


































































Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 01  ADEQUACIÓ TERRENY

1 F22110X1 m2 Neteja, esbrossada del terreny i retirada de paviment flotant, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie Parcela terrassa inferior 0,0 1.037,590 1.037,590 C#*D#*E#*F#
2 Superficie Parcel·la terrassa superoior 2.171,400 2.171,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.208,990

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221A4X2 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en la part posterior del mas, terreny compacte, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum de terres desmuntades 5,000 3,054 30,000 458,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,100

2 F22244X3 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge perimetral 75,000 0,700 0,400 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Soterrament de xarxa electrica 17,500 0,400 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament de xarxa de telefon 29,000 0,400 0,400 4,640 C#*D#*E#*F#
4 Soterrament xarxa d'aigua 41,000 0,400 0,400 6,560 C#*D#*E#*F#
5 Sanejament fecals 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,400

3 F222K4X4 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diposit d'aigues pluvials 1,450 1,450 3,500 7,359 C#*D#*E#*F#
2 Foso d'ascensor 1,700 1,700 1,300 3,757 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,116

4 F2R342X5 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Igual a desmunt 458,100 458,100 C#*D#*E#*F#
2 Igual a excav. rasa 37,400 37,400 C#*D#*E#*F#
3 Igual a excav. pou 11,110 11,110 C#*D#*E#*F#
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Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 506,610

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 03  ENDERROCS GENERALS

1 E211U0X6 m3 Enderroc complert de volumen aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra
de fàbrica, parets de maçoneria i cobertas lleugeres , inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manual i mecanic, amb classificació del residu per reutilització, carrega sobre camió o contenidor de la resta,
transport i descarrega a l'abocador controlat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corral oest 3,700 2,500 9,250 C#*D#*E#*F#
2 Coberta Corral oest 15,300 0,150 2,295 C#*D#*E#*F#
3 Cobert est 5,400 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#
4 Coberta cobert est 56,250 0,150 8,438 C#*D#*E#*F#
5 Corral est 2,800 2,200 6,160 C#*D#*E#*F#
6 Coberta Corral est 15,530 0,150 2,330 C#*D#*E#*F#
7 Cobert posterior 5,200 1,700 8,840 C#*D#*E#*F#
8 Coberta cobert posterio 39,500 0,150 5,925 C#*D#*E#*F#
9 Parets terrassa 12,640 1,500 18,960 C#*D#*E#*F#

10 Coberta terrassa 79,110 0,150 11,867 C#*D#*E#*F#
11 Coberta principal Mas 238,380 0,150 35,757 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,022

2 K2R450Z1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Igual a enderrocs generals 126,022 126,022 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,022

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 04  ENDERROCS, REPICATS, DEMUNTATJES

1 K218U0X7 m2 Repicat de morters de façana de parament de pedra, amb mitjans manuals, mecanics i carrega de runa sobre
camió i transport a abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana sud 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana oest 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana nord 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana est 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 680,000

2 K218U0X8 m2 Repicat de guix en parament de pedra, amb mitjans manuals, mecanics i carrega de runa sobre camió i
transport a abocador autoritzat.

Euro



Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala central PB 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#
2 Sala esquerra PB 24,240 3,000 72,720 C#*D#*E#*F#
3 Sala central P1 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#
4 Sala esquerra P1 24,240 3,000 72,720 C#*D#*E#*F#
5 Sala dreta P1 25,540 3,000 76,620 C#*D#*E#*F#
6 Sala posterior P1 39,920 3,000 119,760 C#*D#*E#*F#
7 Sala central P2 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#
8 Sala esquerra P2 24,240 3,000 72,720 C#*D#*E#*F#
9 Sala dreta P2 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 701,820

3 K614DNX9 PA Partida alçada per reparació d'esquerdes estructurals e parets de maçoneria de càrregua, es realitzaran els
treballs esmentats en projecte fins aprovació de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida alçada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K21944Y1 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals, mecanics i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (es fara una selecció de les rajoles en bn estat per la seva reutilització posterior)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 65,330 65,330 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 103,740 103,740 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 103,740 103,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,810

5 K214EZY2 m3 Enderroc de volta catalana i reblerts de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volta catalana 4,800 4,050 0,200 3,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,888

6 K214AEY3 m2 Enderroc complert, entrebigat, bigueta de fusta, reblert, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 103,740 103,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,740

7 K345REY4 m2 Enderroc complertde sostre lleuger de fusta amb mitjans manuals i mecanics, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera 103,740 103,740 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 103,740

8 K368RTY5 u Desmuntatge de fusteria de fusta i vidres, amb mitjans manuals i mecanics, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 K21J20Y6 PA Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació de distribució electrica, d'aigua, calefacció superficial, amb
retirada de radiadors mitjans manuals i mecanics, càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge d'instalacions actuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K2155PY7 m2 Desmuntatge de coberta de bigues de fusta i teula arab sense amorterar, amb mitjans manuals i mecanics,
seleció de material per recuperació, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie coberta a dos aigues 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

11 K215R1Y8 m Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longuitud ràfec 65,500 65,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,500

12 K21837Y9 m2 Arrencada d'alicatat de rejoles cermaiques a la cuina, en parament vertical, amb mitjans manuals i mecanics,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie alicatat cuina 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

13 K216URX1 m2 Enderroc d'enva d'obra 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret P.Baixa cuina 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret P.Primera sala dreta 4,800 2,800 13,440 C#*D#*E#*F#
3 Paret P.primera sala esquerra 4,650 2,800 13,020 C#*D#*E#*F#
4 Xemeneia 1,700 14,000 23,800 C#*D#*E#*F#
5 Enva escales PB 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Enva escales P1 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Enva escales P2 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 83,260

14 K21421X2 m3 Desmuntatge part superior de mur de paredat, 40 cm per sota rafecs per realitzar execució de faixa armada,
amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum faixa armada 65,500 0,400 0,600 15,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,720

15 K214U0X3 m2 Enderroc d'escala d'obra i barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala Planta baixa 0,700 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#
2 Escala Planta primera 0,700 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#
3 Escala Planta segona 0,700 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#
4 Escala Planta primera sala posterior 1 0,700 5,000 3,500 C#*D#*E#*F#
5 Escala Planta primera sala posterior 2 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
6 Escala Planta baixa sala posterior 0,700 3,500 2,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,150

16 K21923Z3 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera nau lateral 4,700 7,340 0,200 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,900

17 K2R450X5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes generades dels enderrocs a instal.lació autoritzada de
gestio de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total runes 162,360 162,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,360

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 05  FONAMENTS

1 E31522B1 m3 Formigó per a de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió, inclou repercusió d'acer amb una quantia de 5,6 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata escala 1,200 0,400 0,600 0,288 C#*D#*E#*F#
2 Foso ascenssor 0,200 1,500 7,500 2,250 C#*D#*E#*F#
3 Sabata mur ascensor 0,400 0,600 1,600 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,922
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AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 06  ESTRUCTURA

1 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, inclou repercussió d'acer amb una quantia de 5,8 kg/m3, inclou encofrat de panells metalics per acabat
vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur ascensor 1,500 0,200 11,000 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

2 E45817H4 m3 Formigó per a cèrcols en coronament de mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou repercusió d'acer amb una quantia de 4,8 Kg/m3, inclou encofrat
amb panells metalics per acabat vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum faixa armada 65,500 0,400 0,600 15,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,720

3 E4435111BQW1 kg Acer S275JR per col·locar a mur d'ascensor ab paret de carrega, segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPE-300 de
la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Biga 1 ascensor 2,750 54,200 149,050 C#*D#*E#*F#
2 Biga 2 ascensor 2,750 54,200 149,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,100

4 E489390BQW3 kg Acer S275JR per estructura en sala d'actes amb dos portics i tram central de biga unica, per soport de llums,
segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPE-300 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura en sala d'actes 50,000 21,900 1.095,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.095,000

5 E356290BQW4 kg Acer S275JR per remats de volta, sòcols etc, segons UNE-EN 10025-2, per pletines de e=20mm, laminades en
calent , amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura en sala d'actes 537,000 537,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 537,000

6 D115822U3P4 kg Escala principal d'Acer S275JR, amplada 1,20, realitzada amb xapa plegada de 20mm i pasamans laterals,
anclada a mur de maçoneria amb tacs quimics epoxi per remats de volta, sòcols etc, segons UNE-EN 10025-2,
per pletines de e=20mm, laminades en calent , amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra inclou
passarel·la d'acer de mateixes caracteristiques per atracar a forjats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 B00223ER5 u Barrets exteriors d'acer amb imprimacio i pintats amb oxiron, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barrets 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 13  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 D54389TG PA Instal·lació de d'escomessa telecomunicacions completa, des de linia general fins a l'armari de distribució
segons normativa vigent de companya suministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació escomessa electrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 D55678RT67 PA Instal·lació telecomunicacions completa, inclou conduccions de preu als per anar vistes, sistema centralitzat en
armari RITU (suministrament i col·locació), antena parabol·lica, tv, rtv, safi, adsl + previsions, connexios
centtralitzades segons plànol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació electrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 14  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

1 EE21U113 PA Instal·lació completa de calefacció bitubular, des de sala de maquines, caldera tipus segons projecte, emissors
tipus segons projecte, conduccions, termostats, es deixarà la instal·lació acabada i funcionant perfectament i es
realitzarà prova de càerrega, consultar plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalació de calefacció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAJ4509TR PA Ajuda en instal·lació de Calefaccó per realitzar connexions varies amb xarxa d'aigua, caldera, diposit,
descamviador, etc... deixant la instal·lació en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalació de calefacció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EK310A12 u Dipòsit de gas-oil de 1000 l de capacitat,  (protecció segons normes) i situat horitzontalment, elevat
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AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diposit de gas oil 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 15  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 ED111B81 PA Instal·lació xarxa de sanejament completa: inclou, col·locació de tubs de difernts diametres per conexionar cada
aparell senitari o desguas a la xarxa, colocació de la xarxa en rasa i connexió a fossa septica inclou sifo al final
de xarxa. Comprovació de pendents. col·locació de tub perimetral de drenatge i conducció fins a diposit d'aigua.
Colocació e instalació de baixants des de coberta per façana, canal de recollida d'aigues. deixar xarxa de
evacuació preparada per funcionar segons DF i planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa sanejament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EA04WE40 PA Ajuda en instal·lació en xarxa de sanejament, petit material, connexions etc..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajuda xarxa sanejament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat, col·locat a pou en terreny natural amb
graves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diposet aigua reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de
formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm
connexions a xarxa general de pluvials, colzes,T, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs 40 mm 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
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Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 7

1 Escala PB, P1 438,000 438,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 438,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 07  PAVIMENTS

1 E923U0W2 m2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 30 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base PB vestibul 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
2 Base PB banys 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#
3 Base PB secretaria 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#
4 Base PB Aparcament cobert 51,510 51,510 C#*D#*E#*F#
5 Base PB sala de maquines 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#
6 Base PB sala d'expocicions 82,120 82,120 C#*D#*E#*F#
7 Base vorera perimetral exterior 116,950 116,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,080

2 E93617W3 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm,
inclou quantia de malla electrosoldada 1,25 Kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base PB vestibul 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
2 Base PB banys 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#
3 Base PB secretaria 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#
4 Base PB Aparcament cobert 51,510 51,510 C#*D#*E#*F#
5 Base PB sala de maquines 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#
6 Base PB sala d'expocicions 82,120 82,120 C#*D#*E#*F#
7 Base vorera perimetral exterior 116,950 116,950 C#*D#*E#*F#
8 Base P1 vestibul 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
9 Base P1 aula 01 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#

10 Base P1 aula 02 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#
11 Base P2 biblioteca 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
12 Base P2 biblioteca 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#
13 Base P2 biblioteca 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#
14 Bancada per plaques solars 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 582,560

3 E9D13JW4 m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col.locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base PB vestibul 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
2 Base PB banys 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#
3 Base PB secretaria 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#
4 Base PB Aparcament cobert 51,510 51,510 C#*D#*E#*F#
5 Base PB sala de maquines 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#
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6 Base PB sala d'expocicions 82,120 82,120 C#*D#*E#*F#
7 Base vorera perimetral exterior 116,950 116,950 C#*D#*E#*F#
8 Base P1 vestibul 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
9 Base P1 aula 01 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#

10 Base P1 aula 02 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#
11 Base P2 biblioteca 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
12 Base P2 biblioteca 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#
13 Base P2 biblioteca 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,560

4 E721BC95 m2 Lamina Impermeabilització GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2 i
acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base PB vestibul 32,070 32,070 C#*D#*E#*F#
2 Base PB banys 38,410 38,410 C#*D#*E#*F#
3 Base PB secretaria 33,260 33,260 C#*D#*E#*F#
4 Base PB Aparcament cobert 51,510 51,510 C#*D#*E#*F#
5 Base PB sala de maquines 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#
6 Base PB sala d'expocicions 82,120 82,120 C#*D#*E#*F#
7 Base vorera perimetral exterior 116,950 116,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,080

