monodín cromada de Roca, incluida válvula de 

desagüe y formación de desagüe con tubería de PVC y conexión a  bajante general.

Colocación de lavabo existente con su correspondiente grifería en el exterior de la 

galería.

Extracción de alicatado existente, revoco de paredes y alicatado con azulejo blanco 

de 20x20 tomado con cemento cola en los dos paños de pared ocupados por la 

ducha y hasta 1,80 m. de altura.

Suministro y colocación de suelo de gres tomado con cemento cola en el

aseo.

07.13 Partida PC Reconstrucción de pared de cerramiento de fachada posterior 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 913,33 913,33 100,00%

Derribo de tabique existente por medios manuales Incluida carga y transporte de 

escombros a vertedero sobre contenedor. (Partida según presupuesto).                     

340,00

Construcción de pared de ladrillo doble hueco de 7 cms. de espesor, tomada con 

mortero

573,33

07.14 Partida PC Refuerzo estructural de ascensor 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 3.850,00 3.850,00 100,00%

Suministro y colocación de perfiles metálicos para refuerzo caja ascensor según 

plano facilitado por la D.F. Incluida formación de dados de anclaje, elevación manual 

de perfiles y pintura de los mismos.          

07.15 Partida PC Modificación de chasis de ascensor 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 2.400,00 2.400,00 100,00%

Modificación de la fabricación del chasis de ascensor, por la eliminación del foso . 

Incremento facilitado por ENINTER

07.16 Partida PC Derribo y contrucción de tabique de pladur de separación viviendas planta principal 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1.281,56 1.281,56 100,00%

07.17 Partida PC Cerramiento pilar galeria con tabique de obra y revoco. 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2.175,34 2.175,34 100,00%

07.18 Partida PC Actuaciones a realizar en el piso 1º1ª, para el derribo de tabiques y falso techo para 

modificar paso conductos.

1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1.110,00 1.110,00 100,00%

07.19 Partida PC Macizado con mortero Sika encuentro entre base pilar fundición y base pilar 

redondo colocado en galería 4ª planta

1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 165,00 165,00 100,00%

07.20 Partida PC Trabajos realizados por la lluvia en la vivienda 2º2ª. Limpieza y recogida de agua, 

colocación de lonas y desagües provisionales.

1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 900,00 900,00 100,00%

07.21 Partida PC Desmontar y extraer elementos metálicos y cables en cubierta, incluido desplazar 

antenas y elementos de comunicaciones obsoletos.

1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 396,00 396,00 100,00%

07.22 Partida PC Ejecución de dados de hormigón en galería 4ª planta. 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 630,00 630,00 100,00%

07.23 Partida PC Trabajos realizados en Pral. 2ª 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 565,00 565,00 100,00%

Colocación desagüe, incluyendo apertura de hueco, extracción falso techo vestíbulo 

para ver estado vigas, repicado grietas dentro del piso, limpieza y sellado con 

mortero Sika y tapar la zona de actuación.

07.24 Partida PC Trabajos realizados en 2º2ª 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2.358,00 2.358,00 100,00%

Ayudas a limpieza de la casa, mover mobiliario, colgar cuerda, tapiar ventanas, 

suministro y colocación de cadenas y candados, tapiado de nuevo de ventanales, 

limpieza interior, traslado de plantas, extracción de tierra y limpieza balcones.

1.890,00

Trabajos en desmontar mobiliario, trasladar y montar de nuevo. Ayudas a traslado 

de enseres.

468,00

07.25 Partida PC Trabajos en baño en 2º2ª 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1.398,00 1.398,00 100,00%

Demolición de la superficie de obra de bañera existente., repicado de zonas 

necesarias, repicado y preparación de las paredes para posterior alicatado. 

Desmontaje de aparatos sanitarios y recolocación de los mismos una vez rehecho el 

baño. Alicatado de paredes y solado del suelo.

07.26 Partida PC Modificación rellano escalera 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2.625,30 2.625,30 100,00%

Modificación del rellano de escalera de la planta principal para el paso de bajantes 

y acceso al ascensor, mediante solera derámica sobre tabiquillos conejeros. 

Formación de dos peldaños para acceso ascensor en la planta entresuelo.

07.27 Partida PC Reposición de barandillas antiguas en la zona de cubierta. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 783,15 783,15 100,00%

07.27 Partida PC Colocación de chapas de aluminio lacado del mismo RAL que la carpinteria de 

exterior, para el forrado de canto de forjado en fachada posterior.

