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RESUM 

 

L’objecte d’aquest projecte és la realització d’una mirada intrínseca al mercat de 

les reformes en l’edificació. Un mercat que ha estat motor de la construcció durant el 

període de crisis, que s’ha mantingut viu, tot el descens de volum de feina viscut durant 

aquest últims períodes. 

Les actuacions en edificacions existents on s’inclouen les reformes es un àmbit no 

tat rígid com pot ser la obra nova, es flexible es pot dir que els projectes son vius, on les 

modificacions i els imprevistos sorgits son habituals. 

Mitjançant el seguiment d’ un encàrrec representatiu a partir d’un mostrari de 

feines, -que inclouen obres per se,  redaccions de projectes  i realització de projectes i 

obra. -fets per la constructora a la qual s’ha tingut accés s’analitzaran diferents aspectes 

de l’edificació. S’abordarà, la relació amb els clients i amb els diferents industrials que 

treballen a l’obra i els aspectes a tindre en compte per la redacció dels projectes acord 

amb la sol·licitud dels permisos d’obra pertinents.   

 Per el que fa a temes relacionats amb el dia a dia de l’obra es veuran aspectes i 

vivències en diferents àmbits com poden ser els diferents problemes constructius que 

puguin sorgir o el control de costos, on veurem possibles desviacions entre el pressupost 

final i el inicial, la gestió i coordinació de l’obra amb els timmings, inicials i reals. Es veurà 

per últim si es tenen en compte els criteris ambientals o no.  

Pretén aquest estudi fer-se a la idea de la gestió i organització dins els diferents 

projectes duts a terme per  aquesta empresa en particular, que pot ser un reflex de la 

petita empresa familiar que es dedica al mercat de les reformes. 

Una vegada analitzades les dades es reflexionarà sobre actituds y procediments a 

millorar, si aquesta empresa i en mercat de les reformes en general  els hi queda vida per 

endavant. 
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PREFACI  

Aquest estudi s’ha realitzat dins de l’àmbit de treball de l’empresa ECO & SLOW 

HOUSE S.L. (d’ara endavant E&SH) Una empresa familiar dedicada a les reformes creada 

a mitjans del 2014 a partir d’un altre empresa que va haver de tancar degut a la 

conjuntura de crisis existent i que disposava de mes de 15 anys d’experiència al sector. 

E&SH es dedica a la realització d’obres de reforma a locals i vivendes existents a 

Barcelona i rodalies. Treballa  mitjançant la subcontractació de diferents industrials 

habituals per a la realització de les diferents feines. Disposa també d’un petit despatx 

tècnic on es realitzen en col·laboració amb un aparellador els projectes necessaris per a 

l’obtenció de permisos d’obra, i es realitzen els plànols necessaris per el dia a dia de les 

obres. 

Destacar que encara que el nom pugui portar a confusió l’empresa no està 

especialitzada en temes ecològics i sostenibles els tracta i els respecta però no exclou 

cap tipus de feina. El nom es deu la voluntat de crear un entramat empresarial ECO & 

SLOW finalment fallit. 

Fins a l’actualitat l’empresa disposa de dos treballadors, el soci fundador de 

l’anterior empresa, ara director i encarregat de la part comercial, la redacció de 

pressupostos i el control de qualitat. I per altre banda el redactor d’aquest estudi. 

Les meves responsabilitats son les de coordinador d’obra, la supervisió in situ de 

l’obra, el control de costos., el tracte dia a dia amb el client així com la redacció de 

projectes, grafiat de plànols i extracció d'amidaments per que després el tècnic 

col·laborador els signi en cas de ser necessari. La meitat de la feina consta de visitar les 

diferents obres en curs i l’altre al despatx preparant els nous projectes. 
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 INTRODUCCIÓ 

A partir de l’exposició de la feina realitzada per E&SH des de la matriculació a 

aquest PFG al juliol de 2015 fins a l’actualitat s’escollirà 1 projectes/ obres realitzades que 

pugui resultar  representatius e interesant a estudiar per les seves incidències i 

particularitats.  

Amb la selecció ja realitzada es farà un anàlisis de l’obra. S’exposarà el context de 

la licitació, el tipus de client, els agents implicats i les necessitats sol·licitades. Després 

s’estudiarà primer en fase de projecte o pressupost +plànols en cas de no existir projecte. 

Posteriorment es realitzarà estudi del seguiment de la obra.  

Objecte d’estudi a la fase de projecte serà primer la necessitat o no de la 

redacció del projecte a partir de la normativa existent així com la decisió del client. Es 

valorarà el nivell de detall i qualitat del projecte d’acord a les necessitats. A nivell 

d’amidaments es farà una valoració dels materials emprats en la seva relació 

qualitat/preu. 

En fase d’obra  les diferents etapes del procés constructiu(enderrocs , tancaments i 

divisòries, instal·lacions, revestiments i acabats) i una sèrie de seguiments en diferents 

àmbits: de Seguretat i Salud, Control de qualitat, Control de costos i Gestió i organització 

de l'obra. 

Amb aquest estudi pretenem conèixer in situ el dia a dia de l’obra de reforma amb 

les seves característiques i particularitats, conèixer els diferents materials emprats, el 

agents participants i al relació entre ells. Comprendre les necessitats del client i la 

adequació del projecte a tals necessitats i a la normativa existent. Per últim intentar 

conèixer els diferents imprevistos que poden sorgir, la manera de solvatar-los i la 

implicació que poden tenir en el pressupost final. 
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MEMÒRIA 

1 MOSTRA DE MERCAT ECO & SLOW HOUSE  

1.1 OBRES REALITZADES 

Primerament veurem una taula amb de totes les obres realitzades per E&SH des de 

el Juliol de 2015 fins a març del 2016 Aquesta taula ens donarà informació primerament 

sobre el volum de feina de l’ empresa i després sobre el tipus de treballs realitzats. Ens 

permetrà per tant conèixer el mercat en el qual es mou l’empresa. S’indiquen en color 

gris les obres pre-seleccionades per analitzar. 

Taula 1.1. Resum d’obres  E&SH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipus obra Direcció Municipi Data inici Tipus client Projecte Obra 

1 Reforma interior 

d’oficina 
C/ Provença Barcelona Juliol 2015 Empresa  X 

2 Reforma integral de 

vivenda 
C/ Muntaner  Barcelona Juliol 2015 Particular X X 

3 Reforma de local per 

canvi d’us de forn de 

pa per franquiciat 

C/ Ganxudes Barcelona Juliol 2015 Empresa  X 

4 Canvi de imatge de 

forn de pa 

C/ Buenos 

Aires 
Barcelona Agost 2015 Empresa  X 

5 Reforma de local per a 

instal·lació de 

cowoorking. 

Carrer 

Picanyol 
Sabadell Oct. 2015 Empresa  X 

6 Reforma interior de 

vivenda  

Av. Onze 

Setembre 
Sabadell Oct. 2015 Particular X  

7 Reforma integral de 

vivenda 
C/ Casanovas Barcelona Oct. 2015 Particular  X 

8 Reforma interior de 

vivenda 

Ronda Sant 

Pere 
Barcelona Nov. 2015 Particular  X 

9 Reforma interior 

d’oficines creu Roja  
C/ Habana, 4 

Vilanova i la 

Geltrú 
Feb. 2015 Empresa X  

10 Canvi de imatge de 

forn de pa 

C/ Manuel de 

Falla 
Barcelona Març 2016 Empresa  X 

11 Canvi de imatge de 

forn de pa 
Plaça Tetuan  Barcelona Març 2016 Empresa  X 
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A continuació una petita explicació de cada treball realitzat al període esmentat 

per posar en context les feines i entendre el tipus de treballs que es realitzen a  E&SH 

1. Reforma interior d’oficina a Carrer Provença. Es tracta en aquest cas de la 

reforma d’una oficina a un pis Principal del barri de l’eixample. Es manté l’ús 

d’oficina però es realitza una redistribució dels espais per tal de convertir la anterior 

oficina en un local de treball cooperatiu, anomenats comunament cowoorking, 

amb despatxos independents. 

En aquest cas la figura de promotor i arquitecte requeien sobre la mateixa 

persona. Es van facilitar a E&SH els plànols de nova distribució per part de 

arquitecte per tal de fer els amidaments. Es van realitzar totes les feines a excepció 

de les instal·lacions (baixa tensió, climatització i fontaneria) que van ser 

encarregades a un instal·lador de confiança del client.  

2. .En aquest cas ens trobem amb una reforma integral d’habitatge amb canvi 

de distribució a un pis a una vivenda plurifamiliar de l’Eixample. Es recomana al 

client la sol·licitud de permís d’obres degut a la tipologia de l’edifici i les feines a 

realitzar, ja que s’han tingut experiències prèvies amb deformacions de forjats a 

pisos de similars característiques. 

3. Reforma i adequació d’un local en planta baixa amb soterrani per a la 

instal·lació d’un forn de pa per a una coneguda franquícia. Anteriorment el local 

estava dedicat a la venta de alimentaria per tant existeix un canvi d’ús que 

requereix la tramitació d’una nova llicencia d’activitats. Les feines s’han de 

realitzar durant tot l’agost per a obrir la última setmana d’aquell mateix més. Per 

diferents casuístiques s’acaba allargant la entrega 2 setmanes. 

4. Reforma d’un local Es tracta d’un canvi d’imatge d’un forn de pa amb 

degustació de la mateixa franquícia de l’obra anterior. No es realitza cap canvi de 

distribució ni es modifica l’ús de l’activitat. 

5. Ens trobem en aquest cas amb la reforma de part d’un local existent per 

habilitar un altre oficina tipus cowoorking a Sabadell. Es tractava d’un local 

destinat anteriorment a magatzem d’una ferreteria contigua. Tant el magatzem 

com la ferreteria formen part d’un mateix immoble i son accessibles entre sí. En un 

principi no es valora la segregació de la propietat. 
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S’encarrega a E&SH la redacció d’un projecte d’ interiorisme i la posterior 

coordinació de les obres on participaran industrials externs a E&SH. 

6. Paral·lelament a l’anterior projecte s’encarrega la redacció d’un projecte 

bàsic per la futura sol·licitud d’un permís d’obres per la reforma d’un habitatge 

colindant al local anterior. S’estipula que una vegada finalitzades les obres del 

local es sol·licitarà el permís i posteriorment es realitzaran les obres. 

L’immoble presenta diferents casuístiques. Es tracta d’un edifici en planta baixa 

+ 1 entre mitgeres però situat en cantonada. La planta baixa i la planta 1 formen 

part d’una mateixa unitat registral i dissenyades per a compartir un mateix us. La 

planta baixa consta d’un petit local comercial destinat a la venta de premsa i una 

part de la vivenda i  la planta 1 completa la vivenda. 

Al hora de la realitat les dues plantes son tractades independentment. La 

planta baixa esta llogada incloent el local comercial i part de la vivenda però 

l’accés a l’escala i  per tant a la planta 1 resten tapiats. A aquesta planta 1 que 

actualment no te ús s’accedeix des de l’ edificació contigua.  

Actualment la relació entre llogater i propietari no es bona per tant a l’hora de 

realitzar les obres no es podria tindre accés a la zona de planta baixa arrendada. 

El projecte pretén condicionar la planta 1 tan sols intervenint a la planta baixa 

a la zona de escala que es la única que es té accés però que no disposa de 

sortida a l’exterior.  Per tant s’obrirà un nou accés a façana per a la porta i serà 

necessària una nova connexió a la xarxa de clavegueram ja que la planta 1 no 

disposa de cap bany i no es pot connectar a la xarxa pròpia del immoble al no 

poder tindre accés a la planta 1. 

Cal afegir que no es pretén realitzar una segregació ja que en un futur una 

vegada finalitzat el contracte de lloguer pugui funcionar tot l’immoble com una 

sola unitat. El que es pretén es poder donar un a la planta 1. 

A dia d’avui el projecte ha estar realitzat encara però encara no s’ha 

encarregat sol·licitud del permís d’obres ni per tant les obres a realitzar. 

7. En aquest cas ens trobem amb una reforma d’un altre habitatge de 

l’eixample però en aquest cas sense modificació de la distribució per a un 

posterior lloguer. Es realitzen noves instal·lacions, canvi de revestiments (alicatats, 

solats, i pintura) així com nou bany i cuina. 
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8.  La reforma d’aquest habitatge en un bloc unifamiliar entre mitgeres en 

règim de propietat horitzontal al centre de Barcelona forma part d'un 

condicionament a més gran escala del conjunt del edifici que es realitza en 

diferents fases.  

Es tracta d’un edifici de planta baixa +5 amb un àtic. Originalment l’edifici 

constava de 2 vivendes per planta però a la majoria de pisos es va optar per 

realitzar segregacions per tant surten 4 vivendes per planta. Els pisos estan destinats 

a lloguer però molts es trobaven en mal estat de manteniment i es va optar per 

renovar-los amb la mínima inversió per tal de treure mes rendiment econòmic a 

l’immoble. 

Actualment ja s’han reformat 8 vivendes en aquest cas és la 9 i es van 

realitzant els treballes conforme marxen els inquilins. Les obres solen constar d’algun 

petit canvi a la distribució, l’actualització de les instal·lacions, nous solats, canvi 

d’alicatats i nou mobiliari de cuina i canvi de sanitaris. 

En un futur es vol realitzar una segregació d’un dels pisos grans però el projecte 

a estat encarregat a un arquitecte superior al tractar-se d’una obra major ja que 

es crea una vivenda nova. 

9. En aquest cas s’encarreguen els serveis tècnics per a la redacció d’un 

projecte de reforma e implantació d’ascensor, per la tramitació del permís d’obres 

i la tramitació de llicencia d’activitats  per a les oficines de Creu Roja de Vilanova i 

la Geltrú.  

Es tracta d’un edifici de 500m² en planta baixa +2 on es renovaran les 

instal·lació i es faran canvis a la distribució per tal d’aprofitar millor els espais. 

Cal destacar que una vegada redactat el projecte i facilitades els 

amidaments s’engega un procés de licitació (encara en procés) per adjudicar les 

obres. Per tant la redacció del projecte no assegura la firma de l' obra encara que 

indubtablement es compta amb molt d’avantatge. 

10. 11. Ambos treballs es tracten d’un canvi d’imatge, com el ja realitzat 

amb anterioritat, (obra 4) de la zona d’accés al públic d’un forn de pa d’una 

coneguda franquícia. En aquest cas es tracta de locals molt més petits (45 m² 

cada un aproximadament) que tenen una zona molt petita de degustació. 



 12   Reformes, un mercat viu 

 

 

1.2 OBRES PRE SELECCIONADES 

1.2.1 Criteri de selecció 

Per escollir l’obra objecte d’estudi s’han tingut en compte una sèrie de criteris que 

siguin d’utilitat per tal de que la mostra recollida sigui feines representativa del mercat de 

les reformes i que aportin la suficient informació per tal poder realitzar un correcte anàlisi. 

 Es tindrà en compte que les obres representin un sector de les reformes 

característic i comú. 

 Es valorarà si a l’obra han existint diferents incidències y imprevistos. Es 

buscaran obres que mostrin com de vius i subjectes a imprevistos estan els 

projectes de reforma. 

 S’escollirà una feina on s’hagi realitzat l’obra, per tant s’exclouran les feines 

on tan sols s’hagi realitzat el projecte.  

 Es valorarà molt positivament que la feina compti amb projecte bàsic previ. 

1.2.2 Justificació d’obres pre-escollides 

1.2.2.1 Reforma de local per canvi d’ús per forn de pa amb degustació al c/ 

Ganduxer de Barcelona  

En trobem aquí a una obra subjecta a un canvi d’us d’un local. En un altre àmbit 

diferenciat de les vivendes aquesta actuació està vinculada a una activitat que per la 

seva apertura requereix una tramitació de llicencia ambiental  amb els seu pertinent 

projecte entregat  posteriorment a la obra, que fa interessant el seu estudi degut a les 

particularitats que mostren aquest tipus de feines. 

Ens permetria aquest anàlisis introduir les normatives d’activitats a les que estan 

sotmeses els locals on es desenvolupa algun negoci.  

Podríem valorar també la relació amb promotor del tipus empresa a més de les 

condicions que s’han de complir per a obres de grans firmes on tots els locals franquiciats 

han de complir una sèrie de paràmetres característics. 
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1.2.2.2 Reforma de local per a apertura de centre de treball col·laborat. 

Aquesta obra ens permetria  seguir endinsar-nos en el mon dels locals amb 

activitats, comprovaríem les diferencies d’activitat respecte l’estudi de l’anterior obra . 

Veuríem el que comporta treballar en un municipi diferent a Barcelona i les diferencies de 

normativa que existeixen. 

Aquesta obra on van sorgir molts canvis i modificacions en mostraria com de vives 

es mostren les obres de reforma. 

1.2.2.3 Reforma integral de vivenda al c/ Muntaner de Barcelona 

Es tracta de la reforma integral d’un habitatge al carrer Muntaner, al vell mig de 

l’Eixample barcelonina. Es una feina molt característica del mercat ja que són moltes les 

obres que es realitzen en aquest barri de la ciutat. Les particularitats constructives de la 

zona permeten anàlisis interesants. Tan sols en el sector de temps a estudi trobem tres 

treballs d’idèntiques característiques: la vivenda al carrer Casanovas, a la de Ronda Sant 

Pere i aquesta mateixa al carrer Muntaner.  

D’entre aquestes s’ha escollit la mencionada ja que es on s’ha realitzat major 

volum de feina al tractar-se d’una reforma integral amb modificació de distribució y 

l’única on s’ha realitzat projecte d’obres . 

La realització i tramitació d’aquest permís d’obres es un fet que pot  ser objecte 

d’estudi. 

Durant l’obra van sorgir diferents incidències tant amb els clients com amb la 

comunitat de veïns que fan poden resultar interesants d’analitzar. 

Aquesta última obra es la que pot resultar més representativa de les feines de les 

reformes a més es l realitzada que inclou redacció de projecte bàsic i l’obra en sí. 
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2 REFORMA VIVENDA CARRER MUNTANER 

2.1 ANTECEDENTS I DADES GENERALS 

2.1.1 PROMOTOR 

Es tracta d’uns promotors  particulars, una parella de mitjana edat resident a 

Barcelona als quals anteriorment se’ls va realitzar les obres de reforma de la seva 

residencia particular, un entresol a l’Eixample de Barcelona de 160m² on van quedar 

satisfets per la feina realitzada.   

L’obra anterior va estar supeditada al projecte d’un arquitecte i es van realitzar 

sota la direcció facultativa d’aquest.  

Per aquest nou pis es va contactar directament amb E&SH per a la realització de 

les obres. 

2.1.2 OBJECTE DEL PROJECTE  

El motiu del projecte es la voluntat dels promotors de reformar la vivenda de 

recent adquisició per tal de condicionar-la per treure un rendiment econòmic a partir del 

lloguer de la mateixa. 

Els clients tenen una idea molt clara de la distribució desitjada que tan sols ha de 

ser plasmada en plànols 

Es tracta d’un pis de 55m² útils on es sotmetrà a una reforma integral. Es canviarà la 

situació de la cuina, s’ampliarà el bany i es redistribuiran els espais tot i mantenint alguns 

elements  

Un pis on inicialment existien dos habitacions, una sala d’estar i menjador segregats 

amb poca llum, i una sala tancada sense cap tipus de ventilació e il·luminació passarà a 

tindre 1 bany, 1 habitació de 10,24m²  i un gran espai que comptarà amb una sala 

d’estar/menjador/cuina, i un petit annex que es podrà tancar dedicat a despatx. 

Es realitzaran noves instal·lacions de baixa tensió, lampisteria, sanejament, 

calefacció mitjançant caldera de condensació mixta i climatització amb dues màquines 

d’AA /CC .  
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S’instal·laran nous solats a tota la vivenda així com nos alicatats al bany. Es 

col·locaran nous sanitaris i s’instal·larà un nou mobiliari de cuina així com el seu 

equipament. 

Es vol donar un acabat rústic a la vivenda per tant es deixaran les bigues de fusta 

preexistents vistes. 

2.1.3 SITUACIÓ 

L’immoble es troba al carrer Muntaner entre els carrers Provença i Mallorca al vell 

mig de l’Eixample barcelonina. 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de Planta Baixa +6 amb quatre 

vivendes a cada planta. L’edifici consta d’escala i ascensor.  

L’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell 

de protecció C d’edificis pertanyents al Sector de conservació de l'Eixample construïts 

abans del 1965. 

L’estructura actual de l’edifici consta de murs de càrrega de fabrica y forjats 

unidireccionals amb biguetes de fusta y entrebigat de volta d’elements ceràmics i 

reomplerts de morter i restes d’obra. 

2.1.4 LICITACIÓ 

El procés de licitació/contractació va esser iniciat per el promotor i va anar  tal que 

així. Els contactes comencen l’última setmana de juny. Es concerta una primera reunió 

amb el director/comercial al pis a reformar on s’indiquen les necessitats i es fa una 

primera presa de contacte de la vivenda. S’informa per part del client que s’han 

demanat altres pressupostos. S’acorda presentar un plànol de distribució així com un 

pressupost. Es procedeix a un aixecament de plànols de la vivenda i es presenta el primer 

pressupost amb el plànol de distribució acordat amb un preu final de 44.289,79 € 

S’indica que ha rebut un altre oferta per part d’un altre contractista de menor de 

40.000€ i es comunica que si s’accedeix a baixar a d’aquest preu E&SH  realitzaria les 

obres. Es presenta un nou pressupost amb un preu de 39.703,19 € sense iva. Amb aquest 

nou preu es firma un contracte  on s’indica que les obres es podran començar la 

setmana del 20 de juliol. I s’han de finalitzar l’ultima setmana d’octubre. Es sol·licita per 

part del client si podria es podrien finalitzar a finals setembre però es comenta que no es 
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possible ja que a l’agost ja s’estan realitzant altres obres i no es podrà absorbir tant volum 

de feina 

2.2 FASE DE PROJECTE 

2.2.1 DECISIÓ DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

En principi es tracta d’una obra amb canvi de distribució per tant subjecte a 

llicencia prèvia municipal segons l’article 11 de les ordenances metropolitanes de 

l’edificació, on es parla d’actes subjectes a llicencia. Es tracta d’una obra inclosa a 

l’apartat e) del paràgraf 1 del article prèviament mencionat.  

Figura 2.2.1.1 

 

 

 

I no inclou cap excepció de l’apartat b. del paràgraf 2 

Figura 2.2.1.2 

Entre altra documentació1 per l’obtenció de la llicencia prèvia es sol·licita la 

redacció d’un projecte bàsic i un pagament de taxes al ajuntament. 

En molts casos el client no està disposat a pagar els honoraris tècnics corresponents 

a la redacció del projecte i s’obté per la tramitació d’un assabentat d’obres, un tràmit 

gratuït i exempt de taxes e impostos.  

Els riscos que existeixen a l’hora de realitzar una obra sense la llicencia pertinent 

son varis: 

 Sancions i multes en cas de que l’administració tingui coneixement de la 

infracció, a vivendes plurifamiliars això que sol ser causat per denuncies de 

veïns. En el cas particular de Barcelona les sancions estan estipulades a 

                                                 

11  LLaa  ttrraammiittaacciióó  ddee  llaa  lllliicceenncciiaa  pprrèèvviiaa  ss’’aannaalliittzzaarràà  ll’’aappaarrttaatt  22..22..33  
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l’article 70 (document L1 dels l’annexos)de la ordenança reguladora dels 

procediments d’intervenció municipal en obres, anomenada comunament 

ORPIMO.  

 En cas d’accident o incidència les companyies d’assegurances de les 

constructores en fan càrrec de cap despesa si no existeix permís d’obres. 

 Per últim en cas d’accident laboral a l’obra una la no disposició de a 

llicencia i  de tota la documentació pot representar sancions y 

responsabilitats civils per la no correcta aplicació implantació de mesures 

de reducció de riscos laborals. 

En molts casos, com s’ha comentat abans, la propietat, i la constructora com a 

part també implicada, decideix assumir el risc, sol·licitar un assabentat i no deixar passar 

a cap veí a l’obra . En la majoria dels casos no suposarà cap problema però quan 

sorgeixen els problemes es quan tothom recorda la no tramitació de la llicencia. 

Degut a l’experiència es va voler posar en coneixement dels promotors certes 

informacions relacionades característiques pròpies de les reformes dels pisos de 

l’eixample que van convèncer a la propietat de la necessitat de la tramitació dels 

permisos. 

Aquesta informació esta relacionada amb les actuacions en edificacions antigues 

amb parets de carrega de fabrica y forjats amb biguetes de fusta. En moltes ocasions 

molts vanos de forjat descansen en un o dos punts en envans en principi no estructurals. 