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 08  RAM DE PALETA

1 E81136W4 m2 Arrebossat amb morter de calç de naturcal, es cercarà el color mes semblant a l'original, en els punt concrets es
colocara mallatex.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana sud 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana oest 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana nord 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana est 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 680,000

2 B35236W5 m Ràfec a coronació superior, amb multicapes de rajola ceràmica  amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rafec 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 E612U1YE m2 Paret d'obra de gruix 11,5 cm, de maó calat tipus gero R-65, de 240x115x50 mm, , segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc 1:1:7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació de Xemeneia P1 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
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2 Formació de Xemeneia P2 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
3 Barret coberta Xemeneia 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Paret Banys 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,700

4 E3223456 u Realització de pericons registrables per instal·lacions, obra de fabrica i solera de formigo. amb tapa i marc de
fundició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta sifonica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta telefonica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta xarxa d'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta electrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 K21421R4 m3 Desmuntatge / enderroc de obertura en paret de maçoneria 60 cm per realitzar obertures per finestres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obertures finestres 1,000 0,500 4,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ART5RR65 PA Estintolament en paret de 60 cm de maçoneria per oberture de quatre finestres, realitzat en dos fases, previ
daus de fomigo sense retracció per repartiment col·locacó de dintell de pedra calcaria, escopidor, i acabat
interior amb arc capalçat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 09  COBERTA

1 E52245MN m2 Coberta de teula arab recuperada, sobre bigues de fusta 30 x 15 intereix acabat tova ceràmica manual, aillamet
termic de projecció de poliuretà e=4 cm i poliestirè extruit e=6cm, barrera de vapor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sup. coberta 238,800 238,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,800

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 10  INSTAL·LACCIONS LAMPISTERIA

1 EY456Y8U u Instal·lació completa d'escomessa d'aigua dede la tuberia general fins a la sal de maquines realitzan clau amb
clua de pas en arqueta interceptora, segons normativa vigent de la companyia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Escomessa D'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EC256Y48 u Instal·lació completa de lampisteria interior d'un habitatge amb tub de coure superficial en parets, inclou clau de
pas general iclaus de pas a cada aparell tant per aigua calenta com per freda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació de fontaneria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EY031000 u Forat en parets de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forats en parets 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EJ13B22BBRH u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color suau, preu alt, encastat a un taulell.
Article: ref. 5021 de la sèrie SISTEMA NEUTRO de HENKEL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany d'homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 BAny de dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EJ16D111 u Urinari de gres esmaltat brillant amb evacuació directe i alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col.locat amb fixacions murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EJ14BA2PBRH u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color suau, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Article: ref. 5021 de la sèrie SISTEMA NEUTRO de HENKEL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany de dones 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany dones 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 1Q71D111 m Moble de lavabo preu mitja amb silestone a escollir, DM lacat en blanc amb portes i calaixos, 2,00 x 0,8 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 11  INSTAL·LACIÓ ELECTRICA

1 ER48386Y PA Instal·lació de posta a terra completa amb fil de coure nú de 35 mm2 de secció, col·locat anellat a la
fonamentació de tot l'edifici i connectant les piques d'acer recobertes de coure que siguin necessaries per asolir
al nivell de descàrrega reglamentari. inclou caixa, pont i tot lo que sigui necessari per el seu correcte
funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació pressa de terra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ER4889UY PA Instal·lació de d'escomessa electrica completa, des de linia general fins a l'armari de distribució segons
normativa vigent de companya suministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació escomessa electrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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3 ER48389H PA Instal·lació electica complerta, col·locació de conduccions de preu alt, realitzar conexionat des de caixa de
distribució fins a cada mecanisme individual deixant tota la insta·lació en funcionament, segons oindicacions en
plànols i d'acord amb el reglament electrotecnic de baixa tensió, per una potenciia de 9,2 KW.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació electrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EU4300TE PA Instal·lació electica exterior, es realitzaran les connexions entre il·luminaries exteriors, colocació i
subministrament de les mateixes. segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació electrica exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EUEE207H PA Partida per ajuda d'especialista en il·luminació, regularitza enllumenat sala d'actes, inclou mecanismes per
control, i manteniment de retalladors etc..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajuda il·luminació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG62BG97 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conmutadors 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 EG11U925 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema UNESA
numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa base portafusibles
NH T-1 i els fusibles, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CGP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG145302 u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuadre distribució 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG414A4B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magnetotermics 16 A 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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10 EG621191C36F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic ref. 30101.90 + ref.
40901.18 d'EUNEA , encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interruptor tipus 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 EG414A4D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magnetotermic 25 A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15
min, preu superior, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bany homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EG63D15RC2Y u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà ref. 96036.07 de la sèrie ESTANCA55 d'EUNEA , muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

14 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diferencial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EH2D1110 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a
màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de
diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

16 EH614111 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W
de potència, flux aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 425, col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala d'exposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala d'actes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EH117C44 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2 tubs
(monotub) de fluorescència T16/G5 de 54W, 2 (1x54W), amb reactància electrònica , instal.lada superficialment
al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aules 01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Aules 02 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 EH32U010 u Aplic amb làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta primera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta segona 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

19 EH431247 u Instalacio de iluminació especial per sala d'actes amb focus retalladors i basics amb 1 làmpada halògena de
designació QT 32 i portalàmpades E27, per a una potència de fins a 150 W, alimentació a 230 V i funcionament
a 230 V, amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, amb reflector circular i
amb capçal circular de suport d'accessoris independent, completament orientable, amb grau de protecció IP 20,
muntat en carril electrificat trifàsic no encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala d'actes 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 12  INSTALACIO RENOVACIÓ AIRE

1 EE42R612 m Extracció d'aire viciat, instal·lació completa de renovació d'aire segons DF, conducte llis circular de planxa
d´acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs
les peces especials i estractors,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longuitud conductes 7,000 15,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 EE42R614 u Extractors exteriors per renovació d'aire, preu mitja, col·locació en coberta i posada en marxa, conexions a
conducte vertical.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extractors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs 110 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 ED111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs 125 mm 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 EB173B09 m Desguàs vertical de terrassa plana sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, col·locat superficialment a
paret, de DN 90 mm, fins a xarxa horitzontal, caixa o clavegueró, inclou connexions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs verticlas 90 mm 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 EC17EE33 m Canal de recollida d'aigues a coberta, anclada a rafec, de PVC color coure mb tub de PVC-U de paret
estructurada, col·locat superficialment a paret, de 110 mm, fins a xarxa vertical inclou connexions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal Horitzontal 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 16  ACS

1 EJAA7A11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb
cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bescanviador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KS034S002 PA Instal·lació solar completa, subministrament i col·locació de Plaques solars, termostats, recirculadors, bombes,
etc, anclatge i orientació, conductes a sala de maquines i la seva connexio a circuit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bescanviador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 17  MANYERIA

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 18

1 E441511D m Barana d'acer amb passama H= 100 cm d'acer inoxidable d 50 mm i montants brendoles cada 10 cm de rodó
de 20 mm, inclos soldadures montatge i siministrament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana escala 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 D9NV3440Y m Marc d'acer inoxidable per colocar amb ancoratges a paret, preparat per rebre vidre U de 15 x 15 x 1,5 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EC121A04 m2 Vidre lluna incolora de 5+5 mm de gruix, col·locat sobre perfil d'inoxidable amb silicona neutre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 18  NETEJA

1 A5C133KI m2 Neteja de paraments amb netejador quimic MASTER X diluit amb aigua per desincrustar restes de calç, guix o
ciment, aplicador amb difussor i netejar energeticament amb raspall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala central PB 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#
2 Sala esquerra PB 24,240 3,000 72,720 C#*D#*E#*F#
3 Sala dreta PB 25,540 3,000 76,620 C#*D#*E#*F#
4 Sala posterior PB 39,920 3,000 119,760 C#*D#*E#*F#
5 Sala central P1 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#
6 Sala esquerra P1 24,240 3,000 72,720 C#*D#*E#*F#
7 Sala dreta P1 25,540 3,000 76,620 C#*D#*E#*F#
8 Sala posterior P1 39,920 3,000 119,760 C#*D#*E#*F#
9 Sala central P2 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#

10 Sala esquerra P2 24,240 3,000 72,720 C#*D#*E#*F#
11 Sala dreta P2 23,940 3,000 71,820 C#*D#*E#*F#
12 Sala posterior P2 39,920 3,000 119,760 C#*D#*E#*F#
13 Sala central P3 23,940 2,000 47,880 C#*D#*E#*F#
14 Sala esquerra P3 24,240 2,000 48,480 C#*D#*E#*F#
15 Sala dreta P3 23,940 2,000 47,880 C#*D#*E#*F#
16 Sala posterior P3 39,920 2,000 79,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.242,040

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 19  TANCAMENTS PRACTICABLES

Euro
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AMIDAMENTS Data: 20/06/09 Pàg.: 19

1 EAQDU610 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8
mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes interiors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EASAU010 u Porta tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic,  amb espiell de 30 cm de diàmetre amb vidre antifoc, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta sala maquines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Porta sala d'exposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ESEDU056 u Porta antipanic tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla batent per a una llum de 210x205 cm, preu
alt amb tanca antipànic,  amb espiell de 30 cm de diàmetre amb vidre antifoc, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta sala maquines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Porta sala d'exposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EA1D3BA2 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 80x100 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb vidres climalit 6+8+6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestre 0,80 x 1,00 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 EA1E6YR5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 120x160cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb vidres climalit 6+8+6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestre 120 x 160 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EE457U89 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 120x160cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb vidres climalit 6+8+6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestre 50 x 70 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 20  JARDINERIA

1 FR71370L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície  de 500 a 2000 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie Parcel·la terrassa superoior 2.171,400 2.171,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.171,400

2 FR9AUAP0 m Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals
fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana jardi 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

3 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancs 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 F9F28111 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie Parcela terrassa inferior 0,0 1.037,590 1.037,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.037,590

Obra 01 PRESSUPOST PFC
Capítol 21  ASCENSOR

1 ELG3218N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de
2 parades (3 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i
qualitat d'acabats mitjana, inclos subministrament i instal·lació de cabina amb vidres i acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/09 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ADEQUACIÓ TERRENY 3.594,07
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 5.184,00
Capítol 01.03  ENDERROCS GENERALS 12.077,95
Capítol 01.04  ENDERROCS, REPICATS, DEMUNTATJES 43.109,64
Capítol 01.05  FONAMENTS 280,48
Capítol 01.06  ESTRUCTURA 13.203,27
Capítol 01.07  PAVIMENTS 16.466,48
Capítol 01.08  RAM DE PALETA 14.728,12
Capítol 01.09  COBERTA 9.480,36
Capítol 01.10  INSTAL·LACCIONS LAMPISTERIA 5.492,86
Capítol 01.11  INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 18.396,01
Capítol 01.12  INSTALACIO RENOVACIÓ AIRE 3.730,05
Capítol 01.13  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 2.849,29
Capítol 01.14  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 8.932,85
Capítol 01.15  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 11.355,52
Capítol 01.16  ACS 4.026,19
Capítol 01.17  MANYERIA 3.012,48
Capítol 01.18  NETEJA 12.420,40
Capítol 01.19  TANCAMENTS PRACTICABLES 7.790,63
Capítol 01.20  JARDINERIA 34.374,84
Capítol 01.21  ASCENSOR 38.372,72
Obra 01 Pressupost PFC 268.878,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

268.878,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PFC 268.878,21

268.878,21

euros



Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

PRESSUPOST Data: 16/06/09 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 01 ADEQUACIÓ TERRENY

1 F22110X1 m2 Neteja, esbrossada del terreny i retirada de paviment flotant, amb
mitjans mecànics i càrrega (P - 78)

1,12 3.208,990 3.594,07

TOTAL Capítol 01.01 3.594,07

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221A4X2 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en la part posterior del
mas, terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 79)

6,47 458,100 2.963,91

2 F22244X3 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 80)

7,68 37,400 287,23

3 F222K4X4 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 81)

12,09 11,116 134,39

4 F2R342X5 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 82)

3,55 506,610 1.798,47

TOTAL Capítol 01.02 5.184,00

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 03 ENDERROCS GENERALS

1 E211U0X6 m3 Enderroc complert de volumen aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, parets de
maçoneria i cobertas lleugeres , inclòs instal·lacions i canalitzacions
existents, amb mitjans manual i mecanic, amb classificació del residu
per reutilització, carrega sobre camió o contenidor de la resta,
transport i descarrega a l'abocador controlat (P - 11)

87,08 126,022 10.974,00

2 K2R450Z1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 102)

8,76 126,022 1.103,95

TOTAL Capítol 01.03 12.077,95

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 04 ENDERROCS, REPICATS, DEMUNTATJES

1 K218U0X7 m2 Repicat de morters de façana de parament de pedra, amb mitjans
manuals, mecanics i carrega de runa sobre camió i transport a
abocador autoritzat. (P - 96)

10,75 680,000 7.310,00

2 K218U0X8 m2 Repicat de guix en parament de pedra, amb mitjans manuals,
mecanics i carrega de runa sobre camió i transport a abocador
autoritzat. (P - 97)