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2.348,23 2.348,23 100,00%

07 1 34.778,39 34.778,39

TOTAL LIQUIDACIÓ ARAGÓ 1 217.698,56 217.698,56
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ANNEX  3: 

Recull fotogràfic 
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1. Estat inicial: 
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2. Ascensor: 

2.1. Estintolament  

 
 
 

 



Pràcticum en rehabilitació d’un edifici d’habitatges                                                                                    154 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Pràcticum en rehabilitació d’un edifici d’habitatges                                                                                    155 

 
 
 
 

                
 
 
 

           



Pràcticum en rehabilitació d’un edifici d’habitatges                                                                                    156 

 

 
 

 

2.2. Estructura de l’ascensor 
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3. Badalot: 
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4. Façana posterior: 
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5. Façana principal: 
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6. Galeria 4rt 2a: 
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7. Pati posterior de l’àtic: 
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8. Reforços estructurals: 
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Zones comunes: 
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ANNEX  4: 

Inspecció de Seguretat 
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ARAGÓ 207. BARCELONA 

INFORME DE SEGURETAT 



  Habitatge Plurifamiliar 
  Carrer Aragó 207 

Barcelona 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present informe s’elabora per part dels serveis tècnics del GRUPO EVOLUCIONA per a valorar la 

seguretat dels operaris a l’obra que s’està executant.  

Es realitza visita de registre i presa de dades a l’obra, així com presa de fotografies dels elements de 

seguretat que s’adjunten al document. 
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Fotografia 1 

 

 

Fotografia 2 
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Fotografies 3 i 4  
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Fotografia 5 

 

 

Fotografia 6 
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RESUM DE DOCUMENTS GRAFICS 

Document Descripció Estat Proposta intervenció 

Fotografia 1 
 
 
 
 
 

Pati posterior de l’àtic 
 
 
 
 
 

Absència de baranes de protecció 
 
 
 
 
 

Bloquejar l’accés a la coberta.  
Si s’hi ha de treballar, col·locar una línia 
de vida i operaris amb arnés de 
seguretat. Si no es poden col·locar 
proteccions col·lectives, es posaran 
individuals. 

Fotografia 2 
 

Graó arrancada d’escala a P. 
Principal 

Graó trencat. Absència de petja de 
>28cm 

Reconstrucció provisional de l’escala. 
 

Fotografia 3 
 

Elements de seguretat 
subjectats a biga de fusta en 
mal estat a Planta Àtic.  
 

La biga no aporta cap rigidesa a 
l’element encaixat a causa del seu mal 
estat. 
 

Col·locar connectors per unir  l’element 
de seguretat amb la biga per a donar 
més rigidesa a l’element 
 

Fotografia 4 
 

Fotografia 5 
 
 

Bastida feta amb totxanes, 
geros i taulons de fusta. 
 

Esta prohibit la utilització d’elements 
estructurals per a la construcció de 
bastides. 

Utilitzar bastides normalitzades, ja siguin 
amb rodes o sense. 
 

 

 

OBSERVACIONS 

Fotografia 6: 

Si utilitzem bastides mòbils, les rodes disposaran d’enclavaments (mordasses o passadors de fixació). 
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CONCLUSIONS 

El present informe recull totes les deficiències  de seguretat trobades a l’obra, donant la proposta 

d’intervenció necessària en cada cas. 

Des del Departament Tècnic s’exigeix la intervenció immediata. 

 

14 de Maig de 2013, a Barcelona 
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Estudi de Gestió de Residus 
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 "Obligacions del productor de 
residus de construcció i demolició", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE . 

 
- Normativa i legislació aplicable. 

 
- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons l'Ordre 
MAM/304/2002 . 

 
- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 
 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 
 
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 
 
- Mesures per a la separació dels residus en obra. 
 
- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. 

 
- Valoració del cost previst de la gestió de RCE . 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 

2.1.- Identificació 
El present estudi correspon al projecte , situat en  . 
 
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 
 
Promotor Nerill Trade S.L. 
Projectista Arq. David Pérez García 
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor 
 
 
S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
274.353,92 € . 
 

2.1.1.- Productor de residus (Promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Segons 
l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar tres casos: 



  

  
  
  

 

  Data:  
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1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en 
aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

 
2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que 

ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus 
 
3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 

demolició. 

 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 

2.1.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
 

2.1.3.- Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2.- Obligacions 

2.2.1.- Productor de residus (Promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi 

 
2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 

projecte. 
 
3. Les operacions de reutilización, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 

en l'obra. 
 
4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 

posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 . 
 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra 



  

  
  
  

 

  Data:  
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i demolició dintre de l'obra. 

 
7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 

pressupost del projecte en capítol independent. 

 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 
el Reial decret 105/2008 i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La 
documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 
 
En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 
 
En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents 

 

2.2.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà 
a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra, en particular les recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les 
contingudes en el present estudi. 

 
El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra 
 
El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilización, reciclat o a altres 
formes de valorització. 
 
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys , la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i 
la identificació del gestor de les operacions de destinació. 
 
Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
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també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 
 
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 
 
Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 
 
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 
 
Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat 
 
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3.- Gestor de residus 
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i 
de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode 
de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i 
residus resultants de l'activitat. 

 
2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 

informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

 
3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els termes recollits en 

aquest reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, 
si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme 
una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més 
transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització 
o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

 
4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
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procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre 
"Obligacions del productor de residus de construcció i demolició". 

 
A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de l'article 3, per 
generar-se residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com: 
 
"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en la legislación vigente en 
materia de residuos, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell residu no perillós que 
no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a 
contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de 
contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en particular no haurien 
de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies". 
 
No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 105/2008, al no 
generar-se els següents residus: 

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perillosers reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o replè, sempre i quan es pugui 
acreditar de manera fefaent el seu destí a reutilització. 

 
b) Els residus d'industries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març. 
 
c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials derivats de les 

activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació 
dels efectes de les inundacions o les sequeres, regulades pel text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 
48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i 
pels tractats internacionals dels quals Espanya sigui part. 

 

A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació específica sobre 
residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els serà d'aplicació el Reial 
decret 105/2008 en els aspectes no contemplats en la legislació específica. 

 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa sigüent: 
 
- Artícle 45 de la Constitució Espanyola. 
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G  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 
 

Ley de envases y residuos de envases 
 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 

Desenvolupat per: 
 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 
 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Modificada per: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 

Modificat per: 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Modificat per: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
 

Ley de residuos y suelos contaminados 
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
 
 

Llei reguladora dels residus 
 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 
 

Modificada per: 
 
Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 
 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 
 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 
 
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 
 
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 
 
 
 
GC  GESTIÓ DE RESIDUS CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 

Correcció d'errors: 
 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA, CODIFICATS SEGONS L'ORDRE 
MAM/304/2002 . 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l'obra, s'han codificat atenent a l'Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus, segons la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 2005/532/CE, donant lloc als 
següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

 
El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com residus: 
 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra distinta o en una activitat de restauració, acondicionament o farciment, sempre que es pugui 
acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 
 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 
 
Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
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4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
1 Escombraries 
2 Altres 

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 
el de l'embalatge dels productes subministrats. 

 
El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 
 
A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 
 
Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Densitat 
aparent(t/m³) Pes(t) Volum(

m³) 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el còdi 17 05 
03. 

17 05 04 1,65 11,338 6,888 

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 
17 03 01. 

17 03 02 1,00 0,380 0,380 

2 Fusta 
Fusta. 17 02 01 1,10 2,392 2,175 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,010 0,017 
Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,028 0,019 
Alumini. 17 04 02 1,50 0,016 0,011 
Plom. 17 04 03 1,50 0,005 0,003 
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 2,442 1,163 
Metalls barrejats. 17 04 07 1,50 0,304 0,203 
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,011 0,007 
4 Paper i cartró 
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,129 0,172 
5 Plàstic 
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,895 1,492 
6 Vidre 
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Vidre. 17 02 02 1,00 1,487 1,487 
7 Guix 
Residus no especificats en una altra categoria. 08 01 99 0,90 0,002 0,002 
Materials de construcció a partir de guix diferents dels 
especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 1,00 3,196 3,196 

RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats 
en el codi 01 04 07. 

01 04 08 1,51 0,010 0,007 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,303 0,189 
2 Formigó 
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 58,382 38,921 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
Maons. 17 01 02 1,25 18,717 14,974 
Teules i matrials ceràmics. 17 01 03 1,25 7,181 5,745 
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
diferents de les especificades en el codi 17 01 06. 

17 01 07 1,25 0,013 0,010 

4 Pedra 
Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en 
el codi 01 04 07. 

01 04 13 1,50 0,191 0,127 

RCE potencialment perillosos 
1 Escombraries 
Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 0,000 0,000 
2 Altres 
Altres àcids. 06 01 06 1,00 0,002 0,002 
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses. 

08 01 11 0,90 0,010 0,011 

Residus de decapants o desenvernissadors 08 01 21 0,90 0,001 0,001 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 
06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 0,60 0,209 0,348 

Materials de construcció que contenen amiant. 17 06 05 0,24 0,200 0,833 
Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 1,50 2,812 1,875 

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri. 20 01 21 0,60 0,001 0,002 
Detergents diferents dels especificats en el codi 20 01 29. 20 01 30 1,00 0,001 0,001 
 

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 
 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Pes(t) Volum(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 11,338 6,888 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 0,380 0,380 
2 Fusta 2,392 2,175 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 2,816 1,422 
4 Paper i cartró 0,129 0,172 
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5 Plàstic 0,895 1,492 
6 Vidre 1,487 1,487 
7 Guix 3,198 3,198 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 0,313 0,196 
2 Formigó 58,382 38,921 
3 Maons, teules i materials ceràmics 25,911 20,729 
4 Pedra 0,191 0,127 
RCE potencialment perillosos 
1 Escombraries 0,000 0,000 
2 Altres 3,236 3,073 
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

 
Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució 
 
Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 
l'extensió de les bosses dels mateixos. 