En teoria l’enderroc d’aquests envans no hauria de representar cap complicació al 

tractar-se d’elements no estructurals. El que passa a la realitat es que amb el temps 

aquest els envans acaben retenint la fletxa del forjat i si s’enderroca pot causat greus 

patologies al pis superior degut a una fletxa sobtada, com pot ser: 

 Aixecament i apertura de juntes al paviment  

 Fissures als envans degut al moviment del forjat. 

 Moviments als sòcols. 

 Desajustos a la fusteria 

Per evitar aquestes lesions el procediment adequat es la col·locació d’una biga 

talla llums que “substitueixi” la funció estructural que estava realitzant l’envà. Tot i així el 

risc de que apareguin lesions als pisos superiors es elevat. Com s’ha comentat abans si 
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sorgeixen aquestes lesions i no es disposa de llicencia d’obres cap assegurança cobriria 

les despeses d’aquestes reparacions per tant haurien d’anar a càrrec o bé del promotor 

o bé del contractista.  

Coneixent aquest riscos la propietat accedeix a contractar els serveis tècnics per 

tramitar una llicencia d’obres menors per a la realització de les feines.  

2.2.2 TRAMITACIÓ DE PERMISOS 

La tramitació dels permisos a Barcelona capital be estipulada per la prèviament 

mencionada l’ORPIMO. Es un procediment ja 100% telemàtic que requereix la 

participació del col·legi professional del tècnic redactor del projecte. S’han de seguir un 

seguit de passos i entregar un seguit de documentació. 

1. Primerament es realitza una consulta prèvia des de la web de l’ajuntament 

de Barcelona oberta al públic. S’hauran d’introduir les dades de 

l’emplaçament amb la seva referencia cadastral, el tipus d’actuació a 

realitzar indicant si afecta a distribució, façana o estructura i per últim les 

dades de la persona interessada a realitzar les obres, així com el propietari 

del immoble.  

Una vegada introduïdes totes les dades es generarà un document no 

vinculant on s’indicarà el tipus de permís a sol·licitar així un detall amb les 

taxes e impostos a pagar així com tota la documentació a presentar Als 

annexos  trobarem el document generat per l’obra objecte d’estudi. 

(Document D1.1) 

2. Al nostre cas es tracta d’un comunicat diferit –que es equivalent a una obra 

menor de tipus I- ja que la obra es troba al conjunt protegit de l’Eixample. 

Aquest tipus de permís es diferencia del immediat de que una vegada en 

mans dels serveis tècnics de l’ajuntament ha de ser revisat i aprovat abans 

de poder començar les obres. 

3. La documentació s’ha de fer arribar als serveis tècnics municipals a través 

dels col·legis professionals que garantiran uns estàndards mínims de qualitat 

al projecte i estandarditzar la documentació. Finalment generaran un 

document anomenat Informe d’Idoneïtat Técnica amb un número.  
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4. Per últim amb el num. de referencia de la consulta prèvia i el número 

d’Idoneïtat Técnica a la mateixa web de l’ajuntament  i amb una signatura 

digital o a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana es sol·licita la 

llicència d’obres. S’hauran de pagar en aquest moments les taxes e 

impostos pertinents.  

5. Amb la documentació ja presentada i les taxes pagades ,es enviat al 

sol·licitant un document d’admissió de la comunicació de les obres menors, 

on s’indica que si no hi ha cap requeriment abans d’un mes les obres es 

podran començar. S’inclou un exemple de model d’admissió als annexes 

(D1.2) 

6. Una vegada passat el mes sense cap requeriment es poden començar les 

obres. 

7. Quan les obres son finalitzades, al no tractar-se d’una obra major no serà de 

necessitat la tramitació d’un certificat de primera ocupació amb la 

conseqüent visita del tècnic municipal. 

No obstant una vegada finalitzades les obres al tramitar una cèdula de 

segona ocupació existeix la possibilitat de la visita d’un tècnic per a la 

concessió d’aquesta cèdula. 

2.2.3 ANALISIS DEL PROJECTE 

En aquesta secció es pretén analitzar el projecte bàsic realitzat per a l’obtenció de 

la llicencia. No es vol desenvolupar un altre cop la memòria ja adjunta sinó jutjar els 

criteris emprats al hora de realitzar-la i comentar si l’ informació aportada en correcta o 

no.  

Cal destacar abans de tot quin es l’objecte d’aquest projecte i la finalitat per el 

qual es realitza. Aquesta documentació es genera per que l’ajuntament ens concedeixi 

la llicencia. No pretén ser una guia sobre com realitzar la obra sinó es més un tràmit 

burocràtic que ens pot limitar la composició del projecte.  

Caldrà diferenciar entre la documentació generada per la tramitació de la 

llicencia i la pròpia de la obra. Ja que tant plànols, com amidaments poden resultar 

diferents i contradictoris.  
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2.2.3.1 COMPLIMENT DE NORMATIVA 

Al hora de la realització del projecte s’han de tindre en compte un seguit de 

normatives a complir i que poden condicionar la naturalesa del projecte. Són 

principalment 3. S’analitzaran en el següent ordre de jerarquia administrativa.  

 Normativa municipal 

 Normativa autonòmica 

 Normativa estatal 

Contra més abast tingui la normativa sol ser menys restrictiva tant les normatives 

municipals, en cas d’existir, solen ser les que condicionen més la definició del projecte.  

2.2.3.1.1 Ordenances metropolitanes de l’edificació  

Es una normativa supramunicipal amb abast de diferents sectors de la zona 

metropolitana de Barcelona, al ser d’àmbit tan gran es una normativa extensa i molt 

desenvolupada. 

Es aquesta la normativa amb més afectació al hora de la definició arquitectònica 

del projecte ja que fa incidència directament en aquesta establint superfícies, alçades, 

mesures mínimes i quantitat de les diferents peces que conformen la vivenda.  

Per aquesta raó anterior es la secció de la memòria es de les parts mes 

desenvolupades.  

Depenent del programa funcional de la vivenda condicionat per els metres 

quadrats de la vivenda i del nombre de peces s’estableixen un metratges mínims de les 

estances, on s’hauran d’encabir diferents formes geomètriques de diferents mesures 

depenent de la funció de l’estança, així com respectar amples mínims. 

Es limiten també les superfícies de ventilació i il·luminació de les diferents peces així 

com la mínima dimensió dels espais als quals han de ventilar. 

S’indiquen també algun tipus d’equipament e instal·lació mínim a banys i cuines. 

2.2.3.1.2 Decret Habilitat 141/2012 

Aquesta norma defineix les condicions mínimes d’habilitat del habitatges, tant 

existents, com d’obra nova, com les subjectes a una obra de reforma . El seu compliment 
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serà d’obligat us per l’obtenció de la futura cèdula d’habitabilitat, necessària per 

qualsevol operació de lloguer o compra venta del immoble. 

Existeixen dos annexes amb les condicions mínimes, un molt mes restrictiu referent a 

les obres noves (Annex 1). I l’altre amb unes especificacions no tant restrictives referent a 

vivendes construïdes abans de 19841(Annex 2) 

En el cas de les obres de reforma estan desenvolupats a l’annex 4 tot un seguit de 

casos classificats en grups on s’indica, depenent de l’actuació a realitzar, de quin annex 

son les condicions mínimes a complir. Al cas del immoble objecte d’estudi es tracta d’una 

vivenda pertinent al Grup J 

Figura 2.2.3.1.2.1 

 

No s’obre cap cambra ni habitació noves per tant no seran d’aplicació els 

apartats 3.8 i 3.11 del annex 1 que fan referencia a les superfícies mínimes i equipament 

d’aquestes, essent condicions més restrictives que les del annex 2 d’obligat compliment. 

2.2.3.1.3 Código tecnico de la edificación. 

 A efectes de distribució y modelat del projecte son pocs els requeriments ja que es 

un document que influeix més a obres de nova construcció així com reformes de més 

calat com ampliacions o per exemple s’ampliïn el nombre d’aparells receptors de 

d’instal·lació d’aigua fa d’obligat compliment el DBHS 4 (En el nostre cas en manté el 

nombre, es canvia de lloc però es manté el nombre) . 

                                                 

11  PPeerr  vviivveennddeess  ccoonnssttrruuiiddeess  mmeess  eennllllàà  ddee  11998844  sseerráánn  dd’’aapplliiccaacciióó  lleess  nnoorrmmeess  vviiggeennttss  eenn  ll’’aannyy  ddee  ccoonnssttrruucccciióó  ddee  llaa  

vviivveennddaa  
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Seria més adient que els requeriments a complir apuntar que son justificacions més 

pròpies d’un projecte executiu y que si no compleixes mai ningú comprovarà si es 

correcte o no. Per exemple la secció al Compliment de la secció 3 del document bàsic 

de salubritat no indica que la aplicació sigui per obra nova o rehabilitació per tant serien 

d’obligat compliment a una reforma però a l’hora de la veritat encara que estiguin 

justificats a la memòria ningú vendrà a comprovar mai si s’han instal·lat airejadors a les 

finestres o estan garantits els caudals de pas a les portes. 

L’únic punt justificat a la memòria fa referencia a un punt que si que pot influir en la 

definició arquitectònica del projecte i al que no fa referencia a les altres normatives a 

complir y que indica les alçades mínimes de es portes de l’apartat 1 de la secció 2 del 

SUA   

2.2.3.1.4 Altres normatives  

Existeixen altres normatives a complir que s’hauran de tindre en compte tan a obra 

com a la realització del projecte 

 Ordenances municipals. S’hauran de tindre en compte les ordenances 

municipals que poden incidir en el projecte com es la  ordenança d’usos 

del paisatge urbà de Barcelona que limita les actuacions a la façana 

fusteria i la instal·lació de maquines d’aire condicionat  

 Legislació en matèria de riscos laborals Estipulada a Ley de Prevención de 

riesgos Laborales on s’indiquen les mesures de prevenció per impedir els 

accidents en obra. 

  .Reglamento Electrotecnico de Baixa tensió. REBT .defineix les 

característiques per la instal·lació de Baixa tensió que son d’obligat 

compliment per tal qualsevol nova instal·lació. Aquesta es una normativa 

que coneixen i apliquen els diferents instal·ladors autoritzats implicats a 

l’obra 

 Reglamento de instal·lacions térmicas de edificios . RITI. Aquí es defineixen 

les condicions que s’han de complir les instal·lacions tèrmiques en el cas de 

la nostra vivenda la instal·lació AA/CC i la de calefacció. Aquesta es una 

normativa que coneixen i apliquen els diferents instal·ladors autoritzats 

implicats a l’obra 
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 Reglamento tecnico de distribución i utilización de elementos gaseosos. 

Aquesta normativa com bé el seu nom indica regula la distribució dels 

combustibles gasosos existents a la vivenda en d’instal·lació de gas natural 

que alimenta la caldera. Aquesta es una normativa que coneixen i apliquen 

els diferents instal·ladors autoritzats implicats a l’obra 

2.2.3.2 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 

El projecte inclòs al seu complert als annexes (PR1)consta de diferents seccions. La 

memòria és on s’ha de desenvolupar tota la informació necessària del la comprensió del 

projecte així con la contextualització d’aquest mateix. 

L’ajuntament de Barcelona ja et limita i marca el format i els apartats del 

document que han d’esser  respectats per a l’obtenció d’informe d’idoneïtat. Són unes 

disposicions normalitzades des de la llei d’ordenació de l’edificació on ja s’indiquen les 

parts que ha de format el projecte.  

Els continguts que s’inclouen a la consulta prèvia (D1.1) de pàgina 4 son els 

imprescindibles per tal d’obtenir el certificat d’idoneïtat tècnica. Es poden afegir més 

però aquest son els imprescindibles. Dins aquest document a continuació s’indica quina 

informació a de contenir cada apartat. 

A mode de resum s’indiquen aquí les diferents parts del que consta el projecte. 

2.2.3.2.1 Memòria.  

On s’inclouen les dades generals de l’obra amb els diferents agents implicats i tota 

l’ informació que permet identificar i localitzar  l’obra i posar-la al seu propi context (la 

situació, l’objecte de projecte, etc. 

La memòria descriptiva ha d’aportar totes les dades que permetin la comprensió i  

posar en context l’obra amb tota la informació prèvia relativa al edifici existent. Es aquí 

on es descriu el tipus d’actuació a realitzar. Es justifica també en aquest apartat el 

compliment de totes les normatives d’aplicació. Per la justificació del compliment del 

Decret d’habilitat s’ha usat una fitxa pròpia de l col·legi d’aparelladors. Per últim es 

desenvolupa els elements constructius afectats i la seva modificació. 



 24   Reformes, un mercat viu 

 

A continuació s’enumera tota la normativa d’aplicació. Un llistat de lleis, normes i 

ordenances que posen de coneixement del lector nota la legislació vigent amb 

influencia a la obra. 

2.2.3.2.2 Documentació Gràfica 

Ja a continuació s’exposa tota la documentació gràfica que inclou tots els plànols i 

que es explicada a l’apartat següent. 

2.2.3.2.3 Pressupost 

Ara es desenvolupa el pressupost presentat a l’ajuntament que condicionarà 

l’impost a pagar ja que suposa un 3.35% del pressupost d’execució material presentat. 

S’analitzarà aquesta secció a un apartat següent.  

2.2.3.2.4 Plec de condicions 

A continuació el projecte conte un plec de condicions no obligatori per la 

tramitació de la llicencia d’obres però, si que es necessari d’incloure per l’obtenció del 

visat col·legial. El plec de condicions és el document que completa el projecte tècnic, i 

on s'exposen totes les clàusules i condicions que s'accepten al realitzar un projecte. El 

contingut d'aquest document inclou; l'execució de l'obra, senyalització d'obra i 

instal·lacions, els treballs no autoritzats i defectuosos, els treballs nocturns, etcètera. 

Considerant tots els aspectes del plec de condicions, el podem dividir en diferents plecs 

més concrets. Es un document general normalment reutilitzat a paca obra on s’inclouen 

o s’eliminen els àmbits que són d’aplicació en la obra en general. 

2.2.3.2.5 Annexos 

Per últim s’afegeix un apartat d’annexos . Aquesta apartat d’annexos ha 

d’incloure una sèrie de documents o la indicació de que aquest documents no són de 

compliment a les obres a realitzar. Els documents a incloure son els següents: 

Justificació  

 Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis. Aquest es un documents 

que podria anar inclòs a la justificació de la normativa de la memòria però 

que l’ajuntament de Barcelona et fa desenvolupar a part. En casos de 

vivendes a blocs unifamiliars te molt poca incidència . Tan sols son una sèrie 

de comprovacions del DB SI. 
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 Estudi bàsic de seguretat i salut. Aquest document obligatori per a tota obra 

de construcció amb necessitat que no superi les condicions següents. Si es 

compleixen alguna d’aquestes condicions llavors serà necessària la 

redacció d’un Estudi de Seguretat i Salud. 

Figura 2.2.3.2.1 

 

I haurà de: 

Figura 2.2.3.2.2 

 

Aquest document que hauria estudiat i realitzar amb cura per el que 

comporta moltes vegades acaba resultant un document reaprofitat d’un 

altre projecte on es canvia tan sols 

 Les dades de l’obra, amb el pressupost i l’emplaçament 

 Les dades dels agents implicats 

 Els centres assistencials més propers 

Cal considerar que molts dels riscos existents son iguals per a cada obra, y 

els materials auxiliars emprats també. Per exemple els riscos existents per la 

realització d’una partició/envà es el mateix a la majoria d’obres poden 

haver excepcions per exemple si es realitza un envà de mes de 3 m 

d’alçada poden sorgir riscos nous.  

Per tant encara que ens molts casos pugui estar justificada el reaprofitament 

d’un EBSS val la pena revisar-lo i canviar modificar alguns elements si fos 

necessari.  

Al nostre cas en particular el EBSS adjunt  presenta certa informació 

contradictòria amb el tipus d’obra a realitzar. Per exemple a la pàgina 86 

ales característiques generals de l’obra es fa referencia a una 

fonamentació que no es d’afectació al tractar-se d’un 3r pis.  
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Quan es parla de les mesures de seguretat dels elements auxiliars diferents 

tipus de bastida, en el nostre cas no s’utilitzaran bastides ni formigonera 

també especificada.  

Com es pot veure son petites errates degut a la utilització d’una plantilla de 

EBSS amb tots els riscos especificats per a cada en tots els àmbits de l’obra 

on els quals dependent de les de cada obra es van eliminant situacions no 

aplicables a l’obra objecte d’estudi.  

Per tant el problema serà que puguin estar identificats més riscos dels 

realment existents no pas menys que seria el més greu. 

Posteriorment s’inclou un recull de la normativa aplicable en matèria de 

seguretat i salut i un plec de condicions on es detallen les atribucions i 

responsabilitats en matèria de SS dels agents implicats així com la 

documentació que a de romandre a l’obra.  Per últim s’indica les 

condicions particulars que han de complir els diferents elements tècnics 

relacionats amb la SS com poden ser el medis de protecció col·lectiva i 

individual , o les instal·lacions provisionals de salut i confort. 

 Gestió de residus. En aquest apartat s’ha d’incloure una fitxa obligatòria per 

donar compliment a Decret 89/2010, ,pel qual s'aprova el programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció d’Ecoeficiencia.  

Aquesta fitxa inclou un detall de tots els residus generats durant l’obra, i els 

classifica per materials. A partir de l’ompliment de la fitxa, en el nostre cas 

un model del Col·legi d’aparelladors de Barcelona surten les tones de 

residus generats que obliguen a una fiança 11€ / Tn amb un mínim de 150€ 

a ingressar a les arques del ajuntament que son retornades una vegada 

finalitzades les obres. 

 Llicencia ambiental. Això sol es d’obligat compliment per a activitats on es 

duen a terme negocis per tant no es necessari adjuntar res. 

 Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic i artístic. En 

aquest cas degut a que l’obra es troba en un espai protegit 

patrimonialment C, informació que es pot contrastar des de la web de 

patrimoni del ajuntament . Cal realitzar un petit informe amb les 
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característiques historicoartístiques. gairebé tota la informació relativa a 

patrimoni es pot extraure de l’aplicatiu esmenat. S’han d’incloure plànols de 

l’actuació així com imatges. S’adjunta la fitxa al document D1.3 dels 

annexos 

 Estudi cromàtic. No es necessari al no realitzar actuacions a façana. 

2.2.3.2.6 Annexes al expedient 

Paral·lelament a l’entrega de tot el projecte cal entregar un document amb totes 

les responsabilitats i assumeix firmat per el tècnic responsable i els promotors. Els models 

d’aquest documents també es troben al document D.1.1. 

2.2.3.3 PLÀNOLS 

Els plànols són la representació gràfica de l'objecte o la instal·lació que s'ha de fer. 

A diferència de la memòria tècnica, per als plànols no existeix cap normativa o norma 

que fixi el nombre i el tipus de plànols que s'han d'incloure en el projecte tècnic.  

Tot hi així el document de l’ajuntament si que estructura una mica els plànols a 

entregar. Es classifiquen els plànols a sol·licitar en implantació i de definició 

arquitectònica de la intervenció. Els primers no són es més que un plànols amb dos vistes 

una en escala 1/500 i l’altre en escala 1/200 de la situació de l’obra. 

El plànols de definició arquitectònica inclosos al projecte de l’ajuntament són 

aquells necessaris per a la correcta comprensió del projecte. A una escala suficientment 

comprensible. Que sol ser 1/50 o 1/100. En la majoria dels casos Resulten ser 4 plànols.  

2.2.3.3.1 Plànols d’estat actual. (EA) 

En aquests plànol 1/50 es mostra la distribució arquitectònica abans de començar 

les obres. S’indica les cotes de les diferents habitacions així com les superfícies útil de 

cada estança.  

Si més no per a la tramitació del projecte la definició del plànol pot ser suficient 

s’enyora certa informació com podrien ser la col·locació dels sanitaris i els baixants 

generals de l'edifici. Destaca també el no grafiat del balcó existent a la vivenda. La 

extracció dels amidaments a partir dels plànols sense una visita exhaustiva resultaria 

bastant inexacte degut a aquesta falta de definició.  
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Seria recomanable també el grafiat de elements adjacents a la zona afectada. 

Per exemple al plànol pot resultar difícil la identificació de les parets mitgeres així com 

dels patis de ventilació y les caixes d’escala. 

Destacar també que a partir dels plànols es difícil poder definir la composició 

estructural de la construcció. Es podria arribar a deduir quina es la direcció de les 

biguetes y quines son les parets de càrrega. 

2.2.3.3.2 Plànols enderrocs/ obra nova (EO) 

El sentit d’aquest documents es la correcta identificació dels elements 

arquitectònics (tancaments, divisòries)a enderrocar i els elements de nova construcció 

Mitjançant un grafisme normalitzat consistent a marcar en groc els a enderrocar, en 

vermell els elements de nova construcció, i en gris el elements que es mantenen.  

La definició del plànol torna a ser una altra vegada suficient per a la interpretació 

de les feines a realitzar però inútil  per la obra ja que no hi ha cap cota necessària per a 

la correcte aixecament dels nous murs a l’obra.  

2.2.3.3.3 Plànols secció i alçats 

Aquest tipus de plànols han d’ajudar a la correcta comprensió del projecte i ens 

donen una informació que no podríem deduir d’ un plànol de planta.Com són les 

alçades lliures i les alçades de les finestres. Estan aquest plànols grafiats també amb la 

llegenda de colors groga i vermella anterior.  

Son plànols que presenten errors ja que con es comprovarà més endavant la 

alçada de 3,00 m es distancia entre l’acabat del paviment i el fals sostre, no grafiat en 

aquest plànol, on esta indicada un alçada lliure entre forjats. 

També faltarien alguns talls de secció per la correcta definició de totes les finestres 

i apertures. 

2.2.3.3.4 Plànols de planta reformada (PR) 

Aquest es el plànol que pot presentar més informació i que podria ser de més  

utilitat a la fase d’obra i extracció d’amidaments. ja que estan acotades les mesures finals 

el que pot ajudar a replantejar els nous envans. A més el grafiat del mobiliari serà d’utilitat 

al hora de definir les diferents instal·lacions. 
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Es pot observar el grafiat de dues circumferències que no són més que les 

justificacions del compliment de les ordenances metropolitanes Ara observant el plànol 

podem observar una particularitat del compliment d’aqueta normativa. 

L’estança annexa a la sala /estar cuina comptabilitzada dins aquesta on esta 

grafiat un sofà i una tauleta en principi vol ser utilitzar una habitació de convidats sent el 

sofà convertible a llit. Aquest ús no seria viable legalment ja que la cambra no disposa de 

cap ventilació i segons l’article 60 de les OME tota superfície estança superior a 5m² (sigui 

habitació o traster) ha disposar d’una superfície d’il·luminació del 1/8 de a superfície i 

mínim 1m². Per tant, per l’obtenció de la llicencia es fa constar que es un annex a la sala 

més tard. Ja que no existeix un estretament inferior a 1m (article 65 de les OME) 

Un cop tramitada la llicencia i passada la inspecció en cas d’existir es col·locarien 

dues portes corredisses per dintre l’habitació que permetrien tancar l’habitació. 

2.2.3.3.5 Plànols realitzats no inclosos al projecte. 

S’han realitzat també dos plànols annexes més útils per la comprensió i d’utilitat a 

la fase d’obra i acabats.. 

Un és el plànol d’instal·lacions (i1)(P.1.1 als annexes). on estan grafiats els 

mecanismes elèctrics i l’ il·luminació així com els radiadors. Aquest es un plànol acordat 

amb el client perquè tingui en compte la posició i el tipus de lluminària, la posició dels 

endolls i enceses. Així com la que poden condicionar futures reubicacions de mobiliari, 

així com la posició dels radiadors. 

Torna a esser un plànol amb poc nivell tècnic, ja que per exemple, no estan 

acotades les posicions elements, amb escalímetre es podrien arribar a marcar les 

posicions però les alçades d’aquest si que no es disposa de cap informació. Falten alguns 

elements bàsics com pot ser l’endoll del rentavaixelles.  

De totes maneres aquest plànol servirà  l’instal·lador per fer-se una idea del sistema 

a implementar que es marcarà posteriorment en obra amb l’ajuda del dissenyador. 

Per últim existeix el plànol de la cuina (C2) (P.1.2 Als annexes). Un plànol de detall 

dels alçats de la cuina. Aquest plànol té 3 funcions principals: 

Ajudar a comprendre a client del mobiliari de la cuina amb els diferents armaris i 

calaixos. 
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Marcar correctament els punts de servei depenent del  mobiliari de cuina. Aquests 

punts de servei són les aixetes de l’aigüera i el rentavaixelles, així com el seu desguàs. La 

connexió amb el tub dels bafs de la cuina. La col·locació dels diferents endolls afectats ( 

Rentavaixelles, placa inducció, campana extractora, forn, microones, nevera i caldera). 