9,77 701,820 6.856,78

3 K614DNX9 PA Partida alçada per reparació d'esquerdes estructurals e parets de
maçoneria de càrregua, es realitzaran els treballs esmentats en
projecte fins aprovació de la DF.  (P - 105)

2.076,14 1,000 2.076,14

euros
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PRESSUPOST Data: 16/06/09 Pàg.: 2

4 K21944Y1 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals, mecanics i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (es fara una
selecció de les rajoles en bn estat per la seva reutilització posterior) (P
- 99)

8,00 272,810 2.182,48

5 K214EZY2 m3 Enderroc de volta catalana i reblerts de volta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 90)

34,19 3,888 132,93

6 K214AEY3 m2 Enderroc complert, entrebigat, bigueta de fusta, reblert, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 89)

29,65 103,740 3.075,89

7 K345REY4 m2 Enderroc complertde sostre lleuger de fusta amb mitjans manuals i
mecanics,  càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 103)

9,51 103,740 986,57

8 K368RTY5 u Desmuntatge de fusteria de fusta i vidres, amb mitjans manuals i
mecanics,  càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 104)

30,73 20,000 614,60

9 K21J20Y6 PA Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació de distribució
electrica, d'aigua, calefacció superficial, amb retirada de radiadors
mitjans manuals i mecanics, càrrega manual sobre camió o contenidor
(P - 100)

1.496,11 1,000 1.496,11

10 K2155PY7 m2 Desmuntatge de coberta de bigues de fusta i teula arab sense
amorterar, amb mitjans manuals i mecanics, seleció de material per
recuperació, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 92)

37,51 255,000 9.565,05

11 K215R1Y8 m Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runes sobre camió (P - 93)

31,26 65,500 2.047,53

12 K21837Y9 m2 Arrencada d'alicatat de rejoles cermaiques a la cuina, en parament
vertical, amb mitjans manuals i mecanics, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 95)

11,14 8,500 94,69

13 K216URX1 m2 Enderroc d'enva d'obra 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 94)

15,01 83,260 1.249,73

14 K21421X2 m3 Desmuntatge part superior de mur de paredat, 40 cm per sota rafecs
per realitzar execució de faixa armada, amb mitjans manuals, neteja i
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre
camió o contenidor (P - 88)

179,68 15,720 2.824,57

15 K214U0X3 m2 Enderroc d'escala d'obra i barana de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 91)

37,71 15,150 571,31

16 K21923Z3 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 98)

87,39 6,900 602,99

17 K2R450X5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes generades dels
enderrocs a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 101)

8,76 162,360 1.422,27

TOTAL Capítol 01.04 43.109,64

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 05 FONAMENTS

1 E31522B1 m3 Formigó per a de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió, inclou
repercusió d'acer amb una quantia de 5,6 kg/m3 (P - 12)

95,99 2,922 280,48

TOTAL Capítol 01.05 280,48

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 06 ESTRUCTURA

1 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou repercussió
d'acer amb una quantia de 5,8 kg/m3, inclou encofrat de panells

163,25 3,300 538,73

euros
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PRESSUPOST Data: 16/06/09 Pàg.: 3

metalics per acabat vist. (P - 17)
2 E45817H4 m3 Formigó per a cèrcols en coronament de mur, HA-25/B/20/I, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, inclou repercusió d'acer amb una quantia de 4,8 Kg/m3, inclou
encofrat amb panells metalics per acabat vist. (P - 18)

104,89 15,720 1.648,87

3 E4435111BQW1kg Acer S275JR per col·locar a mur d'ascensor ab paret de carrega,
segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
IPE-300 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra (P - 16)

4,28 298,100 1.275,87

4 E489390BQW3 kg Acer S275JR per estructura en sala d'actes amb dos portics i tram
central de biga unica, per soport de llums, segons UNE-EN 10025-2,
per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPE-300 de la sèrie
PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat
a l'obra (P - 19)

5,38 1.095,000 5.891,10

5 E356290BQW4 kg Acer S275JR per remats de volta, sòcols etc, segons UNE-EN
10025-2, per pletines de e=20mm, laminades en calent , amb una
capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra (P - 14)

3,88 537,000 2.083,56

6 D115822U3P4 kg Escala principal d'Acer S275JR, amplada 1,20, realitzada amb xapa
plegada de 20mm i pasamans laterals, anclada a mur de maçoneria
amb tacs quimics epoxi per remats de volta, sòcols etc, segons
UNE-EN 10025-2, per pletines de e=20mm, laminades en calent ,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra inclou
passarel·la d'acer de mateixes caracteristiques per atracar a forjats. (P
- 7)

4,03 438,000 1.765,14

TOTAL Capítol 01.06 13.203,27

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 07 PAVIMENTS

1 E923U0W2 m2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 30 a 50
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 24)

6,10 370,080 2.257,49

2 E93617W3 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, inclou quantia de malla
electrosoldada 1,25 Kg/m2 (P - 25)

7,45 582,560 4.340,07

3 E9D13JW4 m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1
cm, de color vermell, col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 26)

11,00 577,560 6.353,16

4 E721BC95 m2 Lamina Impermeabilització GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina,
de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster
de 130 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació (P - 22)

9,50 370,080 3.515,76

TOTAL Capítol 01.07 16.466,48

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 08 RAM DE PALETA

1 E81136W4 m2 Arrebossat amb morter de calç de naturcal, es cercarà el color mes
semblant a l'original, en els punt concrets es colocara mallatex. (P - 23)

14,80 680,000 10.064,00

2 B35236W5 m Ràfec a coronació superior, amb multicapes de rajola ceràmica amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. (P - 6)

20,99 65,000 1.364,35

3 E612U1YE m2 Paret d'obra de gruix 11,5 cm, de maó calat tipus gero R-65, de
240x115x50 mm, , segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de

47,00 30,700 1.442,90

euros
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marbre blanc 1:1:7 (P - 21)
4 E3223456 u Realització de pericons registrables per instal·lacions, obra de fabrica i

solera de formigo. amb tapa i marc de fundició (P - 13)
57,03 4,000 228,12

5 K21421R4 m3 Desmuntatge / enderroc de obertura en paret de maçoneria 60 cm per
realitzar obertures per finestres. (P - 87)

66,99 2,000 133,98

6 ART5RR65 PA Estintolament en paret de 60 cm de maçoneria per oberture de quatre
finestres, realitzat en dos fases, previ daus de fomigo sense retracció
per repartiment col·locacó de dintell de pedra calcaria, escopidor, i
acabat interior amb arc capalçat. (P - 4)

1.494,77 1,000 1.494,77

TOTAL Capítol 01.08 14.728,12

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 09 COBERTA

1 E52245MN m2 Coberta de teula arab recuperada, sobre bigues de fusta 30 x 15
intereix acabat tova ceràmica manual, aillamet termic de projecció de
poliuretà e=4 cm i poliestirè extruit e=6cm, barrera de vapor. (P - 20)

39,70 238,800 9.480,36

TOTAL Capítol 01.09 9.480,36

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 10 INSTAL·LACCIONS LAMPISTERIA

1 EY456Y8U u Instal·lació completa d'escomessa d'aigua dede la tuberia general fins
a la sal de maquines realitzan clau amb clua de pas en arqueta
interceptora, segons normativa vigent de la companyia. (P - 77)

325,51 1,000 325,51

2 EC256Y48 u Instal·lació completa de lampisteria interior d'un habitatge amb tub de
coure superficial en parets, inclou clau de pas general iclaus de pas a
cada aparell tant per aigua calenta com per freda. (P - 36)

1.546,18 1,000 1.546,18

3 EY031000 u Forat en parets de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant (P - 76)

6,18 10,000 61,80

4 EJ13B22BBRH u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color suau, preu alt, encastat a un taulell. Article: ref. 5021 de la sèrie
SISTEMA NEUTRO de HENKEL (P - 59)

93,10 4,000 372,40

5 EJ16D111 u Urinari de gres esmaltat brillant amb evacuació directe i alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col.locat amb fixacions murals
(P - 61)

25,47 3,000 76,41

6 EJ14BA2PBRH u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color suau, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Article: ref. 5021 de la sèrie SISTEMA NEUTRO de
HENKEL (P - 60)

269,14 5,000 1.345,70

7 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 62)

21,06 6,000 126,36

8 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 63)

66,20 2,000 132,40

9 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 64)

141,34 2,000 282,68

10 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 65)

38,00 5,000 190,00

euros
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11 1Q71D111 m Moble de lavabo preu mitja amb silestone a escollir, DM lacat en blanc
amb portes i calaixos, 2,00 x 0,8 m (P - 2)

516,71 2,000 1.033,42

TOTAL Capítol 01.10 5.492,86

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 11 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA

1 ER48386Y PA Instal·lació de posta a terra completa amb fil de coure nú de 35 mm2
de secció, col·locat anellat a la fonamentació de tot l'edifici i
connectant les piques d'acer recobertes de coure que siguin
necessaries per asolir al nivell de descàrrega reglamentari. inclou
caixa, pont i tot lo que sigui necessari per el seu correcte
funcionament. (P - 70)

913,77 1,000 913,77

2 ER4889UY PA Instal·lació de d'escomessa electrica completa, des de linia general
fins a l'armari de distribució segons normativa vigent de companya
suministradora.  (P - 72)

1.179,43 1,000 1.179,43

3 ER48389H PA Instal·lació electica complerta, col·locació de conduccions de preu alt,
realitzar conexionat des de caixa de distribució fins a cada mecanisme
individual deixant tota la insta·lació en funcionament, segons
oindicacions en plànols i d'acord amb el reglament electrotecnic de
baixa tensió, per una potenciia de 9,2 KW. (P - 71)

2.242,05 1,000 2.242,05

4 EU4300TE PA Instal·lació electica exterior, es realitzaran les connexions entre
il·luminaries exteriors, colocació i subministrament de les mateixes.
segons plànols. (P - 74)

2.242,05 1,000 2.242,05

5 EUEE207H PA Partida per ajuda d'especialista en il·luminació, regularitza enllumenat
sala d'actes, inclou mecanismes per control, i manteniment de
retalladors etc.. (P - 75)

1.027,62 1,000 1.027,62

6 EG62BG97 u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, muntat superficialment (P - 51)

12,04 17,000 204,68

7 EG11U925 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 150 mm2 de secció,
inclosa base portafusibles NH T-1 i els fusibles, muntada
superficialment (P - 45)

241,98 1,000 241,98

8 EG145302 u Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a dues
fileres de quinze mòduls i muntada superficialment (P - 46)

57,18 1,000 57,18

9 EG414A4B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 47)

34,35 6,000 206,10

10 EG621191C36F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu econòmic ref. 30101.90 + ref. 40901.18 d'EUNEA , encastat (P -
52)

10,42 25,000 260,50

11 EG414A4D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 48)

35,39 4,000 141,56

12 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
(P - 50)

123,18 2,000 246,36

13 EG63D15RC2Y u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà ref. 96036.07 de la sèrie ESTANCA55 d'EUNEA ,
muntada superficialment (P - 53)

16,40 75,000 1.230,00

14 EG426B9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

126,59 1,000 126,59

euros
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perfil DIN (P - 49)
15 EH2D1110 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35,

amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió
d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions
d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb
reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada
encastada (P - 55)

73,65 38,000 2.798,70

16 EH614111 u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència, flux aproximat
de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 425, col·locat
superficialment (P - 58)

52,68 2,000 105,36

17 EH117C44 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor
de cubeta de plàstic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T16/G5
de 54W, 2 (1x54W), amb reactància electrònica , instal.lada
superficialment al sostre (P - 54)

171,69 6,000 1.030,14

18 EH32U010 u Aplic amb làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment (P -
56)

29,26 14,000 409,64

19 EH431247 u Instalacio de iluminació especial per sala d'actes amb focus retalladors
i basics amb 1 làmpada halògena de designació QT 32 i
portalàmpades E27, per a una potència de fins a 150 W, alimentació a
230 V i funcionament a 230 V, amb cos d'alumini injectat de forma
cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, amb reflector circular i amb
capçal circular de suport d'accessoris independent, completament
orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril electrificat
trifàsic no encastat (P - 57)

143,55 26,000 3.732,30

TOTAL Capítol 01.11 18.396,01

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 12 INSTALACIO RENOVACIÓ AIRE

1 EE42R612 m Extracció d'aire viciat, instal·lació completa de renovació d'aire segons
DF, conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials i estractors,  (P - 42)

20,77 105,000 2.180,85

2 EE42R614 u Extractors exteriors per renovació d'aire, preu mitja, col·locació en
coberta i posada en marxa, conexions a conducte vertical. (P - 43)

230,59 5,000 1.152,95

3 B00223ER5 u Barrets exteriors d'acer amb imprimacio i pintats amb oxiron, segons
plànols (P - 5)

79,25 5,000 396,25

TOTAL Capítol 01.12 3.730,05

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 13 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 D54389TG PA Instal·lació de d'escomessa telecomunicacions completa, des de linia
general fins a l'armari de distribució segons normativa vigent de
companya suministradora.  (P - 8)