 
- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

 
- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, farcits, 
etc. 

 
- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

 
- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus 

 
- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats 

 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al Director d'Obra i al Director de 
l'Execució de l'Obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislación vigente en materia de residuos. 

 
L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 
 
L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva adreça i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 
 
Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 
 
Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 
 
En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

 

 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Tractament Destí Pes(t) Volum(m
³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el 
còdi 17 05 03. 17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 11,338 6,888 

Terra i pedres diferents de les especificades en el 
còdi 17 05 03. 17 05 04 Reutilització Pròpia obra 0,509 0,318 

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt  
Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01. 17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,380 0,380 

2 Fusta  
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,392 2,175 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,010 0,017 
Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,028 0,019 
Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,016 0,011 
Plom. 17 04 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005 0,003 
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 2,442 1,163 
Metalls barrejats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,304 0,203 
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 
10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,011 0,007 

4 Paper i cartró  
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,129 0,172 
5 Plàstic  
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Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,895 1,492 
6 Vidre  
Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,487 1,487 
7 Guix  
Residus no especificats en una altra categoria. 08 01 99 Sense tractament específic Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,002 
Materials de construcció a partir de guix diferents 
dels especificats en el codi 17 08 01. 17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 3,196 3,196 

RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids  
Residus de grava i roques triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,010 0,007 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,303 0,189 
2 Formigó  
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 58,382 38,921 
3 Maons, teules i materials ceràmics  
Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 18,717 14,974 
Teules i matrials ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 7,181 5,745 
Barreges de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics diferents de les especificades en el codi 
17 01 06. 

17 01 07 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,013 0,010 

4 Pedra  
Residus del tall i serrat de pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,191 0,127 

RCE potencialment perillosos 
1 Escombraries  
Residus biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 0,000 0,000 
2 Altres  
Altres àcids. 06 01 06 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,002 0,002 

Residus de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses. 08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,010 0,011 

Residus de decapants o desenvernissadors 08 01 21 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,001 0,001 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en 
els codis 17 06 01 i 17 06 03. 17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RPs 0,209 0,348 

Materials de construcció que contenen amiant. 17 06 05 Dipòsit de seguretat Gestor autoritzat RPs 0,200 0,833 
Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 Reciclat Planta reciclatge RCE 2,812 1,875 

Tubs fluorescents i altres residus que contenen 
mercuri. 20 01 21 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,001 0,002 

Detergents diferents dels especificats en el codi 20 
01 29. 20 01 30 Tractament Fsc/Qmc Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos 

 

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

 
- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 
 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 
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- Fusta: 1 t. 
 
- Vidre: 1 t. 
 
- Plàstic: 0.5 t. 
 

- Paper i cartró: 0.5 t. 

 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra 
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 
 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 
Formigó 58.382 80.00 NO OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials ceràmics 25.911 40.00 NO OBLIGATÒRIA 
Metalls (inclosos els seus aliatges) 2.816 2.00 OBLIGATÒRIA 
Fusta 2.392 1.00 OBLIGATÒRIA 
Vidre 1.487 1.00 OBLIGATÒRIA 
Plàstic 0.895 0.50 OBLIGATÒRIA 
Paper i cartró 0.129 0.50 NO OBLIGATÒRIA 
 
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor de els residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 
 
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal.lació de tractament de 
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir 
del gestor de la instal.lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació 
recollida en l'article 5. "Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició" del Reial Decret 
105/2008, d'1 de febrer. 
 
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
En el cas d'enderrocaments parcials o totals, es realitzaran els estintolaments, apuntalaments, estructures 
auxiliars necessàries, per a aquelles parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra com als 
edificis adjacents. 

 
Es retiraran els elements contaminants i / o perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements 
que es decideixi conservar. Tot seguit s'actuarà desmuntant les parts accessibles de les instal.lacions, 
fusteria, i altres elements que ho permetin, procedint finalment l'enderroc de la resta 
 
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus 
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Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

 
- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
 
- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs 

 
- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció 
 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 
 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 
 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 
 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació 
 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
 
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la 
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (article 7.), així com la 
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legislació laboral d'aplicació. Per determinar la condició de residus perillosos o no perillosos, se seguirà el 
procés indicat en l'Ordre MAM/304/2002, Annex II. Llista de Residus. Punt 6. 

 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 

David Pérez García, aruqitecte 
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ANNEX  6: 

Documents Arxiu Municipal 
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