2.2.3.3.6 Software emprat pel grafiat de plànols 

Per dibuixar els plànols es va utilitzar el software de modelat BIM Revit de la marca 

Autodesk del qual es va obtenir una llicencia d’estudiant de tres anys després d’un petit 

curs introductori.  

 

Definició BIM de la viquipèdia 

Aquesta metodologia de treball permet per a partir d’un modelat en 3 dimensions, 

amb la corresponent gestió dels diferents elements constructius l’extracció de les mesures, 

càlculs estructurals, plànols en 2D i renderitzats. Tot a partir d’un mateix arxiu. sense cap 

mena de dubte el futur del disseny constructiu 

Aquest era el primer projecte realitzar amb aquest software tipus de software on 

encara no es tenien clars alguns conceptes ni com grafiar alguns elements. 

2.2.3.4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

2.2.3.4.1 Pressupostos d’obra 

Estudiarem en aquest punt els amidament, els preus, la decisió dels materials 

emprats a l’obra.  Apuntar que als annexos queden inserits tres pressupostos, quatre si es 

té en compte el pressupost adjunt al projecte entregat a l’ajuntament. El que s’analitzarà 

més conscientment serà el pressupost de la firma però la resta seran valorats 

El BIM es (Building Information Modeling) es el procés de 

generació y gestió de dades de l’edifici durant el seu cicle 

de vida utilitzat un software dinàmic de de modelat 

d’edificis en 3 dimensions y en temps real, per disminuir la 

pèrdua de temps y recursos al disseny de y la construcció. 

Aquest procés produeix el model d’informació de l’edifici 

(abreujat BIM) que avarca la geometria de l’edifici, les 

relacions espacials, la informació geogràfica així com les 

quantitats y propietats dels seus components 
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Taula 2.2.3.4.1.1 

 

 

 

 

 

 

P.0 . Pressupost de projecte 

Pressupost inclòs al projecte tècnic es una valoració mínima de la obra per tal de 

pagar els mínims impostos ja que com s’ha comentat abans l’impost representa un 3.35% 

d’aquest pressupost, llavors el client sempre sol·licita que aquest document tingui el 

menor valor possible.  

Existeix un sostre mínim estipulat als annexes de la ordenança fiscal d’obres de 

Barcelona. Aquest valor es de 664.35€/m² on se li apliquen diferents coeficients 

dependents del tipus d’obra. 

Per a reformes interiors de locals, vivendes o espais comuns o es modifiqui la 

distribució sense afectar o afectant puntualment la estructura el factor corrector serà 0,4 . 

Per tant : 

664.35€/m² * 0.4* 55m² = 14.615,70 € 

S’adapten els preus del pressupost real i s’eliminen partides no significatives de 

l’obra com són els armaris, alguns electrodomèstics, el revestiment de guixos a parets ja 

existents etc. S’aconsegueix d’aquesta manera baixar el pressupost. 

Pressupost 1ª oferta 

Aquest es el pressupost  presentat a la primera oferta amb els preus normalitzats de 

l’empresa en aquests moments. Les diferencies que existeixen respecte els pressupost 

finalment firmat veurem que radica en alguns preus unitaris, les partides i mesures són 

exactament les mateixes. Ja que el promotor no acceptava cap tipus de canvi a les 

mesures i partides. Volia el mateix a un preu inferior a l’ofertat.  

 Valor 
Fitxer 

adjunt 

Pressupost projecte 14.868,49 €€ PS0 

Pressupost 1ª oferta 44.139,79 €€ PS1 

Pressupost firma 39.553,19 €€ PS2 

Certificació final 43.089,69 € PS3 
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Es viable la rebaixa dels preus unitaris ja que els industrials habituals accepten 

baixar els preus habituals  

Pressupost firmat 

Aquest es el pressupost firmat i amb el preu final de licitació. Serà el document que 

utilitzem per analitzar  les diferents partides 

Certificació final 

Aquest es el preu final amb els amidament definitius i les partides afegides o 

modificades durant l’ obra , bé per demanda directa dels client o bé per imprevistos y 

incidències sorgits a durant l’obra. 

2.2.3.4.2 Anàlisis  

Analitzem ara el pressupost firmat amb els pertinents amidaments. Dividirem 

l’anàlisi valorant 3 conceptes: la descripció de les partides on es jutjarà el tipus de 

materials i sistemes constrictius emprats en cada un dels casos, després es valorarà 

l'amidament i per últim es farà una valoració dels preus unitaris. 

Per a l’anàlisi utilitzarem una copia pressupost original (PSC)però generat a partir 

del programa de pressupostos  Arquímedes, de CYPE Ingenieros, es donarà la informació 

complerta de les partides per una millor comprensió. S’utilitzaran les mateixes mesures per 

tal de poder realitzar un comparatiu dels preus finals donats a partir del generador de 

preus propi del programa. 

2.2.3.4.2.1 Descripció de partides i elecció de materials 

D’una primera ullada ens adonem que el pressupost està classificat en 10 capítols 

que on s’agrupen les diferents partides. Es pot veure també que les descripcions de les 

partides estan escrites ens molts casos en un llenguatge molt poc tècnic i resulten poc 

esclaridores de les feines a realitzar.  

Anirem analitzant els diferents capítols i ens aturarem a aquelles partides 

mereixedores d’anàlisi. Tot i comparant-les amb el pressupost CYPE, d’ara endavant PC. 

Comencem per les partides enderrocs. S’observa que les partides no resulten ven 

detallades faltaria informació per tal de poder ser completament  esclaridores,  

comparant amb el PC observem que  la partida de enderrocs d’envà conté també la 

informació de la metodologia d’enderroc (mitjans manuals) y la composició dels mateix. 
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Maó macís de 5 cm de gruix revestit. La resta de les partides pateixen del mateix 

problema al ser descrites en aquest capítol. Si més no, donada les característiques del 

projecte on es tracta directament amb el promotor, no familiaritzat amb el llenguatge 

tècnic, la senzillesa de les descripcions fa mes comprensible la comprensió del pressupost.  

L’enderroc del fals sostre a la major part de la vivenda es degut a que es volen 

descobrir les bigues existents de fusta. 

Mereix un comentari apart la partida relativa al transport dels residus al abocador. 

Ja que si bé l’explicació, per la mateixa raó ja mencionada anteriorment, pot ser 

correcta per senzilla existeix un error que si que pot dur a confusió i són les unitats de 

mesura de la partida. S’indica P.A amb un amidament de 2. Que vol dir aquest dos. Al ser 

la empresa la mateixa redactora del projecte sabem que es tracta de containers 

contractats a una empresa de gestió de residus. Però tampoc està indicada la magnitud 

d’aquest.  Es un factor que pot dur a confusió al client. 

El capítol de paleteria presenta aspectes interesant dignes d’estudi. El primer de tot 

es la partida referent a envans. Ens trobem que la partida no mostra cap tipus 

d’explicació de la tipologia constructiva de l’element tan sols es cita “envans de 7cm” . Si 

bé al anterior capítol la falta d’informació podia ser justificada per la facilitat del 

comprensió en aquest cas no resulta justificat ja que les tipologies constructives són 

variades i potser no acords a les prioritats del client. 

La realitat es que al moment de realitzar el pressupost encara no estava presa la 

decisió de quin mètode constructiu emprar. Realitzarem un anàlisis per esvair quina 

metodologia constructiva es més convenient. 

El cas es que hi ha dos opcions principals diferenciades alhora de la construcció 

d’un envà.  Les analitzarem i veurem quina es més favorable aconsellable per les 

necessitats del client.  

 Envà ceràmic de maó ceràmic buit doble de gran format  40x20x7 per 

revestir amb fixació d’escaiola. Aquesta es la primera solució  

 Envà d’entramat autoportant de d’acer galvanitzar de 48mm i plaques de 

cartró guix de 13mm  

Per entendre millor la decisió  i realitzar un anàlisi científic realitzarem una taula 

comparativa dels diferents valors tècnics donats pel generador de creus CYPE per preu 

unitari i pel total d’envans a realitzar a la vivenda. 
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Taula  2.2.3.4.2.1.1. Taula comparativa valors unitaris envans 

Taula  2.2.3.4.2.1.2 Taula comparativa totals vivenda envans 

 

Observant la taula poden treure una sèrie de conclusions 

 Els envans de cartró guix presenten millors característiques tot i ser més cars 

segons el generador de preus . Gairebé un 50% més segons aquesta 

referencia. Al hora de la veritat els nostres industrials realitzen ambdues 

feines a gairebé el mateix preu 

 L’envà de cartró guix  es realitza amb més rapidesa, tots els envans s’haurien 

d’estar realitzats en poc mes 3 jornades laborals2 i mitja, mentre que per fer 

l’envà ceràmic es trigaria més de 4 dies. 

 La realització de la paret de maó genera 6 vegades més de residus durant 

la seva realització que ens envans de cartró guix.  

 Les emissions emeses durant tot el cicle de vida  del producte -que inclouen 

la fabricació dels materials que el formen, el de transport i el procés 

d’instal·lació- resulten un 35% menors per els envans de cartró guix. 

Existeixen altres aspectes que no es reflecteixen la taula i també es poden valorar 

                                                 

11
  EEllss  ccoossttooss  ddee  ll’’oobbrraa  eess  vvaalloorraarraann  mmééss  eennddaavvaanntt  aall  ccaappííttooll  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ccoossttoo  

22  EEss  ccoonnssiiddeerraa  uunnaa  jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  88  hhoorreess  

 
Preu total 

segons GP 

Preu cost1 

ECSH 

Rendiment  

d’oficial +peó  

(h/m²) 

Residus 

generats 

(Kg/m²) 

Emissions de 

(Kg CO2 /m2) 

Envà ceràmic + guix 24.00 € 37€ 0.92 8.423 18.39 

Envà de cartró guix 35.47 € 36 € 0.812 1.58 11.80 

36m² Preu total (€) 

 Rendiment  

total d’oficial 

+peó  (h) 

Residus 

generats (Kg) 

Emissions de 

(Kg CO2 ) 

Envà ceràmic + guix 864.00  1332 33.12 303.12 662.04 

Envà de cartró guix 1276.92 1296 29.23 56.88 424.80 
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 Un envà de fàbrica requereix una vegada construït l’ apertura de rases si es 

volen passar instal·lacions, l’envà autoportant evita la apertura de rases ja 

que es pot tancar l’envà per una cara per a poder passar les canonades o 

cablejats segons el cas, amb el conseqüent estalvi  de temps y diners. 

 Si es vol alicatar qualsevol de les cares de l’envà la fàbrica obliga a la 

aplicació d’un enfoscat de morter per la correcta subjecció de les peces 

mentre que si la paret autoportant permet la col·locació directa de les 

peces amb ciment cola. 

 Un inconvenient dels envans de cartró guix es que s’ha de preveure la 

realització de reforços a l’entramat si es volen penjar algun tipus d’element 

que exerceixi  certa força, com poden ser mobles de bany suspesos, suports 

de TV  etc. 

 Hi ha gent també que per gustos personals no els hi agrada la sensació de 

poca solidesa que presenta l’envà de pladur. 

Amb totes aquestes dades podem afirmar amb rotunditat que l’envà de pladur 

resulta ser la millor opció a escollir. Encara que també s’hauran de realitzar envans d’obra 

en aquelles zones a tapiar dels envans originals on s’han retirat portes.  

Dins el mateix capítol de paleteria trobem les ajudes als instal·ladors i una partida 

que fa referencia a un reforç estructural. S’analitzarà amb més profunditat la morfologia i 

necessitat d’aquest reforç l’anàlisi constructiu de l’obra. Ara podem observar que no es 

una partida definida. En aquest cas aquesta indefinició té una explicació ja que fins que 

no siguin enderrocats els falsos sostres no es podrà valorar la actuació a realitzar. S’estima 

un càlcul aproximat però pot variar. 

Al capítol 3 estan identificades la partida de guixos per si s’optava per la realització 

d’envans d’obra de fàbrica i també el fals sostre. La instal·lació d’aquest element serà 

necessària pel pas d’instal·lacions. S’indica que el tipus de placa a col·locar serà 

hidròfuga ja que les zones a col·locar son zones humides on podrien apareixen taques de 

condensació si es col·loques una placa Standard. 

El capítol 4 referent a revestiments presenta unes correctes descripcions. Es 

destaca la per la col·locació dels alicatats l’és de la llana garantia d’una correcta 

aplicació de les peces. Existeixen petites errates com que en a la partida de suministre i 
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en la de col·locació de les peces el tipus de peces son diferents. La dada correcta es la 

del suministre.   

S’ha optat per un solat pel bany de peces hidràuliques per formar un mosaic. 

Les rajoles hidràuliques son peces decoratives de ciments pigmentat, molt usades 

fins a finals dels anys 60. L’eixample barcelonina esta plena de pisos pavimentats amb 

aquest tipus de peça. El procés de fabricació es caracteritza per l’ús de motllos 

personalitzables per l’aplicació de colors. Posteriorment son fixats a la base del ciment 

mitjançat l’ús de la premsa hidràulica. 

Son peces amb un gruix major (de 12mm a 16mm) que una rajola de gres 

porcellànic  i permeten diferents formes i colors adequades per la formació de mosaics. 

 

 

Definició mosaic hidràulic adaptada de la viquipedia 

Son peces amb un gruix major (de 12mm a 16mm) que una rajola de gres 

porcellànic  i permeten diferents formes i colors adequades per la formació de mosaics. A 

la fitxa F.3 podem trobar diferents varietats de la casa comercial Mosaicos del Sur a part 

d’una guia de col·locació i manteniment. 

El paviment laminat (Fitxa de material 4. Dels annexes) es l’altre tipus de solat 

col·locat a la vivenda. Es col·locarà sobre el paviment existent. S’ha optat per aquesta 

opció per la excel·lent relació qualitat/preu, amb molta varietat de catàleg i excel·lent 

aspecte visual.  

Aquest es un sistema de  

Les rajoles hidràuliques son peces 

decoratives de ciments pigmentat, molt 

usades fins a finals dels anys 60. L’eixample 

barcelonina esta plena de pisos 

pavimentats amb aquest tipus de peça. El 

procés de fabricació es caracteritza per 

l’ús de motllos personalitzables per 

l’aplicació de colors. Posteriorment son 

fixats a la base del ciment mitjançat l’ús 

de la premsa hidràulica. 
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Es van valorar altres 2 opcions a part de la finalment escollida però fil 

 Mantenir el paviment hidràulic existent realitzant una feina de polit i esmaltat 

una vegada les feines estiguin realitzades. Aquesta opció presenta diferents 

inconvenients. Primerament s’han de reparar les zones afectes pels envans 

enderrocats amb la el problema afegit de trobar peces iguals a les existents.  

Aquesta opció impedeix la realització de rases per el paviment i com es volen 

mantenir les bigues vistes, part de les instal·lacions haurien d’anar vistes. 

A més aquesta opció implica que a l’obra s’ha d’anar amb molta més cura 

en la realització de totes les feines per no malmetre el paviment. 

Es descartar aquesta opció al primera ocasió  

 Col·locar unes peces de gres porcellànic de gran format. Aquesta es una 

opció també a tindre en compte que presenta avantatges. El més important 

es la millor durabilitat que presenten aquest tipus de peces enfront al 

paviment laminat. Així com la garantització de la estanqueïtat dels espais 

humits.  

Resulta ser una opció més cara que la del paviment laminat, més si  la opció 

escollida son peces de gran format amb un preu mínim de 24€/m² sol de 

material.  

Realitzarem una taula comparativa entre el paviment porcellànic i el paviment 

laminat. 

Taula  2.2.3.4.2.1.3. Taula comparativa valors unitaris paviments 

Taula  2.2.3.4.2.142 Taula comparativa totals vivenda paviments 

 
Preu total 

segons GP 

Preu cost 
ECSH 

Rendiment  

d’oficial +peó  

(h/m²) 

Residus 

generats 

(Kg/m²) 

Emissions de 

(Kg CO2 /m2) 

Paviment laminat 26.72 € 23€ 0.2 0.57 4.12 

P. gres porcellànic 61.22 € 45 € 1.44 0.58 0.19 

56m² Preu total (€) 

 Rendiment  

total d’oficial 

+peó  (h) 

Residus 

generats (Kg) 

Emissions de 

(Kg CO2 ) 

Paviment laminat 1496  1288 11.2 31.92 230.72 

P. gres porcellànic 3484 2520 80.64 23.48 10.64 
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Amb aquesta taula ens adonem que encara que: 

 El paviment porcellànic es un sistema més sostenible al general moltes menys 

emissions durant e cicle de vida i generar menys residus les altres  

 El gran punt negatiu del gres es la durada dels treballs. Aquesta opció 

requereix de 2 setmanes de feina en front al dia i mig del laminat.  

 El preu també es molt més elevat el del gres porcellànic. 

Amb aquestes dades ens decantem per el laminat. Podria existir una opció mixta 

col·locant paviment porcellànic a la zona de cuina, la zona amb major risc d’infiltracions. 

Es descarta aquesta opció per temes estètics 

Ja al capítol de pintures veiem que les descripcions són correctes, es diferencia els 

elements verticals i horitzontals encara que no seria necessari al tindre el mateix cost. Es 

diferencia també les portes de les finestres ja que aquestes al estar més 

compartimentades porten més feina. La partida 5.3 referent a les bigues de fusta no 

indica com s’han de pintar, quin acabat es vol aplicar. 

Ja dins la secció de fusteria ens trobem tant  l’interior com l’exterior. Per el que fa 

l’interior poc a afegir resulten les partides prou esclaridores. Hauria estat recomanable 

indicar el tipus de manetes de les portes perquè no quedés cap dubte. 

Per el que fa a les finestres apuntar primer que no hi havia cap indicació de 

substitució de finestres al projecte d’obres. Això es deu a una indecisió durant la redacció 

del projecte per el que fa a la necessitat o del canvi d’aquestes. Finalment es va optar 

per si.  

Una millora dels tancament amb una millora de la transmitància d’aquest pot 

suposat un bon estalvi energètic y una millora del confort tèrmic. La substitució dels vidres 

de les balconeres per uns dobles també suposen una bona millora energètica. 

Podem observar que s’ha optat per una solució tancament de PVC en comptes 

del fins ara usual alumini. Veiem a que es deu amb un altre taula comparativa realitzada 

amb les fitxes de materials 6 i 7 
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Veiem en aquest cas que en tots els aspectes la fusteria de PVC surt guanyadora. 

Es una opció encara no el prou generalitzada donada les avantatges que aporta 

respecte l’alumini i es en molts casos per desconeixement o per que els industrials 

habituals encara no han començat a treballar amb aquest material. 

Presenta si més no petits desavantatge en front l’alumini en dos aspectes. 

 Sol tindre gruixos per perfil més ample reduint així la superfície vidriada. Es fa 

molt evident aquest problema en finestres petites on te més presencia la 

fusteria que la superfícies il·luminada. 

 D’altra banda els tancament de PVC han de vindre muntants de taller ja que 

requereixen d’un procés de soldat especial difícil de realitzar a l’obra. Aquest 

factor pot representar un problema amb fusteries molt grans on pugin existir 

problemes ,d’accés ,transport, o maniobrabilitat. S’ha d’optar per sectoritzar 

l’element, contractar els serveis d’una plataforma elevadora si no es pot 

transportar per l’escala o bé optar per una opció d’alumini que si que permet 

l’opció de vindre desmuntada a obra. 

Prosseguim al pressupost i ens trobem ara amb tots els capítols d’instal·lacions, de 

climatització, elèctriques i de lampisteria. Comencem per la lampisteria on síndica que es 

refarà tota la instal·lació. Això implica també ‘enderroc l’existent que no estava indicat al 

capítol pertinent però que resulta implícit al realitzar la instal·lació. La descripció deixa 

clar que s’inclou la col·locació de sanitaris. 

Un punt a afegir a la descripció seria que no queden inclosos els treballs verticals 

en cas que fossin necessaris per a la connexió a la xarxa de l’edifici. Si que s’indica que 

en cas que els baixants generals estiguessin en mal estat es faria una valoració a part. 

Queden detallats també els sanitaris sol·licitats per la propietat amb marca y 

model, seria recomanable incloure també la referencia del producte per no induir a cap 

 
Preu total 

segons GP 

Rendiment  

d’oficial +peó  

(h/Ud) 

Residus 

generats 

(Kg/Ud) 

Emissions de 

(Kg CO2 /Ud) 

Transmitància 

tèrmica U. En 

W/ m² 

Finestra oscil·lo batent 

PVC 900x1300 
236.55 € 2.96 0.16 198.46 2.2 

Finestra alumini oscil·lo 

batent 900x1300 
368.90 € 11.84 0.18 265.1 3.2 
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error. S’inclou per últim la mampara de dutxa encara que no indica cap descripció cosa 

que pot comportar futures desavinences amb el client.  

Ens trobem ara amb la instal·lació elèctrica. S’indica en aquest cas que s’intentarà 

aprofitar part de la instal·lació existent. Veurem que no serà possible al ser una instal·lació 

molt antiga del que no es pot aprofitar res, ni tan sols les canalitzacions. No especifica 

tampoc el grau d’electrificació, ni el nombre de mecanismes a col·locar, ni els circuits a 

realitzar..  Tampoc si s’ha de realitzar un nou quadre de comandament i protecció. 

Sí que s’indica que es col·locarà almenys una presa de TV així com, s’instal·laran 

els electrodomèstics i les lluminàries que no queden valorades en aquest pressupost. 

L’últim dels capítols d’instal·lacions és el de climatització que avarca la col·locació 

d’un sistema d’aire condicionat i amb dos Split de 2500 frigories cada un. No s’indica si 

serà dos aparells 1x1 o un sistema 2x1. Tampoc s’indica la posició de la maquina exterior.  

Esta valorat també un sistema de calefacció amb radiadors del tipus bitubo amb 

la instal·lació d’una caldera de condensació. S’ha escollit aquest tipus de sistema enfront 

al “monotubo” ja que aquest permet un rendiment més homogeni de la calefacció al 

restar instal·lats tots els radiadors en paral·lel, per tant tots funcionaran igual. Te com a 

desavantatge que s’utilitzen mes longitud de canalització però es el sistema més 

recomanat. 

Amb la presencia del sistema de AA/CC que ja inclou bomba de calor, es podria  

haver optat per la no instal·lació de calefacció  per radiadors haver instal·lat un 

calentador elèctric per ACS i s’haurien pogut aconseguir bons nivells de confort. Però va 

esser una decisió expressa dels clients la instal·lació d’aquest sistema. 

No es fa referencia a cap instal·lació de gas tot i ser necessària al estar antigament 

el calentador en un altre posició. Quedarà implícita a la partida de la caldera llavors. 

Per últim ens trobem al capítol de varis que inclou tot el  mobiliari de cuina així com 

el seu equipament, d’electrodomèstics i encimera. Al mobiliari de cuina no s’indica la 

qualitat del material ni el nombre i tipus d’elements a col·locar. Per el que fa als 

electrodomèstics alguns inclouen la referencia i altres no. Representatiu el cas de la 

campana no s’especifica la marca ni la aspiració mínima.  

2.2.3.4.2.2 Amidaments 
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Per el que va els amidaments del pressupost es pot observar que moltes de les 

partides no queda especificat la zona d’actuació com es el cas dels fals sostres. En altres 

casos no queda clar l’obtenció de la mesura com es el cas de la pintura. 

Uns correctes amidaments haurien d’incloure les línies de medició que ajudarien a 

comprendre millor el document i el projecte 

Al pressupost corregit PC s’han realitzar unes mesures correctes extretes de dades 

reals del model del software Revit.(M1.1) 

Comparant les mesures d’ambdós pressupostos trobem que el pressupost firmat 

presentat presenta certes imperfeccions. Moltes son pròpies d’un càlcul inexacte del 

amidament però hi ha dos casos que varien en molt ambdós valors. 

Es el cas dels enderrocs i els envans d’obra nova. La causa d’aquesta diferencia es 

que en un principi esta valorat l’enderroc de tots els envans exceptuant els del bany i 

l’aixecament de tots els envans de nou. 

2.2.3.4.2.3 Preus  

Un anàlisi comparatiu entre els valors unitaris del document PC i el Pressupost ens 

poden donar indicis de possibles preus de venta incorrectes. El cas més flagrant es el del 

preu de la peça hidràulica on el preu del subministrament i col·locació segons el 

“generador de precios” ha de ser de 104.85€ mentre que el nostre mateix preu es de 

61.5€ i si analitzéssim el preu de subministra del material la diferencia es encara major. Al 

control de costos d veurem que efectivament si que hi havia un error a l’oferta. 