607,24 1,000 607,24

2 D55678RT67 PA Instal·lació telecomunicacions completa, inclou conduccions de preu
als per anar vistes, sistema centralitzat en armari RITU
(suministrament i col·locació), antena parabol·lica, tv, rtv, safi, adsl +
previsions, connexios centtralitzades segons plànol. (P - 9)

2.242,05 1,000 2.242,05

TOTAL Capítol 01.13 2.849,29

euros
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Capítol 14 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

1 EE21U113 PA Instal·lació completa de calefacció bitubular, des de sala de maquines,
caldera tipus segons projecte, emissors tipus segons projecte,
conduccions, termostats, es deixarà la instal·lació acabada i
funcionant perfectament i es realitzarà prova de càerrega, consultar
plànols. (P - 41)

6.210,39 1,000 6.210,39

2 EAJ4509TR PA Ajuda en instal·lació de Calefaccó per realitzar connexions varies amb
xarxa d'aigua, caldera, diposit, descamviador, etc... deixant la
instal·lació en correcte funcionament. (P - 30)

619,98 1,000 619,98

3 EK310A12 u Dipòsit de gas-oil de 1000 l de capacitat, (protecció segons normes) i
situat horitzontalment, elevat (P - 68)

2.102,48 1,000 2.102,48

TOTAL Capítol 01.14 8.932,85

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 15 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 ED111B81 PA Instal·lació xarxa de sanejament completa: inclou, col·locació de tubs
de difernts diametres per conexionar cada aparell senitari o desguas a
la xarxa, colocació de la xarxa en rasa i connexió a fossa septica
inclou sifo al final de xarxa. Comprovació de pendents. col·locació de
tub perimetral de drenatge i conducció fins a diposit d'aigua. Colocació
e instalació de baixants des de coberta per façana, canal de recollida
d'aigues. deixar xarxa de evacuació preparada per funcionar segons
DF i planols. (P - 37)

1.254,95 1,000 1.254,95

2 EA04WE40 PA Ajuda en instal·lació en xarxa de sanejament, petit material,
connexions etc.. (P - 27)

473,07 1,000 473,07

3 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 5000 l de capacitat,
col·locat a pou en terreny natural amb graves. (P - 66)

1.296,05 1,000 1.296,05

4 1D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m
d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix,
per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre
125 mm connexions a xarxa general de pluvials, colzes,T, capa filtrant
amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega
de terres (P - 1)

77,78 75,000 5.833,50

5 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 38)

14,61 15,000 219,15

6 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 39)

22,47 5,000 112,35

7 ED111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 40)

25,29 10,000 252,90

8 EB173B09 m Desguàs vertical de terrassa plana sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, col·locat superficialment a paret, de DN 90 mm,
fins a xarxa horitzontal, caixa o clavegueró, inclou connexions (P - 33)

24,00 16,000 384,00

9 EC17EE33 m Canal de recollida d'aigues a coberta, anclada a rafec, de PVC color
coure mb tub de PVC-U de paret estructurada, col·locat
superficialment a paret, de 110 mm, fins a xarxa vertical inclou
connexions (P - 35)

33,99 45,000 1.529,55

TOTAL Capítol 01.15 11.355,52

euros
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Capítol 16 ACS

1 EJAA7A11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 100 l de
capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i
aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat (P - 67)

492,98 1,000 492,98

2 KS034S002 PA Instal·lació solar completa, subministrament i col·locació de Plaques
solars, termostats, recirculadors, bombes, etc, anclatge i orientació,
conductes a sala de maquines i la seva connexio a circuit. (P - 106)

3.533,21 1,000 3.533,21

TOTAL Capítol 01.16 4.026,19

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 17 MANYERIA

1 E441511D m Barana d'acer amb passama H= 100 cm d'acer inoxidable d 50 mm i
montants brendoles cada 10 cm de rodó de 20 mm, inclos soldadures
montatge i siministrament.  (P - 15)

73,41 18,000 1.321,38

2 D9NV3440Y m Marc d'acer inoxidable per colocar amb ancoratges a paret, preparat
per rebre vidre U de 15 x 15 x 1,5 mm (P - 10)

39,67 30,000 1.190,10

3 EC121A04 m2 Vidre lluna incolora de 5+5 mm de gruix, col·locat sobre perfil
d'inoxidable amb silicona neutre. (P - 34)

50,10 10,000 501,00

TOTAL Capítol 01.17 3.012,48

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 18 NETEJA

1 A5C133KI m2 Neteja de paraments amb netejador quimic MASTER X diluit amb
aigua per desincrustar restes de calç, guix o ciment, aplicador amb
difussor i netejar energeticament amb raspall. (P - 3)

10,00 1.242,040 12.420,40

TOTAL Capítol 01.18 12.420,40

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 19 TANCAMENTS PRACTICABLES

1 EAQDU610 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb
melamina, estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària (P - 31)

88,06 8,000 704,48

2 EASAU010 u Porta tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla batent per a
una llum de 100x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, amb espiell de
30 cm de diàmetre amb vidre antifoc, col·locada (P - 32)

436,82 2,000 873,64

3 ESEDU056 u Porta antipanic tallafocs de material metàl·lica, EI2-C 60 d'una fulla
batent per a una llum de 210x205 cm, preu alt amb tanca antipànic,
amb espiell de 30 cm de diàmetre amb vidre antifoc, col·locada (P - 73)

652,82 2,000 1.305,64

4 EA1D3BA2 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x100 cm,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

160,88 22,000 3.539,36

euros
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classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb vidres climalit 6+8+6 (P - 28)

5 EA1E6YR5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x160cm,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb vidres climalit 6+8+6 (P - 29)

189,03 2,000 378,06

6 EE457U89 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col.locada sobre l'obra, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x160cm,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb vidres climalit 6+8+6 (P - 44)

89,95 11,000 989,45

TOTAL Capítol 01.19 7.790,63

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 20 JARDINERIA

1 FR71370L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la
baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície
de 500 a 2000 m2 (P - 85)

0,49 2.171,400 1.063,99

2 FR9AUAP0 m Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb
travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de
formigó (P - 86)

170,00 65,000 11.050,00

3 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 84)

282,96 9,000 2.546,64

4 F9F28111 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat (P - 83)

19,00 1.037,590 19.714,21

TOTAL Capítol 01.20 34.374,84

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 21 ASCENSOR

1 ELG3218N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral
i 0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de 2 parades (3 m), maniobra
universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable,
cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat
d'acabats mitjana, inclos subministrament i instal·lació de cabina amb
vidres i acer inoxidable. (P - 69)

38.372,72 1,000 38.372,72

TOTAL Capítol 01.21 38.372,72

euros



Proposta d´intervenció i canvi d´ús del Castell de Domeny

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 268.878,21

Subtotal 268.878,21

13,00 % GASTOS GENERALS SOBRE 268.878,21........................................................... 34.954,17

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 268.878,21.......................................................... 16.132,69

16,00 % IVA SOBRE 319.965,07......................................................................................... 51.194,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 371.159,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS SETANTA-UN MIL  CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS )
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5. ESTUDI DE VIABILITAT 
 
 La idea 
 
 El projecte que hem realitzat es una inversió per realitzar per l’ajuntament de Sant Gregori, 
(Girona), amb el suport de la Caixa Girona i La Cambra de Comerç de Girona. D’aquesta manera 
l’Ajuntament compra un espai en desús, totalment abandonat i el rehabilitar per crear una Casa 
Cultural.  

La inversió te dos vessants: una es rehabilitar un element abandonat millorant la imatge del 
poble, i l’altre, crear un espai on realitzar activitats, exposicions, cinema/projeccions, esdeveniment per 
a empreses, cursos, classes ( Idiomes, musica, cuina, ioga....) i d’una manera publica i cogestionada amb la 
xarxa de biblioteques oferiríem un servei de biblioteca a nivell d’arxiu històric de Sant Gregor i 
rodalies. 

La manera de enfocar-ho seria la següent: Aquest es donaria en concessió a qui volgués per 
explotar-ho, sempre amb el recolzament de l’ajuntament. Les persones o persona que el gestioni tindrà 
que fer publicitat i buscar activitats perquè la gent vingués. 

La Casa Cultural Castell de Domeny es un espai amb moltes possibilitats. 
 
 
Situació 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que podem oferir 
 
 AL Centre Cultural es podrien realitzar les següent activitats: 
 

Cursos de instruments: La persona que gestioni el Centre 
Cultural podria oferir classe de guitarra o qualsevol altre 
instrument, a les aules polivalent 01 i 02, podrien ser 
individuals i col·lectives, formar petits concerts fi de curs a 
la sala d’actes etc. Aquest curs podria ser tots els dies 
cobrint amb els horaris de tothom que volgués apuntar-si.   

 
 
 
 
 
 

Cursos de ioga: La persona que gestioni el Centre Cultural 
podria oferir cursos de ioga, a les aules polivalent 01 i 02, 
podrien ser individuals i col·lectives, formant grups. Aquest 
curs podria ser tots els dies cobrint amb els horaris de 
tothom que volgués apuntar-si.   

 
 
Cursos de pintura: Es podrien oferir cursos de pintura, 
especialment per a grups, aprofitant les aules 
polivalents 01 i 02. Desprès sempre es podria utilitzar 
la sala d’exposicions per exposar els treballs dels 
grups a final de curs etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Cursos de cuina: La persona que gestioni 
la casa cultural podria ofertar cursos de 
cuina per la gent de Sant Gregori i 
rodalies, el lloc serien les aules 
polivalents, aquestes no tenen aigua ni 
aparells de cuina, per tant tindrien que 
ser classe teòriques i amb demostracions, 
si es volgués durant la durada del curs 
es podrien portar un forns unes hores al 
dia o setmana. 
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Cursos d’artesania: Es podrien oferir cursos 
d’artesanies varies, especialment per a grups, 
aprofitant les aules polivalents 01 i 02. Desprès 
sempre es podria utilitzar la sala d’exposicions 
per exposar els treballs dels grups a final de 
curs etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposicions: La sala d’exposicions es un 
espai creat amb aquest fi, principalment, 
es un espai idoni per exposar pintura, 
artesania, fotografia, etc. Una proposta 
seria col·locar exposicions mensuals o 
segons la demanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocktails: A la sala d’exposicions i a la sales 
d’actes son llocs que podrien utilitzar per 
llogar per cocktails, aniversaris o petites 
festes. Tot lo que fos material de neveres 
taules etc es llogaria externament o serveis 
municipal de l’ajuntament de Sant Gregori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Càterings: Una mica mes enllà seria 
el proposar per fer càterings, 
nosaltres col·locaríem el lloc i 
contractaríem els serveis, sopars 
d’empresa, sopars de Nadal, etc    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeccions: Les projeccions serien el plat 
fort de la sala d’actes, es podrien 
organitzar actes per veure partits de 
futbol, pel·lícules, documentals, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xerrades: La sala d’actes gracies a la seva 
amplitud i volum crec que es un espai 
perfecte per poder fer xerrades de 
empreses, cursos de empreses, mítings 
politics etc. 
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INVERSIÓ 90.000,00 €
REHABILITACIÓ 371.159,48 €

40.827,54 €
COMERCIALIZACIÓ 6.000,00 €
SUBENCIÓ* -150.000,00 €
TOTALS 357.987,02 €

SOLAR + MAS

GASTOS (HONORARIs, PERMISOS) 11%

 
 
Petits concerts: Una opció que també estaria 
dintre de les possibilitats del Centre Cultural 
seria portar grups de musica clàssica, flamenc, 
jazz.. etc. Per tocar alguns dies a la setmana o 
els caps de setmana per, l’espai de la sala 
d’actes seria perfecte per la seva realització     
 
 
 

 
 
 

Com es gestiona 
 
El Centre Cultural Castell de Domeny es gestionaria mitjançant una concessió que l’ajuntament 

donaria a algun veí/veïna per gestionar-ho. També, ja que seria un espai mig municipal tindria la 
col·laboració i el recolzament d’aquest, per la divulgació del mateix.  

La persona que gestioni el Centre Cultural tindrà que fer un seguit de ofertes semblants a les 
que hem presentat al punt anterior per aconseguir tenir sempre les dues aules plenes, al igual que les 
exposicions i la sala d’actes. Lo mes important serà donar-hi a conèixer en el poble, també en Girona i 
rodalies, ja que esta molt a prop. 

La persona en qüestió tindrà que posar uns preus es funció a unes despeses fixes de salaris, 
llum aigua, etc. i pagar-li a la persona que dona el curs o activitat i sumar el cost del lloguer per 
amortitzar els espai.  

Exemple hipotètic: 
 
Cursos d’angles: de dimarts a dissabte de 18:00 a 20:00h preu per persona 80€ mensuals.  
Inscripcions: 15 persones 

 Ingressos: 80€ x 15 pers =1200€ 
 Despeses:  
  Professor: 600€ 
  Serveis (llum, aigua..)= 20€ 
 Queden al Centre Cultural 580 € mensuals per un curs de 2 hores al dia. 
 
 La idea es aconseguir cobrir tot l’horari, unes 6 hores diàries amb activitats a les dues aules, 
d’aquesta manera si cobrim les dos aules sis hores amb la anterior hipòtesis tindríem 3480 € mensuals 
solament de cursos en les dues aules. 
 

Demanda 
 
 Per realitzar l’estudi també hem tingut en compte si tindríem demanda de les activitats. A Sant 
Gregori tenen escola de musica, biblioteca, espais polivalents, etc, he parlat amb la gent que gestiona i 
tenen una forta inscripció i demanda, de fet molta gent es queda fora de l’escola de musica cada any. 

 Per realitzar un estudi mes exhaustiu es tindria que fer una enquesta a una mostra variada de 
la població per veure realment si existeix demanda potencial i també per poder saber quins son les 
activitats que mes interessen per poder oferir. 
 En principi per fer l’estudi previ fem una hipòtesis de que la demanda seria positiva, perquè lo 
que si es cert i sabem es que aquest tipus d’espais amb activitats relacionades amb hobbies o oci 
tenen força demanda i èxit.  
 
 

Viabilitat 
 

 Aquest espai a sigut rehabilitat per l’ajuntament, i gracies a unes subvencions de 150.000,00€ 
per part de la Caixa Girona i la Cambra de Comerç de Girona. L’ajuntament assumeix la hipoteca o 
despesa econòmica i cobrarà al gestor una mensualitat en funció de lloguer. 
 Per poder manegar uns números hem fet uns càlculs. En primer lloc la inversió que fa 
l’ajuntament realment, despeses generals de salaris i manteniment, i per últim una hipòtesi d’ingressos 
(semblant al càlcul fet anteriorment). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ INTERIOR CASA CULTURAL

P. BAIXA m2 P.PRIMERA m2 P.SEGONA m2
SECRETARIA 33,38 ...... ......
BANY DONES 19,96 ...... ......
BANY HOMES 19,15 ...... ......
VESTIBUL 33,78 ...... ......
SALA EXPOCICIONS 84,1 ...... ......
VESTIBUL ...... 33,78 ......
SALA D'ACTES ...... 84,1 ......
AULA POLIVALENT 01 ...... 33,38 ......
AULA POLIVALENT 02 ...... 38,96 ......
BIBLIOTECA ...... ...... 106,92
TOTALS 190,37 190,22 106,92

PER FER LÉSTUDI DESPRECIAREM LES DEPENDENCIES QUE NO ES POGUIN AMORTITZAR, ES A 

DIR QUE NO POGUEM TREURE UN BENEFICI PER LLOGAR, ENCARA QUE SON MOLT 

IMPORTANTS D'UNA MANERA INDIRECTE (SECRETARIA, BANYS, VESTIBULS I BIBLIOTECA)

COSTOS MENSUALES 1.700,00 €  SALARI  PERCEPCIÓN NETA + 30% DE GASTOS
1.100,00 €  SALARI  PERCEPCIÓN NETA + 30% DE GASTOS

500,00 €  MANTENIMENT Y VARIS
TOTAL MENSUAL 3.300,00 €
TOTAL ANUAL 39.600,00 €

ELS DOS SALARIS SERÀN DE LES DUES PERSONES QUE TREBALLARAN PER ORGANITZAR, COORDINAR I 
CERCA ACTIVITATS I EXPOCICIONS. UNA TREBALLARA A JORNADA COMPLETA I L'ALTRE SALARI ES PER 
RECOLZAMENT EN MOMENTS DE FEINA PUNTA. LA PART MES IMPORTANT SERÀ LA DIVULGACIÓ I  FER-HO 
ATRACTIU PERQUE LA GENT VINGUI
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CASA CULTURAL
CUENTA DE RESULTATS
INVERSIÓN TOTAL 357.987,02 €
COSTOS FIXOS ANUALS 39.600,00 €
INGRESSOS ANUALS 67.980

TOTAL ANUAL INGRESSOS 67.980,00 € CÀLCUL DE LA TAXA D'OPORTUNITAT

Cash flow previ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

COBRAMENTS 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 

INVERSIÓ TOTAL -357.987,02 
COSTOS FIXOS ANUALS -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 
INGRESSOS ANUALS 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 

PAGAMENTS -357.987,02 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 

Prestec hipotecari 357.987,02 
SUBTOTAL CAPITAL 357.987,02 

CASH FLOW (COBROS -  PAGOS -357.987,02 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 
CASH FLOW ACUMULAT 28.380,00 56.760,00 85.140,00 113.520,00 141.900,00 170.280,00 198.660,00 227.040,00 255.420,00 283.800,00 312.180,00 340.560,00 368.940,00 397.320,00 425.700,00 
VAN = 99.801
i = 4,50%
TIR = 6,84%
PAY BACK = 30 AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL

67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 2.039.400,00 

-357.987,02 
-39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -1.188.000,00 
67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 2.039.400,00 

-39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -1.545.987,02 

-357.987,02 
28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 28.380,00 493.412,98 

454.080,00 482.460,00 510.840,00 539.220,00 567.600,00 595.980,00 624.360,00 652.740,00 681.120,00 709.500,00 737.880,00 766.260,00 794.640,00 823.020,00 493.412,98 

5. ESTUDI D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL INGRESSOS VINDRAN DE:
AULA POL. 01 CURSOS A LES AULES 
AULA POL. 02 CURSOS A LES AULES 
SALA D'EXPOSICIONS VISITES A LES EXPOSICIONS, LLOGUER PER ESDEVENIMENTS
SALA D'ACTES VISITES A XERRADES I PROYECCIONS, LLOGUER ESDEVENIMENTS 

INGRESOS ANUALES 100% OCUPACIÓN

CASA CULTURAL AULA POL. 01 1.700,00 €
AULA POL. 02 1.700,00 €
SALA D'EXPOSICIONS 3.300,00 €
SALA D'ACTES 3.600,00 €
TOTALS MES 10.300,00 €
TOTALS ANY 123.600,00 €

INGRESOS ANUALES 55% OCUPACIÓN

CASA CULTURAL 67.980,00 €
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CASA CULTURAL
COMPTE DE RESULTATS
INVERSSIÓ TOTAL 357.987,02 €
COSTOS FIXOS ANUALS 39.600,00 €
INGRESSOS ANUALS 67.980

TOTAL ANUAL INGRESSOS 67.980,00 €

Cash flow defintiu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

COBRAMENTS 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 

INVERSIÓ TOTAL -357.987,02 
COSTOS FIXOS ANUALS -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 
INGRESSOS ANUALS CASA RURAL 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 
COST HIPOTECARI -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 

PAGAMENTS -357.987,02 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 

Prestec hipotecari 357.987,02 
SUBTOTAL CAPITAL 357.987,02 

CASH FLOW (COBROS -  PAGOS 0,00 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 
CASH FLOW ACUMULAT 12.270,58 24.541,17 36.811,75 49.082,34 61.352,92 73.623,50 85.894,09 98.164,67 110.435,26 122.705,84 134.976,43 147.247,01 159.517,59 171.788,18 184.058,76 
 i = 4,50%
ANYS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
interessos financers anuals 16.109
acumulat 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109

CÀLCUL DE LA TAXA D'OPORTUNITAT

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL

67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 2.039.400,00 

-357.987,02 
-39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -39.600,00 -1.188.000,00 
67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 67.980,00 2.039.400,00 

-16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -16.109,42 -483.282,48 

-55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -55.709,42 -2.029.269,50 

-357.987,02 
12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 12.270,58 10.130,50 

196.329,35 208.599,93 220.870,51 233.141,10 245.411,68 257.682,27 269.952,85 282.223,43 294.494,02 306.764,60 319.035,19 331.305,77 343.576,35 355.846,94 10.130,50 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109 16.109

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions  
 
 Després de veure els números podem veure que no serà una inversió per grans rendes anuals o 
grans beneficis, simplement serà un espai que es podrà auto gestionar, generarà el suficient diners per 
pagar un bon sou al seu gestor (que dependrà de lo que ell vulgui generar, el seu sou es orientatiu), 
un altre sou mes baix per tenir una persona per recolzar en moments puntuals i pagar-li al ajuntament 
el lloguer mensual mes uns interessos del 5,5%. 
 Crec que es una bona inversió per realitzar per part de l’Ajuntament, ja que, donar la 
oportunitat de gestionar-lo a una persona del poble, de donar dinamisme al mateix amb activitats i 
cursos i de rehabilitar un espai en desús i integrar-lo com un lloc mes per poder gaudir.  
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11.1 Annex de càlcul estructural 
 
 

Estructura horitzontal Planta Primera 
 

En La primera planta farem un forjat biguetes de fusta amb revoltó ceràmic de rajol manual, per 
quedar vist, espais de revoltó reblert de morter alleugerit amb arlita. De les biguetes de fusta 
sortiran uns connectors que uniran amb la solera de formigó que farem, malla electrosoldada, morter i 
paviment de rajol ceràmic manual recuperat. En la construcció del forjat les biguetes s’encastaran a la 
paret de maçoneria tal com estaven avanç de la reforma, però realitzarem un dau de formigó o reposin 
aquestes per millorar el recolzament i els descens de càrregues. En els laterals es col·locaran 
connectors de ferro a 30 graus. (veure detall als plànols).  

 
Els càlculs que realitzarem a continuació estaran d’acord amb lo establert al Codi Tècnic de 

l’Edificació CTE, tan mateix amb els documents basics de seguretat estructural DB-SE, accions en 
l’edificació DB-SE-AE i d’estructures de fusta DB-SE-M.     
 

Classificació de la fusta  
 
En el projecte col·locarem una fusta de pi massís laricio (Espanya) de tipus ME-1 amb una classe 

resistent de C-30. 
Segons la classificació de la taula C.1. DB-SE-M 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traurem les propietats associades a la classe resistent de la taula E.1 DB-SE-M.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de servei DB-SE-M 
 

1-Cada element estructural considerat te que assignades unes classes de servei definides a 
continuació. 
  a) Classe de servei 1. Es caracteritza per un contingut d’humitat en la fusta 
corresponent a una temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que solament 
excedeixi el 65% unes poques setmanes al any.    
  b) Classe de servei 1. Es caracteritza per un contingut d’humitat en la fusta 
corresponent a una temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que solament 
excedeixi el 85% unes poques setmanes al any. 

c) Classe de servei 3. Condicions ambientals que condueixin a un contingut d’humitat 
superior al de la classe de servei 2. 

 
 Accions DB-SE-AE 
 
 Les accions son totes les càrregues degudes a persones, mobiliari, obra, accions climàtiques (neu 
vent. Etc) que rep l’estructura. Les podem dividir en: 
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 a) Accions permanents (G): Son aquelles que actuen en tot moment sobre l’estructura amb 
posició constant. La seva magnitud pot ser constant (com al pes propi del elements constructius) o no 
(com les accions reològiques o el pretensat). 
 b) Accions variables (Q): Son aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura, com las degudes 
al us o a les accions climàtiques.    
 
 
 
 
 
 

    
     

   
  

Accions permanents. 
 
 Traurem els pesos del materials segons l’Annex C del CTE DB-SE-AE.  
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Altres càrregues permanents 
 
Envans: En el cas de envans ordinaris amb un pes per metre quadrat no sigui superior a 1,2 

KN/m2, i el seu gruix no excedeixi de 0,08 m, y la seva distribució en planta sigui sensiblement 
homogènia, el seu pes propi podrà assimilar-se a una càrrega equivalent uniformement distribuïda. Com 
a valor d’aquesta càrrega equivalent es podrà adoptar el valor de 0,8 KN/m2 multiplicat per la meitat 
entre la superfície de envans i la de la planta considerada. En el cas de envans mes pesats, aquets es 
podran assimilar al mateix valor de càrrega equivalent uniforme citat mes un increment local, de valor 
igual al excés de pes de l’envà respecte 1,0 KN per m2 d’alçat. 

En general, en vivendes serà suficient considerar com pes propi de envans una càrrega de 1,0 
KN per cada m2 de superfície construïda. 

 
Accions variables 
 
Sobrecàrrega  
 
Per lo general, els efectes de la sobrecarrega d’us poden simular-se per la aplicació de una 

carga distribuïda uniformement. D’acord amb l’ús que sigui fonamental en cada zona del mateix, com 
valor característics s’adoptaran els de la taula 3.1. Aquest valors inclouen tant els efectes derivats de 
l’ús normal, persones, mobiliari, mercaderies puntuals, contingut dels conductes, maquinaria y en el seu 
cas vehicles, així com les derivades de la utilització poc habitual, com acumulació de persones, o de 
mobiliari amb ocasió de trasllat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinació de la carga de neu 
 
En cobertes planes d’edificis de pisos en localitats de alçada inferior a 1000 m, es suficient 

considerar una càrrega de neu de 1,0 KN/m2. En altres casos en estructures lleugeres, sensibles a 
carga vertical, els valors poden obtenir-se com s’indica a continuació: 

 
1-Com valor de carrega de neu por unitat de superfície en projecció horitzontal, qn, pot ser: 

         q n = μ · sk (3.2) 
Sent:  
μ: Coeficient de forma de la Coberta segons 3.5.3 
sk: Valor característic de la carrega de neu sobre un terreny horitzontal segons 3.5.2 
 
2-Quan la seva construcció estigui protegida de la acció del vent, el valor de càrrega de neu 
podrà reduir-se en un 20%. Si es troba en un emplaçament molt exposat, el valor tindrà que 
ser augmentat en un 20 %.   
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 Deformacions 
 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la 
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal es prou rígida quan les deformacions 
acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 

 
 Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 
 Sostres amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 
 Sostres sense envans       L/300 
 
    Kmod 
  
 Factor de modificació, els valors figuren a la taula 2.4 tenint en compte. Prèviament la clase de 
duració de la carrega y la classe de servei.  
  