Cal destacar que els preu generats per el PC són preus d’execució material sense 

incloure el benefici industrial, ni els costos generals. 

La nostra oferta evidentment inclou el benefici industrial i les despeses generals. Es 

solen buscar percentatges inicials de marge de benefici alts per tal de si sorgeixen sobre 

costos al obra poder assumir una part l’empresa per tal que el preu inicial canviï el menor 

possible durant l’obra. 
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2.3 FASE D’OBRA  

2.3.1 PROCÉS CONSTRUCTIU 

En Aquesta primera fase del anàlisi de l’obra es farà el seguiment cronològic de  

així com indicant i aclarir les diferents incidències sorgides. Per començar l’obra es tramita 

un permís d’assabentat  per a poder anar realitzant feines que no impliquin cap risc. 

Paral·lelament s’inicia la redacció del projecte per la sol·licitud del permís d’obres. 

2.3.1.1 ENDERROCS i PALETERIA 

La primera actuació a realitzar durant la obra serà la d’enderrocar el fals sostre per 

descobrir les bigues de fusta i comprovar el seu estat de manteniment. Aquesta hauria 

d’esser una pràctica habitual al hora de reformar un pis de les característiques de 

l’eixample sempre i quan no es vulguin conservar els sostres originals amb les seves 

particulars motllures. En aquest cas seria recomanable realitzar alguna cata al sostre per 

comprovar l’estat. 

 I es que en ocasions aquests elements estructurals han perdut secció minvant així 

la seva inèrcia per tant reduint la seva capacitat portant. Les causes del deteriorament 

poden ser varies. Una causa pot ser  l’acció de la humitat , deguda normalment a la 

presencia d’una cambra humida a la zona immediatament superior on pot haver existit 

alguna filtració en el temps. Les afectacions per tèrmits i xilòfags també són comunes.  

Si es realitzen obres de reforma, es el millor moment de realitzar les reparacions 

estructurals per tant de rebut buscar patologies  

Amb el fals sostre ja enderrocat també tindrem una clara idea de la disposició de 

l’estructura encara que en aquest cas era bastant adient al no haver cap paret mestre i 

haver dos mitgeres perfectament capacitades per carregar un vànol de forjat. 

Aprofitarem per observar si alguna de les biguetes descansa sobre algun envà. 

S’observa efectivament que les bigues de tot el pis estan recolzades a l’envà 

longitudinal que separa les habitacions 1 i 2 i que s’allarga durant al llarg de tot el pis.  

D’altra banda cap biga descansa just a sobre  dels envans transversals sinó que aquest 

estan “travats” amb el revolto. No existirà cap risc llavors amb l’enderroc d’aquest 

envans. 
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Part de l’envà central longitudinal si que ha s’ha d’enderrocar per requeriments del 

projecte. En teoria com s’ha vist unes pagines enrere la valoració de  inicial era 

d’enderrocar tots els envans i tornar-los a aixecar però vist aquesta situació es decideixen 

deixar el màxim d’envans originals. 

Aquesta por a l’enderroc d’envans sobre els quals descansen biguetes ve donada 

per experiència i es que els que amb el temps envans que en teoria no han de tenir cap 

funció estructural adquireixen aquesta funció al impedir la fletxa diferida1 de les biguetes 

de formigó. Si es retiren aquest envans no hi ha cap impediment a la deformació i 

aquesta es realitza de cop. Causant patologies al pis immediatament superior. 

Per tal d’impedir aquest moviment si es vol retirar un envà amb les característiques 

esmentades una solució, si a definició del projecte ho permet es la d’aixecar un nou envà 

paral·lel al que es vol enderrocar una vegada aixecat el mur i recatat a la part superior 

amb morter ,no amb guix que absorbeix els moviments es pot procedir a enderrocar 

l’envà. Si no com en el nostre cas la definició del projecte no inclou l’aixecament d’un 

nou envà paral·lel al que volem tirar  un altra opció es la col·locació duna  biga talla 

llums (Fitxa constructiva 1 del annexes FC1)que treballi com antigament ho feia el envà 

per impedir la fletxa. Una vegada col·locada aquesta biga i calçada per tal de posar-la 

en càrrega podrem retirar l’envà  desapuntalar la zona si em optat per enderrocar l’envà 

però mantenir la zona apuntalada. 

Concertem una visita amb el manya per tal d’acordar la millor solució 

constructiva. Es decideix col·locar dos perfils d’acer laminat, partits en 3 trossos cada un 

per tal de fer-los pujar per l’escala. 

La manera més de recolzar el perfil talla llums es sobre un altre biga travessada de 

paret mitgera a paret mitgera collada a la paret amb una placa d’ancoratge on 

soldarem a l‘anima de l’altre biga. Quan es col·loquin es podran calçar i enderrocar el 

pes. Plànol (P1.4) 

                                                 

11  FFlleettxxaa  ddiiffeerriiddaa  ::  ééss  llaa  fflleettxxaa  qquuee  aappaarreeiixx  eenn  eell  ttrraannssccuurrss  ddeell  tteemmppss  ,,  ppeerr  ll ''aacccciióó  ddee  ccààrrrreegguueess  ddee  llllaarrggaa  dduurraaddaa,,  

tteenniinntt  eenn  ccoommppttee  eellss  eeffeecctteess  ddee  fflluuèènncciiaa  ii  rreettrraacccciióó..  ÉÉss  mmoolltt  ddiiffíícciill  dd''aavvaalluuaarr  eenn  ddeeppeennddrree  ddee  nnoommbbrroossooss  ppaarrààmmeettrreess  mmoolltt  

iimmpprreecciissooss  ::  tteemmppeerraattuurraa  ,,  hhuummiittaatt  ,,  ccuurraatt  ,,  eeddaatt  ddeell  ffoorrmmiiggóó  eenn  llaa  ppoossaaddaa  eenn  ccààrrrreeggaa  ,,  eevvoolluucciióó  ii  vvaarriiaacciióó  ddee  lleess  ccààrrrreegguueess  

......  EEnn  aavvaalluuaarr  llaa  fflleettxxaa  ddiiffeerriiddaa,,  nnoo  ss''hhaa  ddee  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ttoottaalliittaatt  ddee  lleess  ccààrrrreegguueess,,  ssiinnóó  dd''aaqquueelllleess  qquuee  ttiinngguuiinn  ccaarrààcctteerr  

ppeerrmmaanneenntt  oo  ddee  llllaarrggaa  dduurraaddaa..  



 44   Reformes, un mercat viu 

 

S’acorda amb l’industrial enviament d’un pressupost de les feines de manyà. i que 

no es realitzaran cap d’aquestes feines fins que sigui concedit el permís d’obres. 

El que si s’acorda a realitzar es l’enderroc de la resta d’envans  tranversals que no 

haurien de presentar cap problema. 

S’aixecarà també l’alicatat del bany i l’antiga cuina. Al aixecar l’alicatat es 

descobreix que la paret on s’instal·larà el lavabo es troba en molt mal estat i presenta 

moltes imperfeccions. 

Per tal d’igualar l’alçada dels dos futurs paviments de la vivenda (el laminat amb 

10mm de gruix) amb l’hidràulic (16mm + l’adhesiu) del bany s’acorda amb el paleta la 

retirada del paviment del bany, per tal de que restin en un mateix nivell en un futur sense 

haver de suplementar tot el pis. 

Al retirar el paper pintat existent es fa evident la necessitat de passar una mà de 

pasta allisadora per tal de poder donar un acabat adient al donar les dues mans de 

pintura. 

Amb el permís ja concedit el manya triga 3 setmanes més a col·locar els reforços. 

Destacar que estem en ple mes d’agost però l’industrial no havia posat en un inici cap 

impediment a poder realitzar les feines en aquestes dates. Es va avançant feina, s’obren 

rases per el pas d’instal·lacions inclòs es realitza l’alicatat i pavimentat de bany 

2.3.1.2 TANCAMENTS I DIVISORIES 

Amb part dels envans enderrocats a l’espera de poder tirar avall els restants es 

retiren les portes amb premarc inclòs i es procedeix a tapiar els forats amb maó ceràmic.  

Per tal de poder garantir un correcte pas de les instal·lacions de la cuina i dels 

sistema d’AACC decideix trasdossar tota la paret mitgera, a més de la paret on esta 

situada la caldera que també serà trasdossada per no haver de realitzar cap rasa en 

aquest mur. Podrem d’aquesta manera fer passar per aquest espai el tub de desguàs de 

la cuina, tots els circuits d’aigua de calefacció que surten des de la caldera, a més de les 

canalitzacions elèctriques, d’aigua,  

S’acorda realitzar també un trasdossat amb placa hidròfuga la paret trassera del 

lavabo  on s’havia descobert que es trobava en molt mal estat. 

Les noves fusteries es poden substituir sense necessitat d’instal·lar nous premarcs. La 

propietat sol·licita que els vidres de les finestres del bany siguin translúcids.  
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Es troba un problema amb instal·lació de les noves portes als forats existents. Tant 

per el bany com per l’habitació. Actualment ja existien portes en aquests forats però es 

trobaven en mal estan i no agradaven a la propietat. La solució inicial constava en 

l’extracció de les portes amb els propis premarcs i la instal·lació d’un block de porta + 

premarc. El que ocorre es que l’envà resulta ser mes estret ( es un envà de 4 en comptes 

de 7 con l’inicialment pensat. del viable . resulta que el fuster no troba portes monobloc 

per aquest tipus d’envans i amb les vacances per enmig el paleta alicata el bany sense 

retirar el premarc antic. Es decideix llavors realitzar portes noves adaptades a les mesures 

dels marcs existents. La porta de l’habitació resulta ser molt alta 2,60m per el que s’han 

de demanar portes no Standard. 

Abans  d’aixecar els nous envans es marca al terra i es mostra als clients perquè 

siguin conscients dels espais. 

2.3.1.3 INSTALACIONS 

Amb part dels envans enderrocats es procedeix al marcat en obra dels diferents 

sistemes amb l’instal·lador. Es marca la posició dels diferents elements mecanismes 

elèctrics així com la posició dels radiadors i punts de servei d’aigua.  

La distribució dels circuits de calefacció es fa tota per rases al terra al no haver fals 

sostre a bona part de l’habitatge. També es fan passar força tubs corrugats amb els 

cables elèctrics ja passats per arribar als punts de la façana. Queden llavors unes rases 

amples obertes força dies ja que no es poden tancar fins a la col·locació de la biga 

metàl·lica. La col·locació d’aquest element es fa amb molt poca cura, no es tapen 

protegeixen les rases i s’aixafen parts de les canalitzacions. S’ha de comprovar llavors 

cada tub per si tingues fuites i que els cables corrin bé per les canalitzacions. 

Com s’havia previst en un inici no es pot aprofitar cap element de l’antiga 

instal·lació elèctrica y s’ha de realitza un quadre de comandament nou. L’instal·lador 

accepta no modificar el preu ofertat. 

E&SH es fa càrrec del subministrament de 7 ulls de bou per a la col·locació al bany 

i passadís  

Es deixen preparats els punts de llum al sostre vist mitjançant tub fergondur amagat 

darrere les bigues de fusta. Es deixa preparat també un tub corrugat de 20mm amb una 

guia. des de el pati interior per on passa el cablejat de fibra òptica de l’edifici fins al punt 

on es vol col·locar el terminal. En aquest cas el la sala d’estar al costat de la televisió. 
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L’evacuació de gasos de la caldera es fa al pati de llums, al ser més llarga del 

recomanable es col·locar un tub doble. Extracció de fums de la campana es fa paral·lela 

a la tub. Fins que no són passats aquests tubs per tant penjada  la caldera no es podrà 

procedir a per el tancaments dels falsos sostres del passadís 

L’ instal·lació de gas a d’anar vista si hagués d’anar emportada hauria de ser per 

envainada, aquestes son mesures de seguretat  en cas de fuga. Així com totes les 

estances per on passa instal·lació de gas han te tindre ventilació . 

La connexió a la xarxa de clavegueram es realitza a traves d’un punt just al costat 

de la col·locació de wàter actual posició molt propera on estava el inodor originalment. 

Col·lecta a un col·lector del pis inferior que acaba connectant al baixant. La evacuació 

de la cuina també es fa a aquest punt. Cal dir que si no s’hagués realitzat el trasdossat de 

la cuina no s’hauria pogut fer a connexió a no ser que s’hagués creat una plataforma per 

elevar el paviment uns 10cm. 

Amb l’ instal·lació d’aire condicionat sorgeix una incidència es decideix col·locar 

la maquina al balco. Queda recollida sota la barana i al ser un 3r pis tot just es visible des 

de el carrer. A més existeix una maquina col·locada a la façana al mateix edifici. La 

qüestió es que som avisats per el president de la comunitat que la maquina exterior  

d’aire no pot estar en aquesta situació. S’emplaça a un lloc dedicat a la coberta. Al que 

es pot accedir des de el pati de llums. 

Es procedeix al canvi de posició de la màquina encara que la distancia entre 

l’aparell exterior e interior s’apropa molt al límit estipulat per el fabricant. 

Els sanitaris es demanen amb un més d’antelació ja que pertanyen a col·leccions 

que no estan en estoc. Es sol·licita per part de a propietat el canvi del moble del bany 

per dos estants de fusta hidròfuga per pintar amb un lavabo  sobre encimera.  

2.3.1.4 REVESTIMENTS I ACABATS  

La propietat vol donar una aspecte industrial i rústic a l’habitatge. Per això es 

prenen una sèrie de mesures per condicionar-lo com tal. Es sol·licita que la biga d’acer 

del reforça a col·locar s’instal·li sense aplicació d’imprimació per tal de donar-li una 

vegada col·locada dos mans de barnis incolor owatron. Finalment es fa enreda de la 

idea i es decideix pintar-la de blanc. Es vol deixar les bigues i els revoltons vistos però es 

vol aplicar una mà superficial de pintura  per donar un acabat del tipus decapé però 

sense aplicar la tècnica mencionada. (molt costosa). 



 Reformes, un mercat viu   47  

 

Es sol·licita també per la que els tiradors siguin encastats de color blanc. La casa se 

cuines no disposa aquest material per tant s’han de lacar els tiradors a taller. 

També a la cuina es sol·licita que el frontal inicialment previst de silestone sigui del 

mateix alicatat del bany. 

Per el que fa als paviments han d’esser protegits amb cartró una vegada 

col·locats  Ambdós son superfícies delicades però l’hidràulic abans d'aplicar-li la 

segelladora es una superfície molt porosa per tant les taques poden ser definitives.  

Pel que fa la col·locació del paviment al restar tants dies les rases del terra obertes 

les peces del paviment existent van patir moviments. Al tapar les rases aquest moviment 

va fer que la superfície no quedes homogènia per tant va esser necessària l’anivellació 

amb pols de marbre. 

La referencia de  color de la pintura va ser facilitada per la propietat. Portes i 

parets es volien del mateix color. Es va sol·licitar també que el sòcol inicialment previst del 

mateix color del parquet fos per pintar. 

2.3.2 SEGURETAT I SALUT 

Els compliments de la normativa de prevenció durant tot l’obra es bastant escàs. 

La figura del coordinador de seguretat tot i existir ja que es obligatori presentar un tècnic 

responsable al hora de tramitar el permís es completament inexistent a l’obra. No es va 

realitzar cap tipus de la documentació obligatòria. No es va redactar el pla de seguretat i 

salut, per tant no es va tramitar l’apertura de centre de treball. Les raons no son mes que 

la falta de costum i responsabilitat perquè es un tràmit senzill i gratuït  que pot evitar 

problemes greus. 

Les mesures d’higiene i benestar dels treballadors existents es limiten a la presència 

dels sanitaris originals fins que no estoven. L’espai de vestuari/menjador resulta ser 

qualsevol espai de l’obra on hi hagi poc volum de feina. 

No es disposa de cap armari farmaciola a la obra. 

Per el que fa a les mesures preventives s’apliquen algunes establertes al EBSS : 

Es procura tindre la zona l’obra neta i lliure d’obstacles i ordenada. 

Es prohibeix l’entrada a tota persona aliena a la obra encara que no estigui 

existeixi cartell.  
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Es disposa d’alguns dels Equips de protecció individual a l’obra encara que no són 

emprats. Es el cas del casc homologat. Si que són d’us comú altres EPI com són el cinturo 

portaeines, els guants de cuir, el calçat amb sola aïllant i anticlaus, les ulleres de seguretat 

i la mascareta. No es varen veure en tota l’obra altres elements com son, protectors 

auditius ni les mascares antipols mecàniques per exemple. 

Es van observar actituds completament prohibides pel EBSS com poden ser les 

connexions directes d’eines a elements sense clavilles blindades normalitzades i es varen 

fer us de lladres. 

Es va patir un petit accident durant la fase d’enderrocs que es pot analitzar a un 

dels operaris se li va caure un petit cascot de runa a la cara.  

Es un risc identificat dintre els treballs de demolició parcial.  

 Caiguda d’objectes i/o materials al mateix o diferent nivell 

 Talls i cops a cap i extremitats  

La mesura preventiva que no va aplicar va ser la de romandre sota càrregues 

suspeses  

I l’operari no tenia col·locat el casc . Amb aquesta simple mesura no hauria petit el 

trau i el cop que es va donar 

2.3.3 CONTROL DE QUALITAT 

Durant l’obra es fan certs test de control de qualitat.  Depenent del tipus de l’obra 

son mes o menys exhaustius. S’ha de dir que a un obra que t’han fet reduir el teu preu 

ofertat mantenint totes les partides  el nivell de qualitat no serà el mateix. 

Es fan certes comprovacions que han de complir si o si. 

 Prova d’estanqueïtat de la xarxa d’evacuació, lampisteria i calefacció, per 

controlar si hi ha alguna fuita abans de tapar les canalitzacions 

 Comprovació del funcionament de tots els endolls i punts de llum 

 Comprovació del correcte funcionament dels herratges de les portes 

modificades o afegides de nou. 

 Correcte funcionament ACS a tots els punts de servei i l’ instal·lació de la 

calefacció 
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Després hi algun tipus de comprovació que es realitza i si no es satisfactòria a 

no ser que el nivell d’error sigui molt exagerat, s’informa al operari perquè ho 

tingui en compte la pròxima vegada però en aquest tipus d’obra no s’obliga 

a modificar. Es el cas per exemple de : 

 La correcta col·locació de les rajoles comprovant que no existeixen peces 

sortits  

 El nivell de paviments i sobres de cuina 

 El plom d eles parets  

2.3.4 CONTROL DE COSTOS 

Abans de tot explicar com funciona la relació amb els industrials de confiança que 

treballen per E&SH. La paleteria, els falsos sostres, els envans i la pintura s’encarrega tot a 

una mateixa empresa. I després a un autònom se li encarreguen totes les instal·lacions. Se 

li adjunten els costos inicials als que ha de realitzar la feina amb les mesures incloses. Cal 

dir que sempre accepten els costos pactats inicials . 

Després hi ha certs materials i partides que s’entreguen pressupostar a altres 

empreses. Estem parlant de sanitaris, marbres, fusteria, etc. 

Com es treballa sempre amb el mateix nucli d’industrial es crea una relació molt 

propera  

Passem ara al anàlisi de costos en si. 

En un primer document podem anomenat PC podem establir un comparatiu entre 

en els valors de venta i els valors d’estudi , que equivaldrien als costos associats a cada 

industrial. 

El diferencial entre els dos representa el nostre marge industrial. Veiem abans de 

començar ja hi ha partides que sense començar l’obra ja ens donen marges negatius. Es 

el cas de les finestres que s’han ofertat a un preu molt inferior al preu de mercat per tant 

no obtindrem beneficis. La mampara es un altre exemple de oferta errònia. 

Observem que el marge inicial es del 18,06%  

Veiem que el capítol més rendible es el relatiu a enderrocs amb un marge de mes 

del 60% i la que menys la partida de fusteria amb unes pèrdues d’un 8% 
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Per calcular el marge final utilitzarem un full la nostra fulla de costos finals.  Es 

important que la certificació final no representi canvis molt substancials respecte el 

pressupost inicial ja que contra mes canvis hi hagi al pressupost mes serà de reticent el 

client a pagar. S’indiquen així les partides afegides en verd que son en la majoria canvis 

sol·licitats per la propietat. 

S’indiquen en blau les partides afegides amb el preu que representarien però que 

de les quals es fa càrrec E&SH. S’indica així per si el client es mostri reaci a pagar els sobre 

costos valori que les dues parts fan un esforç. 

El marge final es un d’un 15% per sota amb un marge total de 5.461,75 € 

Destacar que es aquesta certificació el client on va posar més pegues va ser al 

cobrament del rentavaixelles, ja que sota la seva interpretació a la descripció de la 

partida cuina s’indicava que el rentavaixelles integrat 

2.3.5 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D’OBRA 

Analitzarem aquest aspecte de l’obra a partir del comparatiu del dos Diagrames 

de barres de la cronologia de les obres. Podem observar que s’ha produït un retràs de 1 

setmana a l’entrega de l’obre segons la dada prevista degut al retràs del muntatge dels 

perfils d’acer en dues setmanes.  

Aquest retràs ja no s’ha pogut recuperar. 

Estan indicats també en aquests diagrames la data d’encàrrec dels diferents 

materials. 

2.3.6 ASPECTES AMBIENTALS 

Durant l’obra es van aplicar certes mesures de caire sostenible que s’han anat 

veient durant el desenvolupament del treball . Les podem enumerar a continuació. 

 Substitució de fusteries nous sistemes de de PVC amb vidres dobles amb un 

grau de transmitància tèrmica molt baix. 

 Substitució de vidres de la balconera principal per vidres dobles amb menor 

transmitància.  

 S’han valorat els criteris de sostenibilitat al hora de l’elecció dels materials com 

es el cas del cartró guix. 
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 Elecció d’un sistema de calefacció no basat en radiadors elèctrics, sistema 

que genera un cost energètic molt important i que es minimitza al treballar 

amb instal·lacions amb millor rendiment com les calderes de condensació o 

els equips AACC. 

 Els electrodomèstics emprats han intentat buscar de rendiment A o superior 

Es van proposat durant les primeres reunions la adopció d’altres mesures com pot 

ser la implantació d’un sistema domòtic per una millor gestió dels recursos 

energètics apagant automàticament les llums que no s’utilitzen o permetre una 

monitorització en temps real dels consums que faci més conscient a la gent de la 

despesa energètica. 

També es va proposar l’aïllament de la façana mitjançant un trastrossat de pladur 

amb llana de lloca  però també es va descartar no sol per el sobre cost sinó per la 

creació de ponts tèrmics que es podien generar sinó no s’alineava la fusteria 

existent amb l’aïllament. 

Al tractar-se d’un pis de lloguer els propietaris es van voler deixar els mínims diners. 

El concepte d’estalvi futur no es va tindre en compte.  
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CONCLUSIONS 

Una vegada analitzat el procés d’una obra de reforma des de el primer contacte 

amb el client fins a la comprovació de l’últim endoll ens podem fer a l’idea del 

funcionament d’ Eco & Slow House SL i entendre una mica millor el món de les reformes. 

Per començar em vist la varietat de feines realitzades . Veient que el més comú son 

les reformes de pisos a vivendes plurifamiliars encara que les actuacions a locals també 

son molt nombroses. Caldria un altre anàlisi per acabar d’endinsar-nos en aquest marge 

del mercat que compta amb normativa diferenciada i tipus de clients diferents. Són un 

bon conjunt d’obres però si les mirem objectivament són descasa entitat constructiva. No 

hi ha cap obra amb una gran afectació estructural ni que requereixi grans coneixements 

tècnics. 

Cal jutjar l’ús de la figura del tècnic i els seus serveis. No hi ha millor manera de 

descriure-ho, úS. En aquest cas l’aparellador i la seva feina son usats per l’obtenció de la 

llicencia d’obres no per el convenciment de la necessitat de la seva feina sinó per evitar 

futurs problemes, a més de guanyar una petita fracció més per a beneficis de l’obra.  

Si el projecte s’hagués realitzat pel que realment ha de servir, que es fer un estudi 

de l’ obra a realitzar  i s’haguessin realitzat uns amidaments acords a aquest projecte i no 

a l’inrevés potser s’haurien evitat alguns dels problemes i imprevistos sorgits durant l’obra. 

Si ni tan sols les mesures ‘haguessin realitzat amb un criteri més tècnic no s’haurien d’haver 

assumit tantes partides com finalment s’han assumit.  