 
. 
 
 
 
 
 
  

Kdef 
 
 Factor de fluència que te en compte l’existència de carregues permanents y el contingut 
d’humitat en la fusta  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γm 

Coeficient de seguretat per als materials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
γ 

 
Coeficient de seguretat per a les accions 
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Càlcul de l’estructura de la planta primera 
 
En primer lloc explicarem la composició del forjat: 
 
En La primera planta farem un forjat biguetes de fusta amb revoltó ceràmic de rajol manual, per 

quedar vist, espais de revoltó reblert de morter alleugerit amb arlita. De les biguetes de fusta 
sortiran uns connectors que uniran amb la solera de formigó que farem, malla electrosoldada, morter i 
paviment de rajol ceràmic manual recuperat. En la construcció del forjat les biguetes s’encastaran a la 
paret de maçoneria tal com estaven avanç de la reforma, però realitzarem un dau de formigó o reposin 
aquestes per millorar el recolzament i els descens de càrregues. En els laterals es col·locaran 
connectors de ferro a 30 graus. (veure detall als plànols). 

 
En els plànols hem proposat una estructura de bigues de fusta de pi massissa amb una secció 

de càlcul de 30 x 15 cm.  
 
 
Intereix: 60 cm 
 
Llum mes desfavorable: 4,85 m 
 
Secció de càlcul: 30 x 15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dades inicials 

  - Resistència característica = 300 Kg. / cm² 

  - Classe de servei:                   1 

  - Uso =    Públic  

  - Kmod =    0,6 

  - Kdef =    0,6 

  - γm =     1,3 

  - γ =     1,35 

  - E =     110.000 Kg. / cm² 

 

 

 

Càlculs previs 

 Fletxa màxima  

   l / 300 = 485 / 300 = 1,61 cm. 

 Resistència de càlcul a flexió  

   fm,d= 0,6 x (300 / 1,3) = 138,46 Kg. / cm² 

Resistència de càlcul a tallant  

   fv,d= 0,6 x (30 / 1,3) = 13,84 Kg. / cm² 

Moment d’inèrcia  

   I = (b X h³) / 12 = (15 x 30³) / 12 = 33.750 cm4. 

   E x I = 11*104 Kg. / cm² x 33.750 cm4 = 371.250 kg/m2 
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Pes propi  

   Biga = 5 KN/m³ x 0,15 x 0,30m. x 1m. =  0,15 KN / m. 

   Rajola ceràmica = 0,8 KN/m² x 0,45 x 1m. =    0,36 KN / m. 

   Reblert de morter = 18 KN / m³ x 0,0252 m² x 1 = 0,45 KN / m. 

   Paviment ceràmic = 0,50 KN / m² x 0,6 x 1m. =  0,30 KN / m. 

                                                                 Total=     1,26 KN/m 

   

 

 

 

Pes variable 

   Sobrecarrega d’ús = 3 KN / m² x 0.6 m. =  1,8 KN / m. 

   (zona de taules i cadires) 

   Descarrega de l’escala = 1 KN / m² x 0.6 m.= 0,6 KN / m. 

        Total =    2,40 KN /m. 

 

 

CP = 1,26 KN /m x 1,35 = 1,70 KN =  170 Kg 

CV = 2,40 KN /m x 1,35 = 3,24 KN = 324 Kg 

CT = 3,66 KN /m x 1,35 = 4,94 KN = 494 Kg 

 

 
 

Comprovacións de deformacions 
U = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
Ucp = 0,013 x [(170 x 553,30) /  371.250]= 0,003 = 0,3 cm. 
Ucv = 0,013 x [(324 x 553,30) / 371,250] = 0, 006 = 0,6 cm. 
Ucp.dif= 0,3 x (1 + 0,6) = 0,48 cm   
Ucv.dif= 0,6 x 1 = 0,6 cm (no aplicarem Kdef perquè per accions variables no es considera) 
Unet.fin= 0,48 + 0,6 = 1,08 cm < 1,61   
 
La estructura compleix perfectament, hem calculat la biga per la llum mes gran, però per criteri 

deixarem la mateixa secció en els altres vanos, així sempre estem mes segurs  
 
 
 

 
Comprovacions a flexió 

M = (q x L2) / 8; 

M = (494 x 23,52) / 8 = 1.452,36 Kg.m = 145.236 Kg.cm²  

I = (b X h³) / 12 = (15 x 30³) / 12 = 33.750 cm4.  

W= I / (h / 2); 

W = 33.750 / 15 = 2.250 cm³. 

Om,d = Md / W; 

Om,d = 145.236 Kg.cm² / 2.250 cm³= 64,54  Kg/cm² < fm,d= 138,46 Kg/cm²   Compleix  

 
Comprovacions a tallant 
 
Q = (q x L) / 2; 
Q = (492 x 4,85) / 2 = 1.193,10 kg  

F = (b x h); 

F= 15 x 30 = 450 cm² 
Td = (1,5 x Qd) / F; 
Td = (1,5 x 1193,10) / 450 = 3,97 Kg/cm² < fv,d= 13,84 Kg. / cm²   Compleix 
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Càlcul de l’estructura de coberta 
 
Coberta: La coberta estarà formada per bigues amb inclinació sota coberta, llates a sobre per 

col·locar les toves, aïllament tèrmic i teules. 
 
En els plànols hem proposat una estructura de bigues de fusta de pi massissa amb una secció 

de càlcul de 30 x 15 cm.  
 
 
 
Intereix: 60 cm 
 
Llum mes desfavorable: 6,00 m 
 
Secció de càlcul: 30 x 15 cm 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dades inicials 

  - Resistència característica = 300 Kg. / cm² 

  - Classe de servei:                   1 

  - Uso =    Públic  

  - Kmod =    0,6 

  - Kdef =    0,6 

  - γm =     1,3 

  - γ =     1,35 

  - E =     110.000 Kg. / cm² 

 

 

 

Càlculs previs 

 Fletxa màxima  

   l / 300 = 600 / 300 = 2 cm. 

 Resistència de càlcul a flexió  

   fm,d= 0,6 x (300 / 1,3) = 138,46 Kg. / cm² 

Resistència de càlcul a tallant  

   fv,d= 0,6 x (30 / 1,3) = 13,84 Kg. / cm² 

Moment d’inèrcia  

   I = (b X h³) / 12 = (15 x 30³) / 12 = 33.750 cm4. 

   E x I = 11*104 Kg. / cm² x 33.750 cm4 = 371.250 kg/m2 
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Pes propi  

   Biga = 5 KN/m³ x 0,15 x 0,30m. x 1m. =  0,23 KN / m. 

   Llates = 5 KN/m³ x 0,10 x 0,08m. x 1m. =  0,04 KN / m. 

    Tova ceràmica = 0,8 KN/m² x 0,45 x 1m. =    0,36 KN / m. 

   Aïllament tèrmic = 0,3 KN/m³ x 0,1 m x 0,6 =       0,018 KN / m. 

   Teula ceràmic = 0,60 KN/m² x 0,6 x 1m. =      0,36 KN / m. 

                                                                 Total=     1,00 KN/m 

   

 

 

 

Pes variable 

   Sobrecarrega de neu = 3 KN / m² x 0.6 m. = 0,5 KN / m. 

   Sobrecarrega de neu = 3 KN / m² x 0.6 m. = 0,5 KN / m. 

    

        Total =     1,00 KN /m. 

 

CP = 1,00 KN /m x 1,35 = 1,35 KN = 135 Kg 

CV = 1,00 KN /m x 1,35 = 1,35 KN = 135 Kg 

CT = 2,00 KN /m x 1,35 = 2,70 KN = 270 Kg 

 

 Descomposició de càrregues  

 

CPx = 135 x sin 30 º = 67,50 kg·ml 

CVx = 135 x sin 30 º = 67,50 kg·ml 

CVx = 270 x sin 30 º = 135 kg·ml 

 

CPy = 135 x cos 30 º = 116,91 kg·ml 

CVy = 135 x cos 30 º = 116,91 kg·ml 

CVy = 270 x cos 30 º = 233,82 kg·ml 
Comprovacións de deformacions 

Eix x 

U = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
Ucpx = 0,013 x [(135 x 1296) / 371.250]= 0,006 = 0,6 cm. 
Ucvx = 0,013 x [(135 x 1296) / 371,250] = 0, 006 = 0,6 cm. 
Ucp.difx= 0,6 x (1 + 0,6) = 0,96cm   
Ucv.difx= 0,6 x 1 = 0,6 cm (no aplicarem Kdef perquè per accions variables no es considera) 
Unet.finx= 0,96 + 0,6 = 1,56 cm < 2,00   
 
Eix y 
U = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
Ucpy = 0,013 x [(116,91 x 1296) / 371.250]= 0,005 = 0,5 cm. 
Ucvy = 0,013 x [(116,91 x 1296) / 371,250] = 0,005 = 0,5 cm. 
Ucp.dify= 0,5 x (1 + 0,6) = 0,8 cm   
Ucv.dify= 0,5 x 1 = 0,5 cm (no aplicarem Kdef perquè per accions variables no es considera) 
Unet.finx= 0,8 + 0,5 = 1,30 cm < 2,00   
 
 
La estructura compleix perfectament en els dos eixos, hem calculat la biga per la llum mes gran, 

però per criteri deixarem la mateixa secció en els altres vanos, així sempre estem mes segurs  
 
Comprovacions a flexió eix x 

Mx = (q x L2) / 8; 

Mx = (135 x 36) / 8 = 607,5 Kg.m = 60.750 Kg.cm²  

I = (b X h³) / 12 = (15 x 30³) / 12 = 33.750 cm4.  

W= I / (h / 2); 

W = 33.750 / 15 = 2.250 cm³. 

Om,d = Md / W; 

Om,d = 60.750 Kg.cm² / 2.250 cm³= 27 Kg/cm² < fm,d= 138,46 Kg/cm²   Compleix  

Comprovacions a flexió eix x 

My = (q x L2) / 8; 

My = (233,82 x 36) / 8 = 1.052,19 Kg.m = 105.219 Kg.cm²  

I = (b X h³) / 12 = (15 x 30³) / 12 = 33.750 cm4.  

W= I / (h / 2); 

W = 33.750 / 15 = 2.250 cm³. 

Om,d = Md / W; 

Om,d = 105.219 Kg.cm² / 2.250 cm³= 47 Kg/cm² < fm,d= 138,46 Kg/cm²   Compleix  
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11.2 Annex de càlcul d’instal·lacions 

 
Càlcul d’instal·lació d’aigua  
 
 Consums: Segons el CTE DB HS-4 la instal·lació te que subministrar als aparells i equips higiènics els 
següents caudals. 
 La nostra instal·lació es mol reduïda, ja que tan sols tenim dos bany sense dutxes.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Tindrem el seguen consum: 
1 Bany d’homes amb: 
 3 rentamans 0,15 dm3/s aigua freda / 0,09 dm3/s ACS 
 2 inodors amb cisterna 0,20 dm3/s   
 3 urinaris amb aixeta tempo. 0,45 dm3/s 
 
1 Bany de dones amb: 
 3 rentamans 0,15 dm3/s aigua freda / 0,09 dm3/s ACS 
 3 inodors amb cisterna 0,30 dm3/s   
 
Total aigua freda= 1,25 dm3/s 
  
Total ACS= 0,18 dm3/s 
 
 Son uns consums molt baixos ja que la instal·lació es molt petita, encara aixo els aparells aniran dotats 
de mecanismes d’estalvi d’energia. 
 

 

Caudal necessari: 
 El caudal necessari ve dotat per la següent expressió Cn = (CAfreda + CACS) x K1 
On K1 es un coeficient de simultaneïtat de consums K1= 1 / √n-1  
On n es el numero d’aparell que te la instal·lació. 
 K1 = 1 / √14-1 = 0,27 
 Cn = (1,25 + 0,18) x 0,27 =0,38 dm3/s 
Pressió necessària 
 No necessitarem cap aparell ni de reducció de pressió ni de augment, ja que, el consum d’aigua es troba 
a la planta baixa i en aquest punt ja tenim una pressió de 2,00 Kg/cm2    
 
Instal·lació 
 La instal·lació es realitzarà amb conduccions de coure llises. Com ja hem comentat avanç les conduccions 
aniran vistes, solament quan sigui imprescindible per la instal·lació perforarem parets, tenim que tenir en compte 
que les parets son de carrega i qualsevol rasa horitzontal podria generar un problema de estabilitat al conjunt. 
 
Conduccions 
 La instal·lació comença en la sala de maquines, on col·locarem una conducció fins als banys, aquesta 
conducció serà de coure de diàmetre 20 mm al igual que les seves claus de pas. 
 Farem dos derivacions que aniran als diferents banys, a partir de les derivacions i fins al servei directe 
dels aparells les conduccions seran de coure de diàmetre 12 mm al igual que les seves claus de pas. Cada cambra 
sanitari tindrà claus de pas, una per aigua freda i altre per calenta, també es col·locarà claus de pas a cada 
aparell sanitari. 
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Càlcul de calefacció  
 
 La instal·lació de calefacció es realitzarà per fluid calent a traves dels radiadors/emissors. L’aigua, el 
nostre fluid s’escalfarà com ja hem comentat anteriorment gracies a l’energia solar, que gracies a unes plaques 
de captació escalfaran l’aigua. El circuit preveu un escalfador instantani que funcionarà amb gas-oil per si de cas 
en algun moment determinat les plaques no poden escalfar suficient. 
 El sistema de calefacció serà bitubular. 
 
 Necessitats calorífiques 
 

Per realitzar el càlcul seguirem el model simplificat de la ROCA. Es tracta de multiplicar la superfície del 
local per tres factors, variables en funció de les característiques i situació de la vivenda i el regim de calefacció 
que s’utilitzi en el mas. 

Factor A: Base en Kcal/h/m2. El factor varia en funció del us al que estigui destinat, del context i del 
regim de calefacció que s’utilitzi.  
Factor B: Coeficient corrector, s’aplica en la base a la temperatura de càlcul en l’exterior de l’edifici a 
calcular. 
Factor C: Factor que regula les necessitats a partir del tipus de construcció, antiguitat, etc.. Per 
interpretar correctament el factor B, es imprescindible conèixer les temperatures exteriors del càlcul per 
les distintes zones del pais. 

 
 
 

Girona = -3ºC 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Selecció d’emissors 
 
 Una vegada sabem les necessitats calorífiques que necessitem tenim que anar a buscar uns radiador que 
cobreixin aquestes. Optarem per radiador d’alumini. Col·locarem el model de la casa Baxi-Roca ALIS 80 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C
Vestibul 33,78 92 1,15 1,44 5146,45

Secretaria 33,58 92 1,15 1,44 5115,98
Banys Homes 19,96 69 1,15 1,44 2280,71
Bany Dones 19,15 69 1,15 1,44 2188,16

Sala expocicions 83,31 92 1,15 1,44 12692,45
Vestibul 33,78 90 1,15 1,44 5034,57

Aula P. 01 33,58 90 1,15 1,44 5004,76
Aula P 02 38,96 90 1,15 1,44 5806,60

Sala d'actes 83,31 67 1,15 1,44 9243,41
P2 Biblioteca 106,32 92 1,15 1,44 16198,06

68711,15Total

Necesitat calorifica Kcal/hFactors

PB

P1

Nivell Estancia Superficie
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 Claus de reglatge 
 
 Col·locarem les claus de reglatge i els detentors, per a demandes de mes de 1500 Kcal/h les claus seran 
de ½”. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Col·locarem 5 Purgadors, 1 a cada emissor de la planta segona, ja que es la mes alta. 
 
  
 
 Producción D’ACS 
  
 El sistema de producció d’aigua calent sanitària serà per energia solar, seguint les exigències del CTE. 
S’instal·laran un sistema eficient per la producció d’aigua calent sanitària en un mínim d’un 60 % de la demanda 
que te el mas, però que també tingui capacitat per subministrar a la instal·lació de calefacció. Desprès de 
consultar varis catàlegs hem decidit realitzar la següent solució. 
  
 Col·locarem les plaques solars al jardí, l’aigua freda de la xarxa s’escalfarà a les plaques solars i anirà 
al circuit de consum, primer passant per un acumulador que mantindrà l’aigua calenta fins que arribi el punt de 
ser demandada. En aquest acumulador sortirà un retorn que tornarà a entrar aigua freda a les plaques, si la 
demanda d’ACS no pogués ser subministrada amb l’energia solar s’activaria l’escalfador instantani de gas-oil. La 
caldera que col·locarem com a element secundari de producció de calor serà el model LAIA GTI de la casa Baxi-
Roca 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Segons la normativa CTE aquesta aigua te que ser entre 55ºC i 70ºC, i la temperatura mínima de 
distribució serà de 50ºC.  
  
 
 Electricitat  
 
 El grau de electrificació de l’edifici serà elevat (REBT) ja que la superfície útil es de 553 m2 superior als 
190 m2 que estableix el reglament, per tant la potencia a subministrar serà de 9200 W a 400 V. 
 
 Electrificació elevada: per vivendes on es te que instal·lar mes d’un circuit de bàsica: C6 circuit addicional 
de tipus C1, para cada 30 punts de llu, C7 circuit addicional de tipus C2 per cada 20 preses de corrent d’ús 
general, C8 per calefacció, C9 per sistemes d’extracció d’aire, C10 per aparell de llum sala d’actes, C11 per a 
sistema automatització, gestió tècnica de energia y seguretat, C12 circuits addicionals al C3 i C4 o al C5 quan el 
nº de presses de corrent excedeixi de 6.  
 
 C1: Serà el circuit de il·luminació de la Planta baixa, contindrà uns 30 punts de llum amb una potencia per 
punt de 200W. La intensitat serà de: 
 Ia = 200/230 x 1 = 0,87A 
 I1 = 30 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 9,78A 
 
 C2: Serà el circuit de il·luminació de la Planta primera, contindrà uns 25 punts de llum amb una potencia 
per punt de 200W. La intensitat serà de: 
 Ia = 200/230 x 1 = 0,87A 
 I1 = 25 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 8,15A 
 
 C2.1: Serà el circuit de il·luminació de la Planta segona, contindrà uns 25 punts de llum amb una potencia 
per punt de 200W. La intensitat serà de: 

Vestibul 33,78 5146,45 2 29 Alis - 80 4
Secretaria 33,58 5115,98 2 27 Alis - 80 4

Banys Homes 19,96 2280,71 1 12 Alis - 80 3
Bany Dones 19,15 2188,16 1 11 Alis - 80 3

Sala expocicions 83,31 12692,45 4 67 Alis - 80 8
Vestibul 33,78 5034,57 2 27 Alis - 80 4

Aula P. 01 33,58 5004,76 2 27 Alis - 80 4
Aula P 02 38,96 5806,60 3 31 Alis - 80 6

Sala d'actes 83,31 9243,41 5 50 Alis - 80 10
P2 Biblioteca 106,32 16198,06 6 80 Alis - 80 12

68711,15 28 361 Alis - 80 58

SoportesNº radiadores Nº elementos ModeloNecesitat calorifica Kcal/h

PB

P1

Total

Nivell Estancia Superficie

Vestibul 33,78 5146,45 2 2 de 1/2" 2 de 1/2"
Secretaria 33,58 5115,98 2 2 de 1/2" 2 de 1/2"

Banys Homes 19,96 2280,71 1 1 de 1/2" 1 de 1/2"
Bany Dones 19,15 2188,16 1 1 de 1/2" 1 de 1/2"

Sala expocicions 83,31 12692,45 4 4 de 1/2" 4 de 1/2"
Vestibul 33,78 5034,57 2 2 de 1/2" 2 de 1/2"

Aula P. 01 33,58 5004,76 2 2 de 1/2" 2 de 1/2"
Aula P 02 38,96 5806,60 3 3 de 1/2" 3 de 1/2"

Sala d'actes 83,31 9243,41 5 5 de 1/2" 5 de 1/2"
P2 Biblioteca 106,32 16198,06 6 6 de 1/2" 6 de 1/2"

68711,15 28 28 de 1/2" 28 de 1/2"

P1

Total

Claus de reglatge Detentor

PB

Nivell Estancia Superficie Necesitat calorifica Kcal/h Nº radiadores
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 Ia = 200/230 x 1 = 0,87A 
 I1 = 25 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 8,15A 
 C3: Serà el circuit de presses de corrent de la Planta baixa, contindrà uns 16 punts amb una potencia 
per punt de 3450W. La intensitat serà de: 
 Ia = 3450/230 x 1 = 17,25A 
 I1 = 16 x 17,25 x 0,2 x 0,25 = 13,8A 
 
 C3.1: Serà el circuit de presses de corrent de la Planta primera, contindrà uns 16 punts amb una potencia 
per punt de 3450W. La intensitat serà de: 
 Ia = 3450/230 x 1 = 17,25A 
 I1 = 16 x 17,25 x 0,2 x 0,25 = 13,8A 
 
 C3.2: Serà el circuit de presses de corrent de la Planta segona, contindrà uns 16 punts amb una potencia 
per punt de 3450W. La intensitat serà de: 
 Ia = 3450/230 x 1 = 17,25A 
 I1 = 16 x 17,25 x 0,2 x 0,25 = 13,8A 
 
 C4: Serà el circuit de la sala d’actes, contindrà uns 10 punts amb una potencia per punt de 3450W. La 
intensitat serà de: 
 Ia = 3450/230 x 1 = 17,25A 
 I1 = 10 x 17,25 x 0,2 x 0,25 = 8,62A 
 
 C5: Serà el circuit de la sala de maquines i auxiliars, contindrà uns 4 punts amb una potencia per punt 
de 3450W. La intensitat serà de: 
 Ia = 3450/230 x 1 = 17,25A 
 I1 = 4 x 17,25 x 0,2 x 0,25 = 3,45A 
 
 C5.1: Serà el circuit del locals humits, contindrà uns 16 punts amb una potencia per punt de 3450W. La 
intensitat serà de: 
 Ia = 3450/230 x 1 = 17,25A 
 I1 = 16 x 17,25 x 0,2 x 0,25 = 13,8A 
 
 Aquests circuits estaran formats per doble conductor unipolar amb tub de PVC. El dimensionat dels 
conductors segons les instruccions tècniques del reglament electrotècnic de baixa tensió son:  
 
 C1: La intensitat del circuit es de 9,78A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 1,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 16 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
10A. 
 C2: La intensitat del circuit es de 8,15A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 1,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 16 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
10A. 
 C2.1: La intensitat del circuit es de 8,15A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 1,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 16 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
10A. 
 C3: La intensitat del circuit es de 13,8A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 2,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 22 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
16A. 

 C3.1: La intensitat del circuit es de 13,8A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 2,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 22 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
16A. 
 C3.2: La intensitat del circuit es de 13,8A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 2,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 22 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
16A. 
 C4: La intensitat del circuit es de 8,62A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 1,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 16 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
10A. 
 C5: La intensitat del circuit es de 3,45A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 1,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 16 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
10A. 
 C5.1: La intensitat del circuit es de 13,8A y la secció mínima segons la ITC-BT25 (taula 1), es de 2,5 mm2. 
Aquesta secció admet una intensitat fins a 22 Ampers y per tant serà suficient. La intensitat del PIA serà de 
16A. 
  
 Esquema unifilar 
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11.3 Annex Normativa 
 
REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT (CTE) 
SE: Seguretat estructural 
 
SE 1: Resistència i estabilitat 
Les sobrecàrregues d’us especifiques per al projecte mai seran inferiors a les establertes al CTE son les 
següents : 
 Sobrecàrregues d’ús DB SE-AE 
 
A l’annex 13.1 de la memòria ce càlcul de la proposta constructiva es detallaran el conjunt de les accions 
considerades planta a planta i es determinarà el pes dels diferents elements constructius. 
 
SI: Seguretat en cas d’incendi 
 
El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi i protegir els ocupants de l’edifici 
dels riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic 
DB SI, per a totes les exigències. 
 
 SI 1: Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu interior. 
 SI 2: Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu exterior 

 SI 3: Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l’incendi que l’edifici disposi de mitjans de evacuació 
adequats perquè els ocupants el puguin abandonar. 
SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l’incendi disposi dels equips i les 
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extinció de l’incendi. 
SI 5: Intervenció de bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 
SI 6: Resistència estructural a l’incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l’estructura durant el 
temps necessari per fer possibles tots els paraments anteriors. 

 
SU: Seguretat d’utilització 
 
SU 1: Seguretat enfront el risc de caigudes 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques 
de les rampes i de les escales i les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 
Les característiques de les escales i les baranes de protecció també compliran el Decret 259/2003, sobre 
requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. 
 
SU 2: Seguretat enfront del risc d’impacte o d’enganxades 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements o practicables de l’edifici, 
d’acord amb DB SU 2. 
 
SU 3: Seguretat enfront del risc de quedar tancat 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de conformitat amb el 
que disposa el DB SU 3. 
 
SU 4: Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada. 
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada, 
complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord amb el DB SU 4. 
 

SU 5: Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis d’habitatges, ates que nomes es refereix a edificis previstos 
per a mes de 3000 espectadors. 
 
SU 6: Seguretat enfront del risc d’ofegament 
Aquesta exigència bàsica no es aplicable als edificis, nomes ho es per les piscines d’us col·lectiu, i en queden 
excloses les piscines d’habitatges unifamiliars. 
 
SU 7: Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
Aquesta exigència bàsica no es aplicable al nostre projecte. 
 