Una millor tecnificació hagués pogut ajudar a explicar millor la necessitat de la 

implantació del màxim de mesures de caràcter sostenible i d’estalvi energètic.  

I amb uns millors coneixements es podrà ser capaç de aconseguir projectes de 

major entitat inclòs es tindrà la capacitat de justificar els teus preus de partida, fer valer el 

teu treball i la teva feina. 

Per finalitzar concloure que el mercat de les reformes es viu , molt viu, massa viu i 

atolondrat li cal seny, rauxa i coneixement per a poder tindre una prospera i llarga vida  

no una curta e intensa.  
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MD Memòria descriptiva 

 MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionats de partida 

1.1 Premisses i condicionants de l'encàrrec 

Manuel Abad Sainz, Arquitecte Tècnic col·legiat num. 916 al Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics e 

enginyers de l’edificació de Barcelona ha estat designat com a tècnic encarregat de la redacció del 

projecte bàsici la direcció d’obra per a la reforma interior de l'habitatge desocupat DEL CARRER 

Muntaner, 109 3r 4a de Barcelona a petició de Antoine Passerat amb DNI 52592431Y, propietària de la 

vivenda en qüestió i promotora de les obres. 

1.2 Marc legal 

La normativa d'aplicació es relaciona, i s'en justifica l'acompliment -quan s'escau- a l'apartat 

Compliment de Normativa del projecte. 

• Sobre la LOE i CTE : 

El tipus d'intervenció objecte del projecte no produeix una variació essencial de la composició general 

exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural. Ni té per objecte canviar l'us característic 

l'edifici. Per tant, segons l'Article 2 del Capítol 1er, queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Ley de 

ordenación de la edificación (LOE), de la obligatorietat de redacció d'un Projecte tècnic i del seu Visat. 

Del compliment del Código técnico de la edificación (CTE) i dels seus requisits bàsics, se'n justifica la seva 

aplicació, al punt 6: Prestacions de l'edifici. 

• Sobre la Llicència d'Obres de l'Ajuntament de Barcelona. 

El tipus d'intervenció objecte del projecte no produeix una variació essencial de la composició general 

exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural. Ni té per objecte canviar l'us característic 

l'edifici. Però si que contempla la modificació de la distribució interior del local. Es per això que les 

Ordenances d'Edificació de Barcelona disposen que est tracta d'una Obra menor en règim de 

comunicació prèvia. Per aquest tipus de llicència d'obra, l'Ajuntament estableix la obligatorietat d'un 

projecte tècnic visat. 

• Sobre Seguretat i Salut: 

Segons el R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre Seguridad y Salud, tota obra amb projecte ha de tenir 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ( EBSiS) o Estudi de Seguretat i Salut ( ESiS ). 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del edifici 

La vivenda es troba al 1r pis d’un bloc plurifamiliar entre mitgeres format per PB+6 amb cuatre vivendes 

a cada planta. L’edifici consta d’escala i d’ascensor. Actualement la vivenda consta de 54.07m2 útils. 

L’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell de protecció 
Edificis pertanyents al Sector de conservació de l'Eixample construïts abans del 1965. 
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L’edifici te una estructura consistents en murs de càrrega i forjats unidireccionals de vigues de fusta i 

entrevigats ceràmics 

MD 2.2.Descripció de les obres 

El projecte s’ocupa de la reforma interior d’un habitatge, incloent canvis de distribució però sense afectar 

elements estructurals. 

La reforma consisteix en la renovació de bany i cuina, nova distribució d’espai, la substitució d’acabats , 

revestiments interiors i la nova implantació de instal·lacions de aigua i electricitat. 

COMPARTIMENTACIONS:  

Els envans es mantindran els actuals de maó ceràmic de 4cm enguixats per les dues cares.Les noves 

divisions es realitzaran amb el mateix sistema 

REVESTIMENTS:  

Tot l’habitatge anirà enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica, a excepció del bany i cuina, que 

aniran parcialment enrajolats.  

El paviment general de l’habitatge serà un paviment laminat, col·locat amb sistema flotant. El bany es 

pavimentarà amb peça porcellànica. 

Es col•locarà cel ras de plaques de cartró-guix hidròfug a cuina, bany i a , per al pas d’instal•lacions. 

MOBILIARI:  

El mobiliari de cuina es farà totalment de nou, així com mobles i sanitaris de bany. La resta del pis per el 

pas d’instalacions 

FUSTERIA INTERIOR: 

Es mantindran les portes interiors. 

FUSTERIA EXTERIOR: 

Es mantenen les fusteries exteriors 

MD2.3 Zona de l’edifici on es realitza l’actuació. 

La planta a consta de cuatre habitatges i la vivenda objecte d’estudi (1º2ª) consta de 54.07 m2 de 

superfície útils  

Consta de dues façanes una que dona al carrer muntaner, correcponent a la zona sala d’estar i l’altre a 

un pati interior. 

MD 2.3.1Resum de superfícies abans de reforma 

Quadre superfícies útils  

Bany 1.50m
2 

Cuina  3.14m
2
 

Sala Estar 11.89m
2
 

Habitació 1 10.42m
2
 

Comedor 12.13m
2
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Vestidor 4.86m
2
 

Recibidor 3.28m
2
 

Habitación 2 13.92m
2
 

Total superfície util  54.07 m
2
 

 

MD 2.3.2 Resum de superfícies de planta reformada 

 

Quadre superfícies útils  

Baño  4.82m
2
 

Recibidor 3.38m
2
 

Habitación 10.24m
2
 

Sala estar/Cocina 36.59m
2
 

Total superfície util  54.86 m
2
 

 

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control 
ambiental (només per no habitatges). 

No escau 

MD 3 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i altres normatives si s’escau      

El Projecte contempla totes les Normatives que l’afecten, tant municipals com catalanes com estatals.  

Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat 

L’habitatge reformat respectarà tots els condicionants indicats al D. 141/2012 “Requisits mínims 

d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat” .  

Es un edifici construït l’any 1961 i La reforma es parcial per tant, per tant serà d’aplicació l’annex 2. Al 

ser un edifici construït abans del 1984. 

Justificació Annex 2 
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El certificat i la cèdula d’habitabilitat 
de l’habitatge usat 

Guia per a la comprovació de les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges preexistents o usats, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost 

de 1984. (Annex 2 del Decret 141/2012) 
 

(guia consensuada amb el Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat de la Generalitat de Catalunya) 
 
Versió v2 2013_03_14 
 
 
Construcció    Observacions 

És sòlida SÍ NO   

No traspua humitat SÍ NO   

És estanca a les aigües pluvials SÍ NO   

S’evita la inundació de l’habitatge SÍ NO   

El sòl trepitjable de tot l’habitatge està pavimentat, no és polsegós i no implica 
perill  

SÍ NO   

 
Accessos   Observacions 

L’accés es fa mitjançant una porta que comunica l’habitatge amb l’exterior, a 
traves d’un espai públic, espai comú o un espai annex i serà exclusiu de 
l’habitatge.  
Aquest accés no es podrà utilitzar per qualsevol local que no sigui exclusiu de 
l’habitatge o comunitari. 

SÍ NO   

Els desnivells superiors a 60 cm estan protegits per elements protectors o 
baranes resistents als cops 

SÍ NO   

El sòl trepitjable està pavimentat, no és polsegós i no implica perill  SÍ NO   

Disposa de sistema elèctric d’il·luminació  SÍ NO   

      

Habitatge en general    Observacions 

Disposa, com a mínim, d’una sala, cambra higiènica, equip de cuina i permet la 
instal·lació directa d’un equip de rentar roba 

SÍ NO   

Té una superfície útil interior mínima ≥ 20 m2 SÍ NO   

Altura lliure mínima ≥ 1,90 m. SÍ NO   

Disposa d’un dipòsit de reserva d’aigua de, almenys, 200 litres si té 
subministrament per captació pròpia o aforament 

SÍ NO   

Te un equip que permet un consum seguit de 50 litres d’aigua a 40ºC i 10 l/ 
minut (escalfador per exemple) 

SÍ NO   

El sistema d’evacuació d’aigües residuals està connectat a la xarxa de 
clavegueres o es depura prèviament SÍ NO   

Disposa d’un lloc previst per a l’equip de rentar roba amb una presa d’aigua 
freda, desguàs i una presa de corrent 

SÍ NO   

 Disposa de lavabo i/o dutxa en una o diverses peces i vàter a la cambra higiènica SÍ NO   

La instal·lació elèctrica general disposa d’un interruptor de control de potencia 
(ICP) 

SÍ NO   

Els desnivells superiors a 60 cm estan protegits per elements protectors o 
baranes resistents als cops 

SÍ NO   

     

Sala    Observacions 

Té una superfície útil interior  ≥ 10 m2 SÍ NO   

Permet inscriure un quadrat de 2,40 x 2,40 m SÍ NO   

Superfície útil ≥ 14 m2, si disposa d’equip de cuina a la mateixa sala 
(superfície vertical que relacioni aquests espais ≥ 1,40 m2) SÍ NO   

Sense estrangulaments, en planta, < 1,40 m (excepte entre el pas sala-cuina) SÍ NO   

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,80 m2, en façana o pati d’illa, 
entre 0,80 i 2,00 m d’altura SÍ NO   

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,80 m2, a pati de parcel·la 
(superfície en planta ≥ 4 m2 i permet d’inscripció d’un cercle de Ø 1,80m ) 
entre 0,80 i 2,00 m d’altura 

SÍ NO   

No es permet a través de la sala, la ventilació obligatòria de cap altra peça SÍ NO   

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el funcionament 
d’altres instal·lacions, i disposa, com a mínim, d’un punt de llum amb 
interruptor independent  

SÍ NO   

Sense equip de cuina, disposa, com a mínim, de 2 endolls SÍ NO   

Amb equip de cuina, disposa, com a mínim, de 4 endolls SÍ NO   

Amb equip de cuina, disposa d’endolls de l’equip obligatori SÍ NO   

Compleix l’obligació de no contenir cap aparell higiènic SÍ NO   
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 2 

El certificat i la cèdula d’habitabilitat 
de l’habitatge usat 

 
Habitació 1    Observacions 

Superfície útil ≥  5 m2 SÍ NO  

Admet la inscripció d’un quadrat d’ 1,80x1,80 m en planta SÍ NO  

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,40 m2 en façana, pati d’illa o pati 
de parcel·la, entre 0,80 i 2,00 m d’altura.  

SÍ NO  

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el funcionament 
d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, d’un punt de llum amb 
interruptor independent i un endoll  

SÍ NO  

Sense vàter, safareig o abocador SÍ NO  

Sense equip obligatori de cuina ni equip de rentat de roba SÍ NO  

Pot independitzar-se  SÍ NO  

     

Habitació 2    Observacions 

Superfície útil ≥  5 m2 SÍ NO  

Admet la inscripció d’un quadrat d’ 1,80x1,80 m en planta SÍ NO  

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,40 m2 en façana, pati d’illa o pati 
de parcel·la, entre 0,80 i 2,00 m d’altura. 

SÍ NO  

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el funcionament 
d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, d’un punt de llum amb 
interruptor independent i un endoll 

SÍ NO  

Sense vàter, safareig o abocador SÍ NO  

Sense equip obligatori de cuina ni equip de rentat de roba SÍ NO  

Pot independitzar-se  SÍ NO  

     

Habitació 3    Observacions 

Superfície útil ≥  5 m2 SÍ NO  

Admet la inscripció d’un quadrat d’ 1,80x1,80 m en planta SÍ NO  

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,40 m2 en façana, pati d’illa o pati 
de parcel·la, entre 0,80 i 2,00 m d’altura. 

SÍ NO  

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el funcionament 
d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, d’un punt de llum amb 
interruptor independent i un endoll 

SÍ NO  

Sense vàter, safareig o abocador SÍ NO  

Sense equip obligatori de cuina ni equip de rentat de roba SÍ NO  

Pot independitzar-se  SÍ NO  

     

Habitació 4    Observacions 

Superfície útil ≥  5 m2 SÍ NO  

Admet la inscripció d’un quadrat d’ 1,80x1,80 m en planta SÍ NO  

Ventilació directa o a través d’una galeria ≥ 0,40 m2 en façana, pati d’illa o pati 
de parcel·la, entre 0,80 i 2,00 m d’altura. 

SÍ NO  

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el funcionament 
d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, d’un punt de llum amb 
interruptor independent i un endoll 

SÍ NO  

Sense vàter, safareig o abocador SÍ NO  

Sense equip obligatori de cuina ni equip de rentat de roba SÍ NO  

Pot independitzar-se  SÍ NO  
 

Cuina   Observacions 

Té un equip de cuina format, com a mínim, per una pica i un aparell de cocció 
situats en una mateixa peça i sense aparells higiènics, excepte safareig 

SÍ NO  

Té instal·lació d’aigua freda i calenta en bon estat, que serveix, com a mínim, a 
la pica de cuina SÍ NO  

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el funcionament 
d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, de 2 endolls o 3 si l’equip de 
cocció és elèctric  

SÍ NO   

Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals, en bon estat, amb què es 
connecta tot l’equip que ho requereix, i amb dispositius de tipus sifònic SÍ NO   

Amb ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte horitzontal amb 
ventilació mecànica. Pot ser estàtica, si és vertical 

SÍ NO   
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 3 

El certificat i la cèdula d’habitabilitat 
de l’habitatge usat 

 
Cambra higiènica i equip higiènic   Observacions 

El vàter està en una cambra higiènica que disposa de ventilació directa a la 
façana o a través d’un conducte horitzontal amb ventilació mecànica. Pot ser 
estàtica, si és vertical 

SÍ NO   

A més del WC en una cambra higiènica, disposa de lavabo, dutxa o banyera, 
en bon estat, encara que no estiguin en una cambra higiènica 

SÍ NO   

Té instal·lació d’aigua freda i calenta en bon estat i serveix, com a mínim, un 
lavabo i una dutxa o banyera, encara que no estiguin en una cambra higiènica SÍ NO   

La dutxa té impermeabilitzat el sòl i els paraments fins a una alçada de 2,10 m 
(*) 

SÍ NO   

Té un sistema d’evacuació d’aigües residuals, en bon estat, amb què es 
connecta tot l’equip que ho requereix, i amb dispositius de tipus sifònic SÍ NO   

Pot independitzar-se SÍ NO   

La instal·lació elèctrica no implica perill ni pertorbacions en el funcionament 
d’altres instal·lacions i disposa, com a mínim, d’un punt de llum amb 
interruptor independent 

SÍ NO   

     

Galeria    Observacions 

Té un finestral que dóna directament a l’aire lliure amb una superfície vidrada 
no inferior al 60% de la seva superfície de façana.  

SÍ NO   

La superfície d’il·luminació i ventilació no ha de ser inferior a la suma de les 
superfícies d’il·luminació i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior. SÍ NO   

    

Equip de rentat de roba    Observacions 

Disposa de presa d’aigua freda SÍ NO   

Disposa de desguàs SÍ NO   

Disposa de presa de corrent SÍ NO   
 
 
(*) L’alçada lliure interior, mínima, és 1,90 metres. Si l’alçada de la cambra higiènica és superior caldrà que tingui 
impermeabilitzats els seus paraments fins els 2,10 metres indicats, sempre que la seva dimensió ho permeti.  
 
De la superfície útil interior en quedarà exclosa l’ocupada pels tancaments interiors, siguin fixes o mòbils, elements 
estructurals i per canalitzacions o conductes amb secció superior a 0,01m2, així com zones amb alçada inferior 1,90 m., les 
terrasses i elements exteriors. 
 
Cal recordar que segons el nou Decret, caldrà considerar com altres peces, altres estances i espais interiors inclosos 
passadissos i els distribuïdors. (art.3 del Decret 141/2012) 
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Codigo Técnico de la Edificación: Documento Básico : Seguridad Utilización y 

Accesibilidad 

En cas de noves portes i zones de pas d’haura de complir amb l’apartat 1 de la secció 2 del SUA del 

codigo técnico de edificación. 

Las noves portes sobrepassaran l’alçada mínima de pas que es de 2,10m superior als 2,00 requerits. A 

totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 

impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals garantiran el nivell de risc d’impacte 

que els hi és d’aplicació. També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i 

tancaments automàtics. 

Ordenances municipals d’edificació 

El nombre de persones previst per el programa funcional es de 2 persones segons el cuadre del punt 2 

del article 55 de les Ordenança municipal d’edificació de Barcelona. La vivenda constarà de 54.86 m
2
 utils 

per tant supera els 36m
2 

necessaris 

Per tant la vivenda haurà de disposar dels següents espais per un programa funcional de 2 persones: 

Espais    Sup. 
mínima 

Sup. 
projectada 

Espais d’ús comú     

Sala d’estar Menjador /Cuina    36.59 

Sup mínima total   18m
2
 36.59m

2 

Espais d’us privat     

Dormitori doble conjugal   10m
2
 10.24m

2 

Bany dutxa    4.82m
2
 

Sup mínima total   15m
2 

15.06m
2 

Espais complementaris     

Rebedor/passadís    3.38m
2
 

Sup mínima total   3m
2
 3.38m

2 

Alçada  

L’alçada mínima es superior a 2,50 a l’estança, menjador, cuina o dormitoris mentre que per la resta es 

superen els 2,10m  adients segons l’article 57 

Compartimentació d’espais 

Tant els dormitoris com els banys seran sempre recintes independents amb separació fixe.  

El recinte on es situa el wàter està integrat dins els banys. 

Buits de pas 

Els buits de pas seran superiors als requerits al article 59: 

• Accés al habitatge 80cm 

• Menjador Estança 80cm 

• Interior 70cm 

• Banys o lavabo 60cm 
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Buits per a il·lumninació i ventilació 

Els espais destinats a cuina , estança, menjador i dormitori tindran buits per la il·luminació 

natural,practicables i de superficies transparents i transludices. La superfície de ventilació serà major 1/8 

de la superfície de la estança i a més haurà de complir amb els mínims establets al article 60. 

Espais  Sup. 
projectada 

1/8 sup.. 
mínima 

Sup. 
mínima 

Sup. Ilum 
projectada 

Sala d’estar Menjador 36.59m
2
 4.57m

2
 1.75 m

2
 6.44m

2
 

Dormitori doble conjugal 10.24m
2 

1.26m
2
 1.25 m

2
 1.88m

2 

Bany dutxa 4.82m
2
 0.60m

2
 0.40 m

2
 2.10 m

2
 

 

Amplària del vestíbul 

El vestíbul comtara amb una amplària de 1.2 m superiors al 1,10m requerits al article 61. D’altra banda 

cap passadís comptara amb una amplada major a 1m. 

Dormitori conjugal 

El dormitori conjugal compta amb una superfície major als 10m2 requerits al article  64 i s’hi pot 

inscriure un cercle de 2.60m de diametre 

Espais d’us comú 

A la sala estar – menjador- s’hi pot inscriure un cercle de 2,70m de diàmetre i es garantitza els 2m 

contacte amb la façana desde la zona de menjador i estar. No es produeix cap estrangulament menor a 

1m. 

L’ample de treball a la zona cuina es superior a 50cm i comptara amb una amplada lliure de 90cm per la 

zona de treball.  

Hi ha un espai reservat a estendre la roba la pati interior 

Ventilació 

Hi han espais d’us comú amb opertura al espai exterior definit per les faánes del edifici. 

El conducte d’extracció de fums de la cuina amb sortida al patinell interior que fa més de 1m2 de 

superfície s’hi pot inscriure un cercle de 70cm i compta amb entrada d’aire exterior a la part inferior. 

Banys 

Un bany comptarà amb inodor i lavabo i l’altre comptara amb bide plat de dutxa i lavabo 

Tots els vàters estaran dotats de sifó hidràulic i d’un altre tancament inodor i descarrega d’aigua. 

MD 4 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

Estructura 

El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 

� Ús principal: habitatge (A1) 
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 L’estructura horitzontal de totes les plantes és un forjat unidireccional de 58 cm d’Inter eix, format 

per viguetes de fusta i entrebigat de ceràmic. 

 No es modificarà la estructura vertical existents consistent en murs de càrrega 

Evolvent, compartimentació i acabats  

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 

Compartimentacions interiors verticals: 

Per a les compartimentacions interiors verticals (envans), s’ha optat per la utilització tancaments de 

cartró guix amb perfilaria d’acer galvanitzat. 

Compartimentacions interiors horitzontals: 

Les compartimentacions interiors horitzontals disposaran de terra de peces ceràmiques. A tot el pis es 

disposará d’un cel ras aïllant per al pas d’instal·lacions. 

Elements de protecció: 

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer inoxidable en l’escala i les 

zones de doble nivell. 

Acabats: 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 

Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys i cuines. 

Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys i cuines que garanteixen 

que en els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins 

una alçada de 2,30m. 

A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai 

d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable. 

Cel ras de cartró guix pintat amb pintura plàstica. 

Instal·lacions 

L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i 

clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

 Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 

digital terrestre i radiodifusió sonora) 

 Evacuació d’aigües residuals i pluvials 

 Extracció de bafs de les cuines 

 Ventilació dels interiors dels habitatges 

La distribució horitzontal de les instal·lacions es fa per cel-ras. 
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La distribució vertical el fara per els nous envans de cartró guix o per els envans existentsen cap cas per 

els murs de càrrega 

A l’entrada a l’habitatge es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de comandament i 

control de l’usuari, registrable des del rebedor. La distribució interior horitzontal dels diferents serveis es 

farà pel cel-ras de cuines, banys i passadissos i la distribució vertical es farà mitjançant regates. 

Subministrament d’aigua 

La instal·lació de fontaneria donarà servei a l’habitatge. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública. 

L’habitatge disposarà d’aigua freda i calenta que alimentarà als següents equips: rentamans, banyeres, 

dutxes i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a l’alimentació de la 

rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics. 

Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, tots el que s’alimenten amb aigua calenta i els 

inodors, 

El comptador s’ubica a la sala de comptadors comunitària situada sota la caixa d’escala. . Les seves 

dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran 

efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació.  

Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de 

l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als 

locals amb la col·locació de taps hidràulics.  

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de 

l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als 

locals amb la col·locació de taps hidràulics. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 

reglamentacions en quant a: 

- ventilació 

- traçat 

- dimensionat 

- manteniment 

en les següents condicions: 
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Extracció de bafs de les cuines 

Pel que fa a l’evacuació dels bafs de l’aparell de cocció, es disposa d’un sistema d’extracció mecànica 

formada per un extractor mecànic sobre la cuina, connectat amb un conducte que es perllongarà fins a 

la coberta de l’edifici. La instal·lació ha de satisfer l’exigència HS 3 de Qualitat de l’aire interior i el Decret 

259/2003 “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges”. 

Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 

1. Subministrament elèctric 

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense 

necessitat de disposar de centre de transformació. 

El comptador s’ubica a vivenda Les seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva 

normativa i a les de la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així 

com els treballs de manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles 

inundacions.  

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 

estabilitat necessària pel correcte funcionament de l’habitatge. 

L’habitatge disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 

alimentació monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i 

dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 

2. Instal·lació d’il·luminació 

Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat d’Utilització” i en concret 

la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, així com els definits en 

el DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 

21/2006 d’Ecoeficiència. 

Ventlació 

L’edifici disposarà de sistemes de ventilació independents per a l’interior de l’habitatge. 

Satisfan l’exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’aportació d’aire exterior i 

l’expulsió de l’aire contaminat. 

L’habitatge disposarà d’un sistema de ventilació híbrid que proporcionarà els cabals d’aire que 

s’indiquen a continuació. Garantirà la circulació de l’aire des dels locals secs fins a l’extracció pels locals 
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humits. La sala i les habitacions tindran obertures d’admissió d’aire exterior i la cuina i els banys, 

obertures d’extracció de l’aire viciat. 

Telecomunicacions 

L’habitatge disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre 

- analògica i digital- (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la 

instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica. En 

quant al servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts 

de presa al usuari. 

La previsió d’espais s’ha fet segons el R.D, 401/2003 i, en particular, segons el seu Annex IV 

“Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones”. El 

dimensionat dels elements s’indica en els plànols corresponents. 
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NM Normativa Aplicable 

MN 1 Edificació 

URBANISME  

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  

Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 

24/07/2006) 

(Correcció errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  

* Modificación. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC 

núm. 5384, 21/05/2009) 

S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 

modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.  

Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme  

Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 

05/08/2010) 

SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ  

Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions elèctriques.  

Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987) 

Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990) Es 

regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en les instal.lacions privades. 

Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 

determinados límites de tensión.  

Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 12, 14/01/1988) 

* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 

285, 28/11/1990) 

* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE 

num. 69, 22/03/1995) 

Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales 

protectores de plástico.  

Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num. 

43, 19/02/1988) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques.  

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
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Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.  

Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del 

Gobierno (BOE Num. 34, 09/02/1989) 

(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )  

Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 

electrotècnics per a alta tensió a les instal.lacions privades.  

Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990) 

S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a baixa 

tensión capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.  

Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993) 

Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del 

material eléctrico.  

Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989) 

* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996, del 

Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996) 

Sector eléctrico.  

Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997) 

* Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 

(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la Llei de pressupostos 

per a 1999. Modifica l'article 33 i la disposició transitòria sexta de la Llei. 

* Modificació. Real Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 151, 

24/06/2000) (Correcció d'errades: BOE 154 / 28/06/2000) 

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 

de 24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 

junio de 1989  

Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 166, 13/07/1998) 

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 

(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )  

* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio 

de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 

* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005). 

* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la 

cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 

* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 

modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011) 
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Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades 

a la xarxa elèctrica.  

Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3544, 

02/01/2002) 

(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )  

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  

Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 

18/09/2002) 

* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 

baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 

4205, 26/08/2004) 

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.  

Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53, 03/03/1999) 

Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a Baixa 

Tensió (REBT).  

Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 

Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data d'entrada en 

vigor del REBT.  

Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 

Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.  

Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 

Es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió.  

Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4205, 26/08/2004) 

Modificació. Decret 74, de 27 de març de 2007 ; del Departament d'Economia i Finances (DOGC. 

núm. 4852, 29/03/2007) 

* Modifica l'article 13. Decret 106, de 6 de maig de 2008 ; del Departament de la Presidencia 

(DOGC núm. 5131, 15/05/2008) 

Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias 

del mercado eléctrico  

Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 309, 

24/12/2004) 

(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )  

S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 3.2 

«Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al Real Decreto 2351/2004, de 

23 de desembre. 

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico  

Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 
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23/12/2005) 

(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament 

de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

DB SI: Seguretat en cas d'incendi  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 

nueva construcción.  

Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 27, 31/01/2007) 

(Correccio errades: BOE núm. 276 / 17/11/2007 )  

S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa 

i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).  

Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances (DOGC Num. 6426, 

22/02/2007) 

Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  

Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 

(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )  

MN2 ALTRES 

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES  

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 

(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 

Certificado final de Dirección de obras.  

Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras 

de edificación y cédula de habitabilidad.  

Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 

07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 

artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  

Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 

21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
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* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 

03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 

presupuestos para el año 2003.  

Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  

Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 

200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 

obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 

construcción. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament 

de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 

23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 

61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio 

de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 

administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 

documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ  

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  

Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 

Catàleg de residus de Catalunya  

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
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* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 

2865, 12/04/1999) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 

19/02/2002) 

(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament 

de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 

de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 

rebuig dels residus.  

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 

28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. 

Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 

30/12/2011) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 

06/07/2010) 

Residuos y suelos contaminados.  

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

SEGURETAT I SALUT  

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques.  

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
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Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 

(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 

* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 

01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 

* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 

57, 08/03/1995) 

* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 

Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 

Informació complementària del Reial decret. 

* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 

06/03/1997) 

Prevención de riesgos laborales.  

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 

s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 

d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 

31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 

* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 57, 07/03/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 

23/04/1997) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 

23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 

23/04/1997) 

* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo.  

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio 

de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual.  

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 

(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

274, 13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras.  

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 

07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal.  

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 

24/02/1999) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos durante el trabajo.  

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 

(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico.  

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 106, 04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 

* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 

* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 

24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 

25/08/2007) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes 

a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 

23/10/2004) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 

05/11/2005) 

* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 73, 26/03/2009) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido.  

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 

(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
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23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 

61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio 

de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 

administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 

documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social.  

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 

25/05/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 

de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción.  

Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 

17/08/2007) 

(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 )  

*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008) 

*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 56, 05/03/2008) 
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*Diversos acuerdos. Resolució de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 82, 04/04/2009) 

*Acta.Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (BOE núm. 48, 24/02/2010) 

*Diversos acuerdos. Resolució de 14 de julio de 2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE 

núm. 184, 30/07/2010) 

Acta. Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (BOE núm. 33, 08/02/2011) 

Modificació e incorporació annex VII. Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General 

de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 90, 20/04/2011) 

Modificació de tablas. Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; 

Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 99, 26/04/2011) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 

reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 

seguridad minera.  

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 

17/06/2009) 

* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant  

Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 

28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. 

Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 

30/12/2011) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a radiaciones ópticas artificiales.  

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 

24/04/2010) 

(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 

06/07/2010) 

27 / 129
ATN241

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1002013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1002013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1102001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1102001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0906006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0906006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0906006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0611006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1112008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1112008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1112008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004014ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf


Projecte TÈCNIC 

Manuel Abad Sainz 

 

Eco & Slow House | MEMORIA 27 

 Eco & Slow 

House  
 

Registre de delegats i delegades de prevenció  

Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 

(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  

Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 

fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 

remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  

Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant 

en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  

Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

Residuos y suelos contaminados.  

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

CAP 1 DERRIBOS

1.1 Derribo de tabique 7cm m2 55,00 10,00 550,00

1.2 arrancar alicatado existente m2 26,00 12,00 312,00

1.5 Derribo de puertas 2,00 45,00 90,00

1.7 derribo muebles de cocina ud 1,00 90,00 90,00

1.7 Transporte de todos los escombros a vertedero autorizado. P.A. 2,00 150,00 300,00

1.342,00 €

CAP 2 ALBAÑILERÍA

2.2 Tabique de 7cm para nueva distribucion m2 36,00 11,00 396,00

2.3 Ayudas de albañileria para las instalaciones de fontaneria y

calefaccion

ud 1,00 350,00 350,00

nota:

746,00 €

CAP 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS

3.2 Formación de Falso techo de pladur hidrófugo de 16mm con

perfilaría   de acero galvanizado, en baños, cocina

m2 21,00 10,00 210,00

210,00 €

CAP 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS y MARMOLES

4.1 Suministro de alicatado de pieza detipo metro barcelona de

15x30 de  Se incluye una merma del 15% aproximadamente. 

baño 1 m2 11,00 20,00 220,00

Colocación de alicatado de pieza de gres porcelánico de 120x60

en baños, con cemento cola pasado con llana (no toques),

incluso vorada hidrófuga y anti hongos del mismo color que la

pieza cerámica.

m2

baño 1 m2 9,00 25,00 225,00

4.2

ESTADO DE MEDICIONES

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE MUNTANER,109 DE BARCELONA

CLIENTE : Blanca Muñiz

ECO & SLOW 

HOUSE

C/ Josep Tarradelles, 2
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 205 01 88
pabadregne@gmail.com / ignacio@ecoslow.es

ECO SLOW HOUSE SL.-   B66294331 - c. Josep Tarradelles, 2. Local 2 08970 Sant Joan Despí 1 de 3
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

Suministro de piezahidraulicapara pavimento. Se incluye merma 

del 15 %. Esta cantidad podrá variar en función a las medidas en 

obra. 

baño1 m2 6,00                21,00   126,00

4.4 Colocación de pieza en pavimento  con cemento cola pasado con 

llana (no toques), incluso vorada hidrófuga y antihongos del 

mismo color que la pieza cerámica.

 

baño 1 m2 4,00                25,00   100,00

4.5 Suministro y colocación de parquet sintético de roble,  modelo a 

escoger de una lama. Incluye 10% de merma

m2 56,00                19,00   1.064,00

cortar puertas existentes ud 1,00                45,00   45,00

suministro de pletinas allí donde hay cambios de pavimentos ud 1,00                18,00   18,00

4.6 suministro y colocación de zócalo de contrachapado acabado

igual  que parquet

ml 57,00                   6,00          342,00   

2.140,00 €

CAP 5 PINTURA

5.1 Pintado de paramento vertical interior de yeso, con pintura 

plástica con acabado liso, con una       capa selladora y dos 

capas de acabado. Color definir por la DF y la propiedad. Se 

considera una altura media de 2,80m

m2 133,80                   4,00   535,20

5.2 Pintado de paramento horizontal interior de yeso o pladur, 

con pintura plástica con acabado liso, con una capa 

selladora y dos capas de acabado. Color  a definir por la DF 

y la propiedad.

m2 22,00                   4,00   88,00

5.3 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo 

color que las paredes en puertas. Color a definir por la DF y 

la propiedad. 

ud 5,00                35,00   175,00

5.4 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo 

color que las paredes en ventanas. Color a definir por la DF 

y la propiedad. 

ud 2,00                80,00   160,00

958,20 €

CAP 6

6.4 suministro y colocacion de puerta monoblock de Dm de 

80x203

ud 2,00 200,00 400,00 €

6.5 suministro y colocacion de puerta de dm corredera guia 

vista de 120x203

ud 2,00 400,00 800,00 €

1.200,00 €

CAP 7 FONTANERIA , DESAGUES, SANITARIOS Y GRIFERÍA

7.1 Instalación de red de fontanería de agua fría y caliente 

sanitaria, desde llave de paso general. 

Suministro y colocación de llaves de paso en la entrada de 

cada estancia independiente. VER PLANO FONTANERÍA

Suministro, colocación y conexión  a la red existente de 

desagües de todos los aparatos sanitarios descritos en los planos 

de detalle de los baños.

Si los desagües existentes en la finca se encontraran en 

mal estado, se presupuestará a parte la sustitución de los 

mismos. 
Colocación y conexión a red de suministro y desagüe de 

todos los sanitarios descritos (que los suministrará la 

propiedad )
TOTAL INSTALACION AGUA Y DESAGUES 1,00              900,00   900,00

Baño 1

7.2 Inodoro modelo Victoria de la casa Roca Ud. 1,00 230,00 230,00

7.3 Grifería de ducha  modelo Targa de la casa Roca Ud. 1,00 120,00 120,00

7.4 grifo modelo florentina de la casa Roca Ud. 1,00 107,59 107,59

7.5 Lavamanos Ud 1,00 110,00 110,00

7.6 Plato de ducha rectangular ROCA acero Ud 1,00 125,00 125,00

1.592,59 €

4.3

CARPINTERIA

ECO SLOW HOUSE SL.-   B66294331 - c. Josep Tarradelles, 2. Local 2 08970 Sant Joan Despí 2 de 3
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

CAP 9 INSTALACION ELECTRICA

9.1 Instalación eléctrica de la vivienda aprovechando en la 
medida de los posible la instalación existente y priorizando 
el paso de conexiones por los tabiques de cartón yeso. 
Incluyendo colocación de electrodomésticos así como 
colocación de luminarias y instalación de toma de 
Televisión

1,00           1.100,00   1.100,00

NO INCLUIDA ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA

1.100,00 €

CAP 10 VARIOS y AYUDAS

10.1 Suministro y colocación de cocina formada por armarios bajos

puerta lisa poli laminada . Lavavajillas integrado. Ver detalle

plano.

Ud. 1,00           1.600,00   1.600,00

10.2 Suministro y colocación de Silestone gama Blanco nortes de 2cm

de grueso en encimera. Incluso agujeros para fregadero, grifo y

mecanismos.

Ud. 1,00              650,00   650,00

10.3 hornoTeka HE615 INOX Ud. 1,00              195,00   195,00

10.4 Placa inducción 3 fuegos TEKA 1R630 Ud. 1,00              160,00   160,00

10.5 Campana telescópica Ud. 1,00              150,00   150,00

10.6 Grifo roca Victoria Ud. 1,00                74,90   74,90

2.829,90 €

12.118,69 €

ECO & SLOW HOUSE SL
Barcelona, 14 DE MAYO DE 2.015

TOTAL OBRA (IVA NO INCLUIDO)

ECO SLOW HOUSE SL.-   B66294331 - c. Josep Tarradelles, 2. Local 2 08970 Sant Joan Despí 3 de 3
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Barcelona, juliol de 2015 

    

        

        

        

    MANUEL ABAD SAINZ 

    Arquitecte Tècnic 
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 0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 Sobre els components 
 Sobre l'execució 
 Sobre el control de l'obra acabada 
 Sobre normativa vigent 

 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 1. SISTEMA ENVOLVENT 

 1.1. SUBSISTEMA FAÇANES 

 1.1.1. TANCAMENTS 

 1.1.1.1. Façanes industrialitzades 
 1.1.1.1.1. Panells lleugers 

 1.1.2. OBERTURES 

 1.1.2.1. Fusteries exteriors 
 1.1.2.1.1. Fusteries metàl·liques 

 1.1.2.2. Envidrament 
 1.1.2.2.1. Vidres plans 

 1.1.2.3. Proteccions solars 
 1.1.2.3.1. Persianes 

 1.2. SUBSISTEMA DEFENSES 

 1.2.1. BARANES 

 1.2.2. REIXES 
 2. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

 2.1.SUBSISTEMA PARTICIONS 

 2.1.1. ENVANS 

 2.1.1.1. Envans de ceràmica 

 2.1.2. FUSTERIES INTERIORS 

 2.1.2.1. Portes de fusta 
 2.2.SUBSISTEMA PAVIMENTS 

 2.2.3.PER PECES 

 Ceràmics 
 2.3. SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 2.3.1. ALICATATS 

 2.3.2. ARREBOSSATS 

 2.3.3. ENGUIXATS 

 2.3.4. PINTATS 
 3.SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

 3.1 APARELLS SANITARIS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del 
CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 
altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. 
Del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els 
presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i b) les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
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Sobre l’execució. 

Condicions generals. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les 
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions  autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i 
del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprobar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A 
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació. 
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
  

37 / 129
ATN241



Projecte TÈCNIC 

Manuel Abad Sainz 

 

Eco & Slow House | PLEC DE CONDICIONS 34 

 Eco & Slow 

House  
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

1. SISTEMA ENVOLVENT 

1.1. SUBSISTEMA FAÇANES 

1.1.1. TANCAMENTS 

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions 
de comfort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda 
energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació 
de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. 
Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

1.1.1.1. Façanes industrialitzades 

Panells lleugers 

Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers 
ancorat a l’estructura de l’edifici. 
Components 
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 
Característiques tècniques mínimes 

 Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici que 
garantirà, una vegada col·locat el panell, la seva estabilitat així com la seva resistència a les sol·licitacions 
previstes. El panel podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàl·lic, etc...), o bé compost de capa 
exterior de tipus plàstic o metàl·lic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o capa 
intermèdia de material aïllant i una làmina interior de material plàstic, metàl·lic, fusta, etc. Els cantells 
del panell presentaran la forma adequada i se subministrarà amb els elements accessoris necessaris 
perquè les juntes resultants de la unió entre panells i d'aquests amb els elements de la façana, una 
vegada segellades i acabades siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material 
que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma 
de poliuretà, etc... En cas de panells d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, 
galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del anoditzat serà de 20 micres en 
exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 micres. 
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Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció directe a 
l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà elements auxiliars com corretges en Z o C, perfils intermedis 
d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les toleràncies que permet el sistema 
de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. Els 
elements metàl·lics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema 
de fixació del panell a l'estructura secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols 
autorroscants, etc. 
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc... 
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 
Control i acceptació 

Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de vidre. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els 
elements de subjecció del panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de l'edifici. 
Fases d’execució 
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells d’una 
mateixa planta. S'amidarà l'ample de la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran definitivament els 
panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de l'edifici. 
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva 
estanquitat i acabat exterior, comprovant abans que aquestes estaran netes de pols, olis o grasses. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta. 
Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels panells 
presenti variacions superiors a 2 mm, tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos panells presenti 
variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjecció sigui diferent a 
l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàl·lics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de 
la junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta horitzontal sigui inferior a 
l’ample mínim. 
Verificació 
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. Amidament i abonament m² de 
superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a 
l'estructura auxiliar o de l'edifici, i posterior neteja. 

1.1.2. OBERTURES 

Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de 
lluminositat, confort, ventilació i connexió. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància 
tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada 
de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic 
Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 
8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas 
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. 
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de 
neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

1.1.2.1. Fusteries exteriors 

1.1.2.1.1Fusteries metàl·liques 

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus 
mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn 
envidrament. 
 
Components 

El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i 
travat al’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat. 
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
 
Característiques tècniques 

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria 
és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran 
protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció 
anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà 
com a mínim de 1,5mm. 
 
Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els 
requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color 
uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de 
condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m 
de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils 
amb cargols o reblons a pressió. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es 
procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es 
procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. 
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Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció 
contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; 
Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el 
bastiment: 0,2<0,4cm 
 
Control i acceptació 

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i 
superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les 
fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de 
càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. 
El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica 
(d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE I 
acústics vigents segons NBE-CA-88  
 
Verificació 

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui 
l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament 
amb el conjunt de la façana. 
 
Amidament i abonament 

m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les 
imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. ut els elements singulars, acabats i 
posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
 

1.1.2.2 Envidrament 

1.1.2.2.1 Vidres plans 

Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. 
Forma part de les obertures dels edificis. 
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 

 Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre. 

 Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades 
superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un 
conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura. 

 Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire 
aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres. 

 Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament 
tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic. 

 Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats 
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics. 

Components 
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Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 
1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). 
En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares 
completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb 
òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color 
filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de 
protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant 
dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre 
imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió. 
 
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat 
pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a 
l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
 
Característiques tècniques mínimes 

Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria 
plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà 
com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas 
d’envidrament antibala. 
Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres 
d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, 
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble 
segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb 
gasos i utilitzant vidres laminars amb resines.  
Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificantla segons el grau de 
protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb 
tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les 
superficies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves 
cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes 
colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades .  
Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a 
esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol 
element translúcid de coberta. 
Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat, augmentant la 
seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden 
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat 
física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Antiagressió i anti-obatori (impactes 
intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). 
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, 
vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics. 
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes 
preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o 
tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a 
temperatures entre – 10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que 
estigui constituït el bastidor. 
 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Vidre i Escumes elastomèriques. 
 
 Execució 
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Condicions prèvies 

La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els 
ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No 
ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de 
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície 
reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb 
orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per 
dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no 
s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de 
neoprè entre el vidre i el metall. 
 
Fases d’execució 

Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances 
perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè 
l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El 
vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, 
ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al 
cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de 
PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la 
interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la 
fulla de vidre. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport 
(perimetrals i laterals o 
separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més 
proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor 
pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual 
a L/1. 
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels 
mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però 
mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles 
elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 
10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 
a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes 
de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 
a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies 
de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra 
d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies 
perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de 
neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de 
la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària 
del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i 
amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 
6,5mm, en funció del seu gruix. 
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions 
originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua 
sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; 
,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà 
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o 
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variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil 
continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran 
superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre 
de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. 
Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva 
posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no 
s'ha de col·locar a l'interior. Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en 
massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 
15 mm2. 
 
Control i acceptació 

Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, 
Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat. 
 
Amidament i abonament 

m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, 
bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en 
amplària de 3cm. 

1.1.2.3 Proteccions Solars 

1.1.2.3.1 Persianes 

Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per 
enfosquir i protegir l’interior. 
 
Components 

Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel·les. 
Característiques tècniques mínimes 

 Lamel·les de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en 
zona interior i a 12% en zona litoral. 

 Lamel·les d'alumini. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Anoditzat 20 micres en 
exteriors, 25 

 micres en ambient marí. 

 Lamel·les de PVC. Pes específic mínim 1,40 gr/cm3 i gruix mínim del perfil 1 mm. 

 Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà formada per lamel·les de fusta, 
alumini o PVC, sent la lama inferior més rígida que les restants. 

 Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini 
anoditzat i de gruix mínim 1 mm. 

 Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corró serà resistent a la 
humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. La corriola serà d'acer o alumini, protegits 
contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà de material flexible amb una resistència a tracció 
quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de sistema d'accionament mecànic. El 
corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. La corriola serà d'acer 
galvanitzat o protegit contra la corrosió. El cable estarà format per fils d'hacer galvanitzat, i 
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anirà allotjat en un tub de PVC rígid. El mecanisme del torn estarà allotjat en caixa d'hacer 
galvanitzat, alumini anoditzat o PVC rígid. 

 Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estarà tancada per elements resistents 
a la humitat, de fusta, xapa metàl·lica o formigó, sent practicable des de l'interior del local. Així 
mateix seran estanques a l'aire i a l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de bloqueig des de 
l'interior. Tindrà la consideració de pont tèrmic, a efectes de càlcul de la transmitància tèrmica 
(U), si la seva àrea és >0,5m². 

 
Control i acceptació 

Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que 
es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. 
Comprovació del certificat d’origen. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Lamel·les de fusta i Lamel·les d’alumini. 
 
Execució 

Condicions prèvies 

La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja col·locat. Els buits en façana ja estaran acabats, fins i tot 
el revestiment interior, l'aïllament i la fusteria. S'evitaran els següents contactes: zinc en contacte amb 
acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolç amb plom, coure i acer 
inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 

Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjançant cargolat o ancoratge 
de les seves patilles. Estaran proveïdes, per a la seva fixació, de perforacions o patilles equidistant, de 
gruix > 1 mm i una longitud de >10 cm. Tindran 3 punts de fixació per a altures no majors de 250 cm, 4 
punts per a altures no majors de 350 cm i 5 per a altures majors. Els punts de fixació extrems distaran 
d'aquests 25 cm com a màxim. Les guies estaran separades com a mínim 5 cm de la fusteria i penetraran 
5 cm en la caixa de enrotllament. S'introduiran en les guies la persiana i entre aquestes i les lamel·las hi 
haurà una folgança de 5 mm. El corró s'unirà a la corriola i es fixarà, mitjançant ancoratge dels seus 
suports a les parets de la caixa d’enrotllament cuidant que quedi horitzontal. El mecanisme 
d’enrotllament automàtic, es fixarà al parament en el mateix plànol vertical que la corriola i a 80 cm del 
sòl. La cinta s'unirà en els seus extrems amb el mecanisme d’enrotllament automàtic i la corriola, 
quedant tres voltes de reserva quan la persiana estigui tancada. La lama superior de la persiana, estarà 
proveïda de cintes, per a la seva fixació al corró. La lama inferior serà més rígida que les restants i estarà 
proveïda de dos topalls a 20 cm dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa 
d’enrotllament. 
Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral·leles als costats del 
buit, mitjançant cargols o patilles, els ferratges de penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm 
dels extrems. Si és abatible, el marc es fixarà al mur per mitjà de cargols o patilles, tenint com a mínim 
dos punts de fixació a cada costat del marc. Si és plegable, les guies es col·locaran adossades o 
encastades en el mur i paral·leles entre si, fixant-se mitjançant cargols o patilles, es col·locaran ferratges 
de penjar cada dues fulles de manera que ambdós quedin en la mateixa vertical. La persiana quedarà 
aplomada, ajustada i neta. 
Control i acceptació 

Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics. Situació 
i aplomat de les guies, penetració en la caixa, 5 cm. Separació de la fusteria, 5 cm com a mínim. Fixació 
de les guies. Caixa de persiana, fixació dels seus elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada 
de la caixa amb el mur. Aïllant tèrmic. Sistema de bloqueig des de l'interior, si s’escau. Lama inferior més 
rígida amb topalls que impedeixin la penetració de la persiana en la caixa. Accionament de la persiana. 
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Amidament i abonament ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els 
mecanismes i accessoris necessaris pel seu funcionament. 

1.2. SUBSISTEMA DEFENSES 

1.2.1. BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, 
ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes 
de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats 
amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
 
Components 

 Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes 
d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols. 

 Característiques tècniques mínimes 

 Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini 
anoditzat, etc. 

 Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de 
fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 

 Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, 
polièster 

 reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix 
podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 

 Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per 
a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a 
fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun 
element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara 
exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 

 Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb 
cargols. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre 
ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els 
baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió 
galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte 
entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar 
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metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés 
d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: 
Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i 
acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. Es dissenyaran segons el 
punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
 
Fases d’execució 
 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de 
replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges 
mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran 
directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja 
executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. 
Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran 
la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran 
l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, 
mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre 
l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es 
realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm 
d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 
ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets 
clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix 
mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. 
Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la 
façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant 
el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
 
Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una 
resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del 
Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o 
sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 
kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la 
vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin 
àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre 
una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora 
superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en 
el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
 
Amidament i abonament  

ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 

1.2.2 REIXES 

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a 
la protecció física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones 
estranyes. 
 
Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats 
amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Components 

Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. Característiques tècniques mínimes 

 Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals 
és sotmesa la reixa als ancoratges. 

 Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i 
pilastres. 

 Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
 

Control i acceptació 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan 
el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada 
un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
 
Execució 

Condicions prèvies 

Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim 
no serà inferior a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà 
aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en 
exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; 
Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer 
inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
 
Fases d’execució 

Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi 
completament aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant 
penetració d’aigua. 
 