SU 8: Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp. 
El risc d’electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d’acord amb el DB SU 8       
   
REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT (CTE) 
HS Salubritat 
 
HS 1: Protecció enfront la humitat 
Els risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en els seus tancaments es 
limitarà d’acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau d’impermeabilitat del diferents 
tancaments en funció de les seves sol·licitacions serà el següent: 
 
 Mur 
 Coeficient de permeabilitat del terreny      1 cm/s 
 Presència d’aigua                             Mitja  
 Grau d’impermeabilitat exigit                 1 
  
 Terres                                        
 Coeficient de permeabilitat del terreny      1 
 Presència d’aigua                             baixa 
 Grau d’impermeabilitat exigit                 1 
 
 Façanes  
 Zones pluviomètrica                          III 
 Zona eòlica                                   C 
 Alçada de coronació de l’edifici              11,00 m 
 Classe d’entorn de l’edifici                   E1 
 Grau d’exposició al vent                     V3 
 Grau d’impermeabilitat mínim                  3  
 
HS 2: Recollida i evacuació de residus 
L’edifici disposarà d’espais individuals per a contenidors selectius a l’interior de cada habitatge, i també d’espais 
comunitaris per a contenidors, d’acord amb el que disposen el DB HS 2. 
 
HS 3: Qualitat de l’aire interior 
L’edifici disposarà d’uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant 
els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal de l’edifici, d’acord amb els paràmetres i 
les condicions de disseny del DN HS 3. 
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HS 4: Subministrament d’aigua  
L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic d'acord 
amb el DB HS 4. 
 
HS 5 Evacuació d'aigües: 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de 
dissenys, dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del 
article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 
 
HR Protecció enfront del soroll. 
D’acord amb el DB HR Protecció enfront del soroll, per protegir els ocupants dels 
edificis de les molèsties que ocasiones els sorolls, i aconseguir un nivell acústic acceptable, es 
complirà amb les condicions mínimes exigides a la norma sobrecondicions acústiques al edificis. D’aplicació als 
edificis de nova planta destinats a usosresidencial privat o públic, sanitari i docent. A la memòria constructiva 
consten els càlculs justificatius del compliment de la normativa. 
Normativa de Catalunya. 
També compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges de l’article 5 del Decret 
d’ecoeficiència 21/2006, pel que els elements de separació dels habitatges amb espais 
comunitaris o habitatges d’altres tindran unes solucions constructives que comportin un 
aïllament mínim de 48 dBA. D’aplicació per edificis de nova construcció, procedents de 
reconversió d’antigues edificacions o obres de gran rehabilitació. 
 
HE Estalvi d’energia. 
 
HE1 Limitació de la demanda energètica: 
Envolvent tèrmica: No es de obligat compliment ja que es per: modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 
edificios existentes con una superficie útil superiora 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos. 
 
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 
Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el 
vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) 
 
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació: 
S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat, excepte a 
l’interior dels habitatges. 
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i 
l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà al es necessitats d’iluminació dels usuaris de 
cada zona. 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI a 7,5 w/m2 x 100 lux a les zones 
comuns: vestíbul i escala; i 5 w/m2 x 100 lux ala aparcaments. 
Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció de 
presència o sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del quadre 
elèctric. 
 
HE4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària: 
Es calcularà la instal·lació segons la normativa.  
 
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica: 

Els edificis d’habitatges estan exclosos de la obligació d’incorporar sistemes de captació i 
transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics. 
 
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 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
TELECOMUNICACIONS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
SEGURETAT D’OCUPACIÓ 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització 
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
ESTALVI D’ENERGIA 
CTE DB HE Estalvi d’Energia 
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HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 
 
SALUBRITAT 
CTE DB HS Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL 
CTE DB HR Protecció front al soroll 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
SISTEMES ESTRUCTURALS 
CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
SE AE Accions en l’edificació 
SE C Fonaments 
SE A Acer 
SE M Fusta 
SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
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 
conelementos prefabricados 
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

 
SISTEMES CONSTRUCTIUS  
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
MATERIALS I ELEMENTS DE LA 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 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 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) 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
 
INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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 
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 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
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instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 
INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Aplicació del RD 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) 
RD 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 electromecánicos. 
(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 anteriorment 
esmentats. 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores 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 periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució ¾/97 (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) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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 
telecomunicaciones. 
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 
RD 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 interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
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) 
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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: 30/04/2002) 
 
INSTAL·LACIONS TERMIQUES 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 
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 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 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) 
RD 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) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
 
INSTAL·LACIONS COMBUSTIBLES 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
CONTROL DE QUALITAT 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció 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'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització 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) 
 
RESIDUS I ENDERROCS 
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 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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11.4 Annex Plec de Condicions  
 
CAPITOL I: PRELIMINAR 
DEFINICIO I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
Article 1 
El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les 
obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que 
corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari 
de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i 
al'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D’OBRA 
Article 2 
Integren el contracte d’obra els documents següents relacionats per ordre de prelació pel 
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si 
és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols,medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mida a escala. 
 
CAPITOL II: CONDICIONS FACULTATIVES 
EPIGRAF 1: DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 
L’ARQUITECTE DIRECTOR 
Article 3 
Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que 
calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que,en el seu cas, concorrin a la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de 
la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC 
Article 4 
Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de 

les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització 
de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 
e) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en 
el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor,donant-li, en tot cas,les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
h) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Article 5 
Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicaciáó de l'estudi 
corresponent i disposar en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
acompliment i per l'observància de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció del'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris 
per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
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aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
Article 7 
El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de 
Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
Article 8 
El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, 
on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el 
Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Higiene. 
- El Llibre d'Incidències. 
- El Reglament i Ordenaçá de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j). 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA 
Article 9 
El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L’ incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de 
les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.  
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 10 
El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en 
les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements 
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de 
medicions i liquidacions. 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11 
Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 

aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més 
d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 12 
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscribint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer 
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
Article 13 
El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons 
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA 
Article 14 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades 
de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, 
si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
Article 15 
El Constructor no podrà recusar als Arquitectes,Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per aixó no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16 
L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 
o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista 
perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
Article 17 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
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industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
EPIGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18 
El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
Article 19 
El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol 
que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest 
tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
Article 20 
El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i,en conseqüència, 
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 22 
D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques 
que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia 
o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23 
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es 

formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats,apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en 
un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24 
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no poguès 
començar les obres, o haguès de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li otorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe 
favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la 
causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
Article 25 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al.legant com a causa la caráŠáncia de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en qué havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
Article 26 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins 
de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
 
OBRES OCULTES 
Article 27 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. 
Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28 
El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que 
li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o 
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Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar 
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, 
i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 29 
Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la 
recepciò definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs 
que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses 
que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 
Article 30 
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi 
d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i 
idoneïtat de cadascún. 
 
PRESENTACIO DE MOSTRES 
Article 31 
A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32 
El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en 
l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan això sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan això ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33 
Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, 
l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de 

substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la 
Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.  
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà 
començar-me de nou a càrrec també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35 
Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 
de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, 
això com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon 
aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36 
En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, 
el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les 
obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37 
Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat 
del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció és farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i 
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars 
com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de 
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de 
final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua 
de la fiança. 
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DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA 
Article 38 
L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 
 
MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 
Article 39 
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. 
S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva 
signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 40 
El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per 
defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIO DEFINITIVA 
Article 42 
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectarli 
per vicis de construcció. 
 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 43 
Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor 
els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins 
d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 
RESCINDIDA 
Article 44 
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a 

resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts 
en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
CAPITOL II 
CONDICIONS ECONOMIQUES 
EPIGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
Article 45 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 
Article 46 
La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
EPIGRAF 2: FIANCES 
Article 47 
El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del 
preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48 
En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi 
part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant 
estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 
100) com a mànim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, 
fianá‡áa que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec 
de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament 
o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i 
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 
Article 49 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en 
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les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu 
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, 
en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en 
les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL 
Article 50 
La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) 
dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. 
La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes 
causats per l'execució de l'obra, tals com salaris,subministraments, subcontractes. 
 
DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
Article 51 
Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
EPIGRAF 3:DELS PREUS 
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS 
Article 52 
El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti 
o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i ód'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers,laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. Preu d'Execuciáó material S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per 
la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i 
el Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
Article 53 
En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el 
preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contractista. 
El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54 
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55 
Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres 
(amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
Article 56 
En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació 
dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer 
lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 
 
DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57 
Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un 
muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produïr-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
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Calendari de la oferta. 
 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
Article 58 
El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva 
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
EPIGRAF4:OBRES PER ADMINISTRACIO 
ADMINISTRACIO 
Article 59 
Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé 
mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA 
Article 60 
Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament 
per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne 
els materials, 
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en 
aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent 
del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per 
tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA 
Article 61 
S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els 
treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o 
indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i 
la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han 
d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 
convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en 
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del 
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 
Article 62 
Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars índole 
económica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipósit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nómines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les 
nómines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 
per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 
Article 63 
Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, 
els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel 
propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 
la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions 
no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari 
contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64 
Aixó no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva 
el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionarlos 
i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, preus i les 
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
Article 65 
Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la má d'obra, en totes o en 
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
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admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, 
amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments 
no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el 
seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. 
En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se 
sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
Article 66 
En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i 
també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. 
En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no seràá responsable del mal 
resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el 
paràgraf anterior. 
 
EPIGRAF 5: DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67 
Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs 
s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonará…á la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en 
els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals 
serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
Article 68 
En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a 
cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a 
mès allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o 
substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. Al Contractista, que podrà 
presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte 
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista 
pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva 
recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de 
Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions 
i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la 
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a 
l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
Article 69 
Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzè materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituá¡ás una 
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol 
part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament 
del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 70 
Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent 
en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 



                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                PROPOSTA    D’INTERVENCIÓ    I     CANVI    D’ÚS    DEL     CASTELL    DE   DOMENY 
 

PROJECTE FINAL DE CARERA -  AUTOR: JOSE ANTONIO SEVILLANO LOPEZ  -  TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO   -  PROPOSTA D’INTERVENCIÓ I CANVI D’ÚS DEL CASTELL DE DOMENY 
 

202

íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat 
serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, 
incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 71 
Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no 
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 
Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà 
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
Article 72 
El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades 
per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 73 
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord 
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, 
s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ýs de l'edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els 
preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
EPIGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE 
LES OBRES 
Article 74 
La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import 
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament 
fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
Article 75 
Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a quáŠá correspon el 
termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per 
cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i 
sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes 
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, 
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, 
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de 
la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusará tota sol.licitud de resolució del contracte fundat 
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada 
sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
EPIGRAF 7: VARIS 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
Article 76 
No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per 
escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en 
les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de 
les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans 
de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions 
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 
Article 77 
Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en 
què, estant dins el termini d'execució,s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions,sense excedir l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78 
El Contractista estarÀ obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment 
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas 
de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra 
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que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al 
Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. 
En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del qué anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi 
la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'asseguraná‡áa ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIO DE L'OBRA 
Article 79 
Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui 
perqué s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagué de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte- 
Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
cá…árrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i 
reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de 
Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80 
Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de 
perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 
aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a 
costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
El present Plec General, que consta de 20 pàgines numerades, es subscriu en prova de conformitat 
per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per 
l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el 
qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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11.5 Annex Estudi de Seguretat  
 
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 
de l'obra. 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col_lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
Mitjans i maquinaria 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
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- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Coberta 
- Interferències amb Instal_lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones 
controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
   màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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11.  Conclusions
 

Realitzar aquest projecte m’ha ajudat a realitzar una síntesi o gran resum del estudis cursats durant aquest anys: aixecament de plànols, estudi històric i constructiu, diagnosi patològica, solucions 

constructives, càlcul, instal·lacions, amidaments, pressupost, estudi de viabilitat i l’ús de normatives. Per poder passar per tots aquest punts a sigut necessari consultar llibres i professors. 

 

La proposta d’intervenció i canvi d’ús del Castell de Domeny a sigut un projecte que hem dividit en dos grans parts, el Bloc I on es concentra tot l’estudi d’investigació i diagnosi de l’estat actual, i el Bloc II 

on es realitza i desenvolupa la proposta de canvi d’us a Centre Cultural. 

 

Ha sigut molt interessant i he après molt realitzant el Bloc I, recopilació de tota la informació prèvia i investigació històrico-constructiva necessària per poder entendre l’edifici, lo que li ha passat, perquè li 

ha passat i lo que necessita ara, tot molt important per poder tenir una bona base per realitzar correctament el Bloc II. 

 

En el bloc II el gran repte era realitzar una proposta d’intervenció que, primer, funcionés en l’edifici sense treure la seva entitat i segon sigues viable. Jo crec que hem aconseguit les dues coses, hem 

realitzat una proposta que respecta la originalitat de l’edifici i contribueix amb elements i solucions constructives noves i es viable. A l’estudi de viabilitat podem veure que no es un projecte per obtenir grans 

beneficis per això es planteja com una inversió municipal però si es un espai que pot autogestionar-se amb recursos propis sempre que estigui ben gestionat. 

 

 Com a conclusió final dir que realitzar aquets projecte seria una forma interessant de recuperar edificis històrics que estan en desús i a punt de la ruïna per part de l’ajuntament i guanyar un nou espai 

públic per a tots els veïns de Sant Gregori i rodalies.   
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