Control i acceptació 

Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on 
s'ancori, comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
 
Amidament i abonament 

ut de reixa totalment acabada i col·locada. 

2. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

2.1. SUBSISTEMA PARTICIONS 
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2.1.1. ENVANS 

Paret sense missió portant. 

2.1.1.1 Envans de ceràmica 

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al 
foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, 
RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
 
Components 

Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 

 Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels 
maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons 
massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons 
buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó 
d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un 
maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 

 Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions 
relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a 
la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el 
pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
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la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del 
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins 
dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la 
Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 

 Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions 
recollides en el Plec de Condicions corresponent. 

  
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: 
Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell 
INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, 
resistència a compressió en Kp/c² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en 
l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats 
procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que 
garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en 
planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de 
cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i 
apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. 
Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment 
executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de 
maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui 
superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de 
treballar sense pluges si la paret és exterior. 
 
Fases d’execució 
 
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces. 
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin 
d'aixecarse en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de 
cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 
2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de 
ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. 
Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es 
realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element 
estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai 
es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h 
d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre 
l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m. 
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en 
tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han 
de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa 
cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els 
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junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, 
ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment 
executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de 
morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
 
Control i acceptació 

Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació 
i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
 
Amidament i abonament 

m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i 
aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i 
neteja, amidada deduint buits superiors a 1m². 
 

2.1.2. FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a 
les diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats. 

2.1.2.1 Portes de fusta 

 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 
8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
 
Components 

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament 
sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%. 

 Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 

 Protecció de pintura, lacat o vernís. 

 Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 

 Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
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Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els 
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran 
amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat 
al terra o fixat mecànicament. 
 
Fases d’execució 

 Presentació de la porta. 

 Col·locació de la ferramenta. 

 Fixació definitiva . 

 Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al 
bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 
0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el 
bastiment: ≥3. 
 
Control i acceptació 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o 
bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
 
Amidament i Abonament 

m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels 
bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i 
posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 
 

2.2. SUBSISTEMA PAVIMENTS 

2.2.1. PER PECES 

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o 
artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents 
tipus d'acabat. 

2.2.1.1Ceràmics 

 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 
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UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
 
Components 

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de 
rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 

 Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. 
Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - 
esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, 
extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 

 Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, 
etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un 
color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 

 Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 
mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb 
sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. 
Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de 
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb 
capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de 
reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de 
presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 

 Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i 
orgànics. 

 Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, 
sorra de 

 granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. 
Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu 
polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de 
reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 
mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 

 Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 
Control i acceptació 
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Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, 
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran 
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més 
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran 
les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i 
Morters. 
 
Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com 
parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces 
de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 
encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, 
≤8%. 
 
Fases d’execució 
 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre les peces.  
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i 
han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i 
de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de 
ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb 
beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment 
no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
 
Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i 
Morters 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el 
rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

2.3.SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

2.3.1 ALICATATS 
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Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, 
peces complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat 
rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada 
brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, 
de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
 
Normes d’aplicació 

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de 
los adhesivos. 
 
Components 

Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
 
Característiques tècniques mínimes 
 

 Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en 
sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, 
generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o 
mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 

 Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, 
sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i 
textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, 
en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat 
suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació 
potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una 
resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 

 Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb 
morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de 
regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 
additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), 
d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes 
adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, 
sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, 
constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 

 Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, 
ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. 
Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir 
parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro o fibres) abans de fer les junta plena. 

 Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
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Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva 
es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles 
per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de 
l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del 
nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, 
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire.  
 
Fases d’execució 
 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La 
separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran 
juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància 
entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que 
no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de 
retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre 
revestiments recent col·locats. 
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà 
fixarse directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el 
parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en 
superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà 
sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment 
prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les 
juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm. 
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, 
rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el 
rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant 
tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; 
Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, 
L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
 
Control i acceptació 

De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació 
màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i 
manera d'aplicació.  
Materials i col·locació del enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de 
partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert 
(ample ≤ 5 mm). 
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material 
sobrant. 
 
Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; 
obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% 
del forat cal amidar també aquests paraments. 

2.3.2. ARREBOSSATS 
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Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, 
millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies 
capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat 
directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, 
aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
 
Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
 
Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 

 Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions 
fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions 
mecàniques, físiques, i químiques; 

 Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; 
Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També 
podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials 
no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma 
de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 

 Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat 
d'aigua 

 adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o 
càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. 
També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

 Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant 
bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 

 Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o 
metàl·lica, etc... 

 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents 
capítols: 
Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan 
el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o 
en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al 
morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta 
s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als 
paraments. 
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En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de 
la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha 
d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter 
i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució 
de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres 
també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat 
(Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les 
següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no 
serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1. Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació 
(Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de 
calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mào mecànicament. 
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el 
remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament 
dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes 
fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2. 
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. 
Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb 
el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter 
s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del 
arrebossat no serà inferior a 1 mm. 
Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en 
panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja. 
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials 
dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només 
cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del 
revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en 
la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els 
morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues 
minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La 
D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat 
una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu 
enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços 
de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, 
deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions 
climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el 
arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat 
reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta 
 
Control i acceptació. 
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Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. 
Dosificació del morter. Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a 
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és 
remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
 
Amidament i abonament 
 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en 
paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², 
es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 
m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments. 
 

2.3.3 ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta 
de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb 
guix fi (YF). 
S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat 
lliscat o no. 
 
Normes d’aplicació 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, 
RY-85. BOE. 10/06/1985. 
 
Components 

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 

 Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor 
de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat. 

 Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, 
resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat 

 Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 

 Aigua. 

 Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: 
Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan 
el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
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En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es 
realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix 
en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el 
perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de 
l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i 
humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 
35°C. 
 
Fases d’execució 

La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. 
S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de 
l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i 
vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment. 
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada 
de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el 
regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa 
d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana. 
 
Control i acceptació 

Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es 
comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements 
metàl·licsen contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua 
després del pastat. 
Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de 
l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major 
que 45 i els valors locals majors que 40. 
 
Amidament i abonament 

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals 
amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es 
dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar 
expressament. 

2.3.4 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria 
i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que 
serveixen com element decoratiu o protector. 
 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat 
estructures d’acer. 
 
Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
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Característiques tècniques mínimes 

 Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, 
emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 
emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

 Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de 
dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al 
ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). 

 Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, 
pigments, etc... 

 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. Els 
materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan 
el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació 
estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 
ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En 
temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball 
amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió. 
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es 
protegiran abans d’iniciar el pintat. 
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat 
amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà 
amb fungicides. 
Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En 
cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el 
contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en 
els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es 
realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la 
superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
 
Fases d’execució 
 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, 
guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, 
fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat. 
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat. 
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores. 
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Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació 
selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior 
escatat i dues mans d'acabat. 
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 
24 i 48 hores. 
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura 
diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies 
metàl·liques. 
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola. 
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas 
de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans 
d'acabat a pistola. 
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans. 
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, 
s'aplicaran dues mans d'acabat. 
 
Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. 
Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % 
i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i 
materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta 
d'uniformitat, etc... 
 
Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la 
pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
 

3. SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

3.1. APARELLS SANITARIS 

Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de 
subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de 
sanejament. 
 
Components 

Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de 
diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. 
Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa. 
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, 
abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport 
serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà 
el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
 
Control i acceptació 
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Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats 
corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de 
desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs 
especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes 
d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
 
Execució 

Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels 
aparells sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells 
per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes 
d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
Fases d'execució 

Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris 
coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels 
seus sistemes de subjecció. 
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les 
unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els 
aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió 
equipotencial elèctrica. 
S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els 
de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera 
que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport. 
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i 
mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells 
sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 
20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes 
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran 
d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm 
i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i 
horitzontalitat 2 mm. 
 
Control i acceptació 

Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les 
aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment 
i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 
habitatges o equivalent. 
Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i 
protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia. 
 
Amidament i abonament 

ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i 
exclosos aixetes i desguassos. 
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Barcelona, juliol de 2015 
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Arquitecte Tècnic 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN Índex de la documentació gràfica 

 DG O - Implantació 

 E Emplaçament i Situació 

 DG A - Definició arquitectònica de la intervenció 

 EA Estat Actual 

 EO Enderroc / Obra Nova 

 PR Planta reformada – Cotes i distribucions 
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DG O - Implantació 

 E .-Emplaçament i Situació 
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DG A - Definició arquitectònica de la intervenció 

 EA Estat Actual 

 EO Enderroc / Obra Nova 

 PR Planta reformada – Cotes i distribucions 
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Projecció Civil i prevenció en materia d’incendis 
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Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI 

del CTE. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 

en cas d’incendi, DB SI. A més, es dóna compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de 

protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”. 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

SI 1 Propagació interior 

L’habitatge és un únic sector d’incendis aïllat que no cal compartimentar. Els materials de revestiment de 

parets i sostres de l’aparcament tindran una classe de reacció al foc de B.s1,d0 i els terres Bfl-s1. 

SI 3 Evacuació 

La porta d’una fulla de l’habitatge, com a element de sortida a l’exterior, tindrà una amplada mínima de 

0.80 m. 

El passadissos fan més de 0.80m d’ample indicat per a vivendes amb menys de 10 ocupants habituals. 

SI 4 Detecció, control i extinció d’incendis  

Els sistemes de detecció, control i extinció d’incendis no són necessaris a l’interior dels habitatges. Només 

són necessaris en locals i zones de risc especial, com trasters de 50 m2 o aparcaments de més de 100 m2. 

En el nostre cas, no seran necessaris. 

SI 5 Intervenció de bombers 

Tenint en compte que l’habitatge té una alçada d’evacuació < 9 m, no ha de complir l’exigència SI 5 

Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI. Tanmateix, per donar compliment al D 241/94 

vigent a Catalunya, l’edifici té façana  accessible per als bombers. 

Trobem sortides d’evacuació en tres de les façanes de l’habitatge; i, a cada planta, hi ha obertures que 

permeten l’accés als bombers en cas d’incendi de dimensions ≥ 0,80 x 1,20 m i ampit ≤ 1,20 m. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc dels elements principals de l’habitatge serà R60.  
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

42,00 no si

- - 2 - 170101 IN V71

- - 2 - 170102 
170103 IN V71

- - 2 x 2,11 3,59 4,99 170904 NE V71

- - 2 - 170802 NE -

- - 2 - 170407 NE V41

- - 2 - 170201 NE V15

- - 2 x - 170202 IN V14

- - 2 - 170203 NE V12

26,92 no si

X - 2 x 0,12 0,17 170101 IN V71

X - 2 0,80 0,72 170103 IN V71

- - 2 0,20 0,08 170904 NE V71

- - 2 0,12 0,05 170802 NE -

X - 2 0,02 0,01 170407 NE V41

X - 1 0,30 0,08 170201 NE V15

X - 2 0,05 0,08 170202 IN V14

X - 2 0,64 0,10 170203 NE V12

X - 2 x 0,33 0,02 150501 NE V11

X - 1 0,02 0,00 150110 ES -

NOTA : 

NOTA II : 

Paper i cartró T12-T21

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

T13

ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS 
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)
LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINTRE DE L'OBRA EN QUE 
ES PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEÏDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS 
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN. 

Vidre T11

Guix T12

Metalls T12-T21

Plàstic T12-T21

Formigó T11-T15

Fusta T12-T21

Material ceràmic T11-T15

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses T15

T11

Plàstic T12-T21

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008 Obra Inst. 

Tractament Abocador Volum real    
m3 CLA TDR

sup construïda (m2)

Pes                         
Tn CER VAL

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses T15

Avaluació i característiques 
dels residus

Classificació, vies de valorització, tractament i 
disposició del rebuig.

Guix T12

Metalls T12-T21

Vidre

T12-T21

Formigó T11-T15

Maons, teules i Material ceràmic T11-T15

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER

Fusta

VAL TDR

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus Avaluació i característiques dels 
residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

Volum 
aparent    m3

Classificació, vies de valorització, tractament i 
disposició del rebuig.

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

-

-

- -

- -

Grava i sorra solta -

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat 
terres 

contaminades

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Classificació, vies de valorització, tractament i disposició del rebuig.

CER CLA VAL

Avaluació i característiques dels residus

Volum de 
terres(real)            

m3

Identificació de l'Obra: Obra de Reforma interior 
c/ Muntaner, Municipi/Comarca: Barcelona

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Manuel Abad Sainz Tipus d'intervenció:

NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN DE 
SER REUTILITZATS COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.

LES TERRES I LLOTS (170503 I 170505)ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICAT COM ESPECIAL, ES TINDRAN QUE 
INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS ESPECIALS.

RESIDUS D'ENDERROCS

sup a enderrocar (m2)
Obra Inst. 

Tractament Abocador

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v2.xls
1 de 2
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Adreça:
Identificació de l'Obra: Obra de Reforma interior 

c/ Muntaner, Municipi/Comarca: Barcelona
1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Manuel Abad Sainz Tipus d'intervenció:

m3
35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

69,22

V14 Reciclatge de vidre V51 Recuperació, reutilització i
IN  Inert V15 Reciclatge i reutilització de fustes regeneració d’envasos
NE No especial V21 Regeneració de dissolvents V52 Recuperació de pneumàtics
ES Especial V22 Regeneració d’olis minerals V53 Recuperació de medicaments

V23 Recuperació d’hidrocarburs V54 Reciclatge de tòners
Tractament i disposició del rebuig V24 Reciclatge de substàncies V55 Reciclatge i recuperació de

T11 Deposició de residus inerts orgàniques que no s’utilitzen com vehicles fora d’ús
T12 Deposició de residus no especials a dissolvents V61 Utilització com a combustible
T13 Deposició de residus especials V31 Recuperació de teixits i òrgans V71 Utilització en la construcció
T14 Deposició de residus en monoabocador animals V72 Utilització en bases asfàltiques
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes V32 Recuperació de carnasses V73 Utilització en la fabricació de
T21 Incineració de residus no halogenats i serratges ciment
T22 Incineració de residus halogenats V33 Recuperació de productes V81 Utilització en profit de l’agricultura
T23 Incineració de residus sanitaris alimentaris V82 Utilització en explotacions
T24 Tractament per evaporació V41 Reciclatge i recuperació de ramaderes
T31 Tractament fisicoquímic i biològic metalls o compostos metàl·lics V83 Compostatge
T32 Tractament específic V43 Regeneració d’àcids o bases V84 Utilització per a rebliment de
T33 Estabilització V44 Recuperació de bateries, piles, terrenys (restauració d’activitats
T34 Esterilització acumuladors extractives)
T35 Oxidació humida V45 Recuperació de cables V91 Utilització com a càrrega en altres

V46 Recuperació de productes processos
Vies de valorització fotogràfics

V11 Reciclatge de paper i cartó V47 Regeneració de productes que
V12 Reciclatge de plàstics serveixen per captar contaminants
V13 Reciclatge de tèxtils V48 Recuperació de catalitzadors

€

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS                                                      
DECRET 89/2010

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total fiança

6,29 Tn 11 €/Tn 150,00 €

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS                                                      
DECRET 89/2010

                     Residus d'excavació Total fiança

Tn 11 €/Tn -

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

0,00
- -

Paper i cartró 0,02 - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic 0,10 - -

Fusta 0,08 - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre 0,08 - -

Metalls 0,01 -

Total

Guix 0,16 - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses 3,12

- -

Material ceràmic 1,08 - -

Formigó 0,16 -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport 
(unidad/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Classificació del residu

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v2.xls
2 de 2
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, a causa del seu reduït volum 
i a la seva relativa senzillesa d'execució, complint-se l'article 4. "Obligatorietat de l'estudi de seguretat i 
salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, del 
Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, en verificar-se que: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 

1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de 
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislación vigente, pel que fa a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves 
obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 

1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva 
eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat 
que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborales. 
 

1.2. Dades generals 
 

1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

  Promotor:  
  Autor del projecte: Manel Abad Sainz, Arquitecte técnic, col.legiat  916 del CAATEEB 
  Coordinador de seguretat i salut: Manel Abad Sainz, Arquitecte técnic, col.legiat  916 del CAATEEB 
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: Reforma interior de vivenda  
 Plantes sobre rasant: Planta baixa + 5 
  Plantes sota rasant: 0 
  Pressupost d'execució material: 12142€ 
  Termini d'execució: 30 dies  
  Núm. màx. operaris: 20 

 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: c/ Muntaner, 3r 4a (Barcelona) 
  Accessos a l'obra: L'acces a l'obra es realitzara des de les obertures actuals dels edifici 
  Topografia del terreny: Les vies públiques que delimiitan l'edifici, son sensiblement planes 
  Edificacions contigües: L'edifici es situada entre dos edificis plurifamiliars. 
  Servituds i condicionants:  
  Condicions climàtiques i ambientals: Al estar el treballs delimitats tots ells en l'interor de l'edifici no es 

preveu que les condicions climatológuiques puguin afectar als treballs 

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de 
Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració 
possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 

1.2.4.1. Actuacions prèvies 

Realització de calas de fonaments, revisió dels elements estructurals per confirmar les dades del projecte 
 

1.2.4.2. Demolició parcial 

Demolició parcial de fonaments i enderroc de parets de carrega i de tancament 
  

1.2.4.5. Tancaments 

Modificació de les fusteríes de les obertures actuals 
 

1.2.4.6. Instal·lacions 

Previsió per instal.lació d’aigua, electricitat i telecomunicacions  per el servei del local. 
 

1.2.4.7. Partició interior 

Construcció de parets de fàbrica de maó per separació de locals i futur, nou vestíbul. Construcció de 
tancaments per aseos. 
 

1.2.4.8. Revestiments interiors i acabats 

Arrebossats, enguixats i pintura. Paviments de rajola de gres i de peces de granet. Col.locació d'elements 
de fustería  
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
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1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 
d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de 
primers auxilis en cas d'accident de treball. 

El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret 486/97, de 14 
d'abril: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT  TELÈFON 
Primers auxilis Farmaciola portàtil  
Assistència primària  Hospital Clinic 

Carrer de Vilarroel 170, 
08036 Barcelona 

       932 27 54 00 

EMERGENCIES               112  
  

La distància al centre assistencial més proper s'estima en 10 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball 
en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de 
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
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1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable 
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió 
suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per 
a aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m 
per a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, 

amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i 
visera 

  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, 

emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat 
  Comprovadors de tensió 
  Eines aïllants 
  Roba de treball impermeable 
  Roba de treball reflectora 

 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en 
l'obra. 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos, en compliment dels supòsits regulats pel Reial Decret 604/06 que exigeixen la seva 
presència. 

  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 
qualificada, degudament instruïda 

  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics 
o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris 
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  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 
funció de la seva intensitat i voltatge 

 

1.5.2.1. Actuacions prèvies 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes 
  Talls i cops al cap i extremitats 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les 
hores de major insolació 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable 
  Mascareta amb filtre 
  Faixa antilumbago 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 

 

1.5.2.2. Demolició parcial 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes 
  Exposició a vibracions i soroll 
  Talls i cops al cap i extremitats 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable 
  Faixa antilumbago 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
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  Mascareta amb filtre 
  

1.5.2.5. Tancaments 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
  Caiguda d'objectes o materials al mateix nivell 
  Despreniment de càrregues suspeses 
  Exposició a temperatures ambientals extremes 
  Exposició a vibracions i soroll 
  Talls i cops al cap i extremitats 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent 

sigui superior a 50 km/h 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les 

hores de major insolació 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 
  Casc de seguretat amb barballera 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus 
  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable 
  Faixa antilumbago 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius 

 

1.5.2.6. Particions 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll 
  Talls i cops al cap i extremitats 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de 

les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 
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Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Faixa antilumbago 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius 

 

1.5.2.7. Instal·lacions 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 
  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Talls i ferides amb objectes punxants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
  Cinturó portaeines 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat 
  Comprovadors de tensió 
  Eines aïllants 

 

1.5.2.8. Revestiments interiors i acabats 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles... 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la finalitat de 
minimitzar els riscos d'incendi i d'intoxicació 

  Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire 
  A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics o pigments 

tòxics queda prohibit menjar o fumar 
  Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de mobiliari de cuina i 

aparells sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes i accidents 
  Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de treball 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 
  Cinturó portaeines 
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  Guants de goma 
  Guants de cuir 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable 
  Faixa antilumbago 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius 

 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a les 
prescripcions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenança de Treball en la Construcció, 
Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 1970), prestant especial atenció a la Secció 3ª "Seguretat en el 
treball en les indústries de la Construcció i Obres Públiques" Subsecció 2ª "Bastides en general". 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, 
disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 

  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 
respectant-se el període estricte de desencofrat 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats 
 

1.5.3.2. Escala de mà 

  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al 
pla horitzontal 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical 

  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 
seguretat amb dispositiu anticaiguda 

 

1.5.3.3. Bastida de cavallets 

  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades 

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra 
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1.5.3.4. Bastida europea 

  Disposaran del marcat CE, complint estrictament les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o 
subministrador en relació al muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips 

  Les seves dimensions seran adequades per al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-les 
simultàniament 

  Es projectaran, muntaran i mantindran de manera que s'eviti el seu desplom o desplaçament accidental 

  Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes de la bastida seran apropiades i adequades 
per al tipus de treball que es realitzi i a les càrregues previstes, permetent que es pugui treballar amb 
folgança i es circuli amb seguretat 

  No existirà cap buit perillós entre els components de les plataformes i els dispositius verticals de 
protecció col·lectiva contra caigudes 

  Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'hauran de dimensionar, 
construir, protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones puguin caure o estar exposades a 
caigudes d'objectes 

 

1.5.3.5. Bastida modular 

  Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció i supervisió 
d'una persona qualificada 

  Compliran les condicions generals respecte a materials, estabilitat, resistència i seguretat i les referents 
a la seva tipologia en particular, segons la normativa vigent en matèria de bastides 

  Es muntaran i desmuntaran seguint sempre les instruccions del fabricant 

  Les dimensions de les plataformes de la bastida, així com la seva forma i disposició, seran adequades 
per al treball i les càrregues previstes, amb folgança suficient per permetre la circulació amb seguretat 

  No existiran buits entre les plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes 

  Les bastides seran inspeccionades per personal qualificat abans de la seva posada en servei, 
periòdicament, davant qualsevol modificació, després d'un llarg període sense utilització, després d'un 
moviment sísmic o d'un vent intens, i davant qualsevol circumstància que pogués afectar a la seva 
estabilitat o a la seva resistència 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts 
a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla 
de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el vigent Reglament de Seguretat en les 
Màquines, les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les especificacions dels fabricants. 

c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Camió per a transport 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 
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1.5.4.2. Camió grua 

  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors 

  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant 

  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat 

  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació 

  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega 
 

1.5.4.3. Formigonera 

  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades 
a terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 

1.5.4.4. Vibrador 

  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanqueïtat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 

1.5.4.5. Martell picador 

  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels 
operaris ni el pas del personal 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell 
 

1.5.4.6. Grueta 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues 

92 / 129
ATN241



Projecte TÈCNIC 

Manuel Abad Sainz 

 

Eco & Slow House | ANNEXOS AL PROJECTE 95 

 Eco & Slow 

House  
 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats 
sigui igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant 
 

1.5.4.7. Serra circular 

  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres 

 

1.5.4.8. Serra circular de taula 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 

  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, 
tals com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 
disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.9. Talladora de material ceràmic 

  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 
procedirà a la seva immediata substitució 

  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
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1.5.4.10. Equip de soldadura 

  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible 

  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert 

 

1.5.4.11. Eines manuals diverses 

  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 
disposin de doble aïllament 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans 
o els peus mullats 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, 
tals com l'ús de protectors auditius 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell 
  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades 
 

1.6.3. Pols i partícules 
  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules 

 

1.6.4. Soroll 
  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic 
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  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls 
 

1.6.5. Esforços 
  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues 
 

1.6.6. Incendis 
  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 
  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es muntaran marquesines als accessos 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 
  Guants i botes de seguretat 
  Ús de borsa portaeines 

 

1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  S'evitarà la generació de pols de ciment 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants i roba de treball adequada 
 

1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants dielèctrics 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat 

 

1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
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Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants, polaines i davantals de cuir 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants i botes de seguretat 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les 
condicions especificades en el present estudi bàsic de seguretat i salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de 
la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i 
Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
En l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials referits en 
els punts 1, 2 i 10 inclosos a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
per a la seguretat i la salut dels treballadors" del R.D.1627/97 de 24 d'Octubre. 

Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i cobertes i en el 
propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
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1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons 
s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les 
mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest 
Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

 

                                                                                                  Barcelona, juliol  de 2.015 

 

 

 

 

       Manuel Abad Sainz 

                                                                                                              Arquitecte  técnic 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 
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Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 
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Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó 
el Reglamento de aparatos a presión 
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Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completat per: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 
de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
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B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida 
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
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Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 
 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

 

                                                                                                           Barcelona, juliol de 2.015 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Manuel Abad Sainz 

                                                                                                                       Arquitecte técnic 
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3. PLEC 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals 
 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de Reforma. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol 
accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives 
 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la Llei 38/99, d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 

Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels riscos derivats de les 
condicions de treball en matèria de seguretat i salut, són les establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals i el Reial Decret 1627/1997 "Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 
de construcció". 
 

3.1.2.2. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això 
segons l'establert en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció, facilitant còpies a les empreses contractistes, 
subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel Promotor, exigint la presentació de 
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per 
a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa, excepte en els casos estipulats en el Reial 
Decret 1627/1997. 
 

3.1.2.3. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació 
vigent. 
 

3.1.2.4. El Contractista i Subcontractista 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997: 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el Promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d'octubre. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
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complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar les contingudes a l'article 11 "Obligacions dels contractistes i subcontractistes" del R.D. 
1627/1997. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

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

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament 
les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
per ells contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997, s'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles 
als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
Promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 
tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es 
vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de 
les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
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  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un 
coordinador. 

 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb 
el que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran 
de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu, segons l'establert en la Llei 31/95, Llei 54/03 i 
Reial Decret 604/06, l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les 
matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada 
prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació 
aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als 
tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible 
per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de 
salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
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3.1.5. Salut i higiene en el treball 
 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El Contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra 
 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present estudi bàsic de seguretat i salut, cada Contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi 
amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 
prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i 
la Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, 
podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A 
aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la 
Direcció facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui 
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi 
Professional corresponent. 
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de 
projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions 
públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro 
de incidencias. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, 
es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En 
tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les 
incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel Contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el 
segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant 
legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es 
conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

El llibre de subcontractació complirà les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció, en particular l'article 15 "Contingut del Llibre de Subcontractació" i l'article 16 
"Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractació". 

Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat 
i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els 
tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de 
les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
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3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el Promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a solicitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni 
perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a solicitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El Contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
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3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 
perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, 
i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 

 

 

                                                                                                         Barcelona, juliol de 2.015 

 

 

 

                                                                                                          Manel Abad Sainz 

                                                                                                            Arquitecte  técnic 
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Informe previ dels serveis de patrimon 

NO ESCAU 
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Llicència ambiental 

NO ESCAU  
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Estudi cromàtic 

NO ESCAU  
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Reportatge fotogràfic  
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Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic 

historicoartístic 
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Memoria 

L’edifici es troba localitzat en una zona catalogada com a bé d’interés urbanístic tipus C 

Us del edifici 

Es tracta d’un edifici destinat a vivendes amb dos locals comercials a les plantes baixes 

Noticies històriques del edifici 

La concepció general de l’Eixample fou per Idelfons Cerdà i Suñer , engiyer de camins a partir del 1860 

Cerdà plantejà l'Eixample de la ciutat de Barcelona ocupant la totalitat de l'anomenat "Pla de Barcelona" 

i arribant fins als pobles veïns, abastant fins i tot zones dels seus termes municipals, mitjançant una 

extensa xarxa viària quadrangular organitzada per carrers paral·lels al mar tallats per altres carrers 

perpendiculars. S'obtenen d'aquesta manera unes "illes" quadrades (amb una diagonal que segueix 

l'orientació nord sud) que es tallen en els angles i formen espais octogonals a les cruïlles. Els carrers 

tenen un mínim de 20 m d'amplada amb alguns de 30 i altres que arriben fins als 50 m, i la seva malla 

ortogonal només es trenca amb dues grans vies en diagonal. 

En el projecte original es deixaven algunes illes lliures d'edificació per tal d'ubicar-hi espais verds i 

equipaments com esglésies, escoles, mercats... Cerdà preveia també la construcció de tres hospitals, un 

escorxador, un cementiri i un gran bosc al costat del riu Besòs. El projecte preveia també que les 

edificacions ocupessin només dos costats de les illes deixant la resta com a espais lliures per als veïns. 

Tot i les importans modificacions que va sofrir el projecte, les més importants de les quals són l'anul·lació 

dels espais lliures previstos i l'ocupació dels quatre costats de les illes (successives modificacions de les 

normes urbanístiques van permetre l'augment de les fondàries edificables, l'augment del nombre de 

plantes i la construcció d'àtics i sobreàtics), l'Eixample manté les seves característiques més importants. 

L'ocupació, feta en un termini relativament breu, permet que hi trobem una arquitectura molt 

homogènia que amb els anys s'ha transformat en representativa de tota la ciutat. 

L'ocupació es va fer bàsicament amb edificis d'habitatges però també hi trobem equipaments, 

especialment els religiosos (esglésies, convents, asils...), també edificis destinats a l'ensenyament (la 

Universitat, escoles, el conservatori de música...), l'Hospital Clínic, mercats (Sant Antoni, la Concepció, el 

Ninot...), i també edificis industrials, alguns dels quals han estat transformats i reutilitzats (Can Batlló, 

Editorial Montaner i Simón...). La concentració de la major part d'edificis d'interès a la part central del 

conjunt fa que es defineixi un Sector de Conservació. 

 

Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 

- A més a més de les determinacions que es concreten per a cada un dels edificis, elements i conjunt 

catalogats o protegits de manera individual (vegeu resta de fitxes d'aquest Pla Especial) en tot el seu 

àmbit, és d'aplicació l'Ordenança de Rehabilitació i Millora de l'Eixample (articles 20 i 21 de l'Ordenança 

sobre Protecció del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic de la ciutat de Barcelona) que no es 

modifica. 
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Estudi de patologies 

No s’aprecien patologies ni estructurals ,ni de conservació general ni propies dels elements més 

interesants com poden ser els revestiments i els acabats 

Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents 

No es planteja cap inconvenient per la aplicación de la normatica actual. 

Estudi cromàtic, 

No escau al no afectar elements de façana. 

FOTOGRAFIES  
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PLÀNOLS 
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CONSULTA PRÈVIA FINAL

NÚM. CONSULTA: 17326099-37
DATA CONSULTA: 21/07/2015
VIGÈNCIA CONSULTA: 6 mesos des de la data de
consulta

EMPLAÇAMENT
Carrer Muntaner, 
Districte: 02 - Eixample
Illa: 60420 Parcel·la: 007
Ref. cadastral: 

TITULAR (SOL·LICITANT)

Adreça: 
Barcelona - 08008 Barcelona

Telèfon: 

NIF/CIF: 

REPRESENTANT
Ignasi
Garcia-Barbón
Grifoll
Adreça: Carrer Josep Tarradelles, 2 Botiga 2 SANT
JOAN DESPI - 08970 BARCELONA

Telèfon: 664204206
e-mail: ignacio@ecoslow.es
NIF/CIF: 47731016j

ANTECEDENTS

Acabeu de realitzar una consulta sobre actuacions i règims d’intervenció d’obres.

Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:
Reforma interior de vivenda.•

Reforma interior de vivienda amb canvi de distribució modificació canvi de paviments i revestiments verticals. Es
canviará també el mobiliari de cuina..

Si les obres que voleu realitzar estan destinades a una activitat d’hotel, hotel apartament, pensió,
hostal, residencia d’estudiants o alberg juvenil, heu de saber que aquests expedients d’obres estan
afectats per una suspensió de la tramitació de llicències i la presentació de comunicats. (BOPB, 2 de
Juliol de 2015)

CONSIDERACIONS

En aquest document, s’emeten les següents consideracions:

S’informa que aquest document és informatiu i no habilita per a executar cap tipus d’actuació.

Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta
són:

Reforma interior d'un habitatge sense afectar l'estructura de l'edifici. - 3b1-OCI•

L’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell de protecció
Edificis pertanyents al Sector de conservació de l'Eixample construïts abans del 1965.

 



Addicionalment,  considerant  la  catalogació  de  l’emplaçament,  caldrà  realitzar  les  següents
actuacions:

Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits,•
no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació menor. - 2l-OCD

Segons la normativa vigent el règim d’Intervenció que s’aplicarà a la tramitació de les actuacions
és el de Comunicat Diferit.

RESULTAT
L’Ajuntament  de  Barcelona  informa  que  el  règim  d’intervenció  que  s’aplicaria  en  les  actuacions
presentades seria el de Comunicat Diferit.

PROPERS PASSOS

A  la  vista  del  règim  d’intervenció  resultant  i  segons  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments
d’intervenció municipal en les obres, les properes passes a realitzar són les detallades a continuació:

COMUNICAT DIFERIT

Abans  de  l’inici  de  les  actuacions  haurà  de  presentar  el  comunicat  amb  la  documentació  que  es
detalla  en  el  Full  de  Ruta.   L’Ajuntament,  en  el  termini  d’un  mes,  li  notificarà  la  declaració
d’admissió o be li  notificarà els  motius  d’inadequació a  la  legalitat  de les  actuacions projectades.
Un  cop  rebuda  la  notificació  d’Admissió  amb  la  corresponent  autoliquidació,  la  persona
interessada està habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una vegada fet el pagament
de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Les actuacions hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d'inici, la
qual no podrà ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a
iniciar les obres. El termini d’execució es podrà ampliar per la meitat de l’inicialment previst.

Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol
admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovata)
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.

Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar lesb)
actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si
un cop realitzades les actuacions, l’activitat resulta no autoritzable o admissible.

Per  motius  de  la  tipologia  d’actuacions  i  els  nivells  de  protecció  de  l’emplaçament,  NO cal que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni. Això no obstant, si escau, durant la tramitació de
l’expedient el Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic revisarà la documentació
aportada i si cal, emetrà informe al respecte. (Arts.21 i 32 de l’ORPIMO)

REFERÈNCIES I LEGALITAT APLICABLE

 



Categories: A (Bé Cultural d’Interès Nacional); B (Bé Cultural d’Interès Local); C (Bé d’Interès Urbanístic); D (Bé d’Interès(1)
Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i
Catàleg.
Identifica l’element patrimonial protegit.(2)
Ordenança Reguladora dels Procediment d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)•

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem
que  les  dades  de  caràcter  personal  seran  incloses  en  els  fitxers  de  l’Ajuntament  de  Barcelona:  “llicències  municipals”,
“infraccions  a  l’ordenança  de  convivència”  i  “denúncies  i  infraccions  a  les  ordenances  municipals”,  per  tal  de  gestionar  els
expedients  associats  i  els  possibles  procediments  sancionadors.  Les  seves  dades  podran  ser  també  incorporades  al  “sistema
integrat de recaptació” per a la gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o
Ens  públics  que  ho  requereixin  en  els  supòsits  previstos  en  una  norma  amb  rang  de  Llei.  Podeu  exercir  els  drets  d’accés,
rectificació,  cancel·lació  o  oposició  per  escrit  dirigit  al  Registre  General  de  l’Ajuntament:  Pl.  Sant  Jaume  2,  08002  Barcelona,
indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.

INFORMACIÓ A DESTACAR
Fet: Resultat
Emplaçament: Carrer Muntaner, 

Resultat: El  règim d’intervenció que s’aplicaria  en les  actuacions
presentades seria el de Comunicat Diferit.

Propers passos: Procedir segons l’apartat PROPERS PASSOS i seguir les
instruccions del full de ruta annexat.
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL 
PROJECTE 
 

1. La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces: 

 

 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona: 
http://www.apabcn.cat/idoneitat  

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 
https://www.coac.net/ssi/privat/defaultpri.htm 

 Col·legi d’Enginyers Industrials:  
https://tecnovisat.enginyersbcn.cat 

 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona: 
https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html 

 Addient 
http://addient.com/ecbcn/ 
 

 Aucatel 
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit 
 

 Dekra 
http://www.informeidoneitattecnica.com/ 

 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, SL, Unipersonal: 
http://www.eca.es/servicios_eca.asp?servicio=idoniedad_tecnica 
 

Un cop es disposi de l’informe favorable emès per alguna d’aquestes entitats col·laboradores de l’Ajuntament de 
Barcelona es pot procedir a sol·licitar el permís corresponent al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona 
(Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat ) 

 
2. La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en dos; el primer inclourà el projecte tècnic i 

els documents annexes al projecte, i el segon contindrà els documents annexes a l’expedient, tal i com indica la 
Guia del procés (veure pàgina 1). 

3. El PDF1 haurà d’incloure obligatòriament el primer full d’aquesta guia on es detalla en gràfic el tipus d’actuació per 
les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i els documents a aportar. 

4. Els documents PDF hauran d’incloure obligatòriament marcadors per a facilitar la navegació pel diferents apartats 

del document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com) 

5. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació serà 
sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos índexs, només 
caldrà adjuntar-los una vegada. 

6. Cal aportar les Declaracions Responsables seguint el model original que consta a la Guia per al procés d'obtenció 
de la llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o adaptats. 

7. Si és tracta d’un projecte de legalització [**], caldrà aportar un CERTIFICAT signat pel tècnic/a responsable, 
conforme les obres objecte de legalització han estat executades correctament i reuneixen les condicions de 
seguretat suficients per a l’ús a que se’l pretén destinar. (S’adjunta model de certificat al final d’aquest document) 

D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents: 
- Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut; 
- Plànols d’elements urbans de l’entorn; 
- Informe del tècnic on s’acrediti que les obres a executar no comporten risc per als ocupants ni per tercers; 
- DRPOB-07 del sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota direcció facultativa; 
- DRPOB-05 del tècnic coordinador de la seguretat i salut en l’obra; 
- DRPOB-03 del tècnic d’assumeix de direcció de l‘obra; 
- DRPOB-04 del tècnic d’assumeix de direcció d’execució de l’obra. 

 
[**] En el cas que la legalització d’obres executades sense permís municipal impliqui la realització d’altres obres 
per ajustar-se a la normativa vigent, SI s’hauran d’aportar els documents corresponents a una obra nova abans 
esmentats per la part corresponent a l’obra que s’haurà de realitzar. 
 

8. En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà sol·licitar la reducció de l'Impost 
dins del tràmit específic del Portal de Tràmits: Sol·licitud de bonificacions sobre l'impost de construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) en el que se l'informa del procediment a seguir. El fet de sol·licitar-la no implica la 
seva concessió automàtica. 

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=jkIdPXo6gEGYbviSbX4KFZnokpn-D9JI73_puIeZfD2SNYQIUwzzRp0AVM0Y_07007HW-1GSd10.&URL=http%3a%2f%2fwww.apabcn.cat%2fidoneitat
https://www.coac.net/ssi/privat/defaultpri.htm
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=JpcbgOkyTUq46EkvnmWrkHKOGZEqt9FI_bALmsl5y4TKaTrFSdphRNcj4T55l_P5Y4xUuLZE9TQ.&URL=https%3a%2f%2ftecnovisat.enginyersbcn.cat
https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=JpcbgOkyTUq46EkvnmWrkHKOGZEqt9FI_bALmsl5y4TKaTrFSdphRNcj4T55l_P5Y4xUuLZE9TQ.&URL=http%3a%2f%2faddient.com%2fecbcn%2f
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=JpcbgOkyTUq46EkvnmWrkHKOGZEqt9FI_bALmsl5y4TKaTrFSdphRNcj4T55l_P5Y4xUuLZE9TQ.&URL=http%3a%2f%2faddient.com%2fecbcn%2f
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit
http://www.informeidoneitattecnica.com/
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=HAd9Jp_Hg0-zqL5F3pg8x5lH7pfvF9JIKM4-BZUhkBeHI3LBQIZwcsGk59DZwL81fULdQqYa8os.&URL=http%3a%2f%2fwww.eca.es%2fservicios_eca.asp%3fservicio%3didoniedad_tecnica
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ca/ciudadano/canal/20100000618/default.html?mostrar_descLarga=1
http://help.adobe.com/es_ES/Acrobat/9.0/3D/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fcd.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fc1.w
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=jkIdPXo6gEGYbviSbX4KFZnokpn-D9JI73_puIeZfD2SNYQIUwzzRp0AVM0Y_07007HW-1GSd10.&URL=https%3a%2f%2fw30.bcn.cat%2fAPPS%2fportaltramits%2fportal%2fchannel%2fdefault.html%3f%26stpid%3d20050000547
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=jkIdPXo6gEGYbviSbX4KFZnokpn-D9JI73_puIeZfD2SNYQIUwzzRp0AVM0Y_07007HW-1GSd10.&URL=https%3a%2f%2fw30.bcn.cat%2fAPPS%2fportaltramits%2fportal%2fchannel%2fdefault.html%3f%26stpid%3d20050000547
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=jkIdPXo6gEGYbviSbX4KFZnokpn-D9JI73_puIeZfD2SNYQIUwzzRp0AVM0Y_07007HW-1GSd10.&URL=https%3a%2f%2fw30.bcn.cat%2fAPPS%2fportaltramits%2fportal%2fchannel%2fdefault.html%3f%26stpid%3d20050000547


2015v1-30.04.15 DPMG_PT_BCN_OCD-L 3/19 

 

 
9. Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, caldrà legalitzar adequadament l'activitat, d'acord 

amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 (BOP 12-01-11). La 
informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació es pot trobar a 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/default.html La vigència de la 
informació subministrada estarà condicionada a què no es modifiqui la normativa urbanística i/o sectorial que 
haurà servit per a la confecció del document informatiu. 
 

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=G5GXaYsgNUaDce7WtiVbR1_6f0TmTtJIv7UvsvNy9yWHTff_R_YXMGd21aKGhIK3Vv94XOQbsnw.&URL=https%3a%2f%2fw30.bcn.cat%2fAPPS%2fportaltramits%2fformulari%2fptbomaiacons%2fT38b%2finit%2fca%2fdefault.html
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MEMÒRIA 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte  

 Títol del projecte 

 Objecte de l’encàrrec 

 Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc. 

 Altres 

DD 2 Agents del projecte  

 Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, 
direcció electrònica, telèfon... 

 Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció 
postal, direcció electrònica, telèfon .. 

 Altres 

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials  

Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els tècnics 
redactors quan siguin diferents del projectista 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

 Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 

 Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació 
aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local. 

 Preexistències i informacions prèvies. 

MD 2 Descripció del projecte  

 2.1 Descripció general de l’edifici.                         

 2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.  

 2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació  

Descripció i identificació.  

Superfície d’actuació. 

 2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i 
control ambiental (només per no habitatges). 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per normativa o bé 
derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:  

 

 Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització, Seguretat en cas d'incendi, 
Salubritat, Protecció contra el soroll, ...  

 Si escau, s'indicaran aquells requisits -no obligatoris- que s'adoptin per tal 
d'aconseguir una millora i major adequació, tenint com a referència la normativa 
vigent.  

 Si escau, s'indicaran justificació per part del tècnic de no disminució de les mesures 
de seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB. 

 Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb S.P.E.I.S 
que van més enllà de la normativa, amb la data i persona de referència de 
S.P.E.I.S.  

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici  
 

Genèric: 

Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els 
sistemes constructius afectats  

 

Complementaris: segons el tipus d’intervencions 

Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament: 

 Condicions addicionals quan es tracti d’edificis inclosos en el Catàleg de Protecció. 

 Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels 
elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats. 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 

 Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments) 

 Normatives d’àmbit autonòmic 

 Normatives d’àmbit municipal 

MN 2 Altres 
Relació d’altres normes, reglaments o documents  de referència aplicats en el 
projecte. 

 

PRESSUPOST 
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. 
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la 
justificació de les normatives. 

DG IN  ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG O   IMPLANTACIÓ 

 Situació i Emplaçament  

Situació E. 1:2000 i Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells). 
Implantació de la intervenció en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies 
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.  

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ  

La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió 
arquitectònica del projecte i la justificació de normatives. 
 
Quan es tracti d'obres d'ampliació d'edificis o reforma d'edificis existents, es representarà: en traç 
negre el que es conservi o romangui; en traç groc el que hagi de desaparèixer; i en traç vermell 
l'obra nova. 
 

Plantes generals: distribució, ús i cotes   

Dibuixades a  E, 1:20, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala 
gràfica. 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i cotes de justificació de 
les normatives (d’ús, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, 
etc.) 

 

Planta coberta: Informació addicional 

Es reflectiran a més: pendents,  punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies,  
xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, etc. 

 

Alçats i seccions generals  

Dibuixats a  E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala gràfica. 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte, cotes generals per tal 
de comprovar el compliment i justificació dels paràmetres urbanístics i funcionals. 
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DOCUMENTS ANNEXOS  

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

 Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis, si s’escau  

Memòria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de 
Seguretat en cas d'incendi que li sigui d'aplicació (DB-SI i ORCPI/08). Inclòs dins 
del projecte. 

 Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut 

Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent 

 Llicència ambiental o sectorial  

Edificis destinats a algun ús sotmès a llicència ambiental o sectorial: sol·licitud de 
llicència o Decret de concessió de la mateixa  

 Estudi cromàtic (quan sigui necessari). 

Només per obres d’actuació en façanes en edificis urbanísticament considerats de 
nivell D i en els integrats en conjunts protegits, no subjectes a llicència d’obra 
major, llevat les obres de conservació o reparació menor. 

 Fotografies en color 
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 Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic  

a) Quan es tracti d’una actuació en un edifici amb nivell de protecció individual A, B, C, D, 
o de conjunt o d’entorn, el projecte haurà d’incloure la següent documentació (segons 
Art. 31 i 47.2 i l’Annex 3 de la ORPIMO): 
 

1. Plànols d’estat actual i proposta d’intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la. 

2. Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn,.... 

3. Memòria que contingui dels següents apartats, els necessaris per la total i 
inequívoca comprensió del projecte : 

 
- Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests 

puguin tenir o necessitar. 
- Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució 

(documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les 
tècniques constructives i materials emprats, usos i d’altres). 

- Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 
- Estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels 

elements més interessants, com ara els revestiments, els decoratius). 
- Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents 

(amb especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el 
Codi tècnic de l’edificació). 

- En actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de 
les cates o proves realitzades. 

- Estudi cromàtic, si s’afecta l’envolvent. 
- Altres. 
 

4. Informe Previ de Patrimoni, en cas que la Consulta Prèvia Final indiqui la necessitat 
d’obtenir-lo. 

 
 

b) En cas que la Consulta Prèvia indiqui la necessitat d’obtenir l’Informe Previ del Servei 
de Patrimoni, s’incorporarà al projecte l’esmentat informe (favorable o favorable amb 
condicions). 
 
Es pot realitzar la sol·licitud d’Informe Previ del Servei de Patrimoni a través del Portal 
de Tràmits: 
www.bcn.cat/tramits - - > Informe del Servei de Patrimoni Arquitectònic previ a un 
permís d’obres”  
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=2012000102
4 

 

http://www.bcn.cat/tramits
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024
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DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT 

 Full de la Consulta Prèvia Final  

 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del 
comunicat 

 Declaracions Responsables segons Guia -pdf 2 
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DRPOB-01 

 
Declaració Responsable del tècnic/a conforme disposa de la Titulació adient  

per a la redacció del Projecte Tècnic  
Annex 1, a, b,c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n, i Annex 5, a,b,c,d,f,j,k,l,p 
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 

 

 
Nom i Cognoms: Núm. col·legiat: 
 
en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:  
 
 Arquitecte  Arquitecte tècnic  Enginyer  Enginyer tècnic 
 Altres (especificar):                                                      
 

 

 

DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
 

 

1 - Ha redactat el projecte tècnic de l’obra situada a 

 

Adreça: 

 

Consistent en (breu descripció de l’obra sol·licitada): 

 

 

 

 
2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció del  
projecte tècnic adalt esmentat, i compleix les condicions exigibles per a l’exercici de la professió 
sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent. 

 

I als efectes oportuns es signa, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-01-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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DRPOB-03 

 
Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra  

Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,l,m,n, 2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2 
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 

 

 
Nom i Cognoms:                   Núm. col·legiat: 
 
en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:  
 

 Arquitecte  Arquitecte tècnic  Enginyer  Enginyer tècnic 

 Altres (especificar):                                                      

 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 
Adreça: 
 
Sol·licitant de la comunicació:                                                              DNI/NIF/CIF: 
 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: 
 
 
 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
 
 

Assumeix la direcció de l’obra referent a la comunicació sol·licitada d’acord al que estableix 
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres. 
 

 

I als efectes oportuns es signa, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-03-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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DRPOB-04 

 
Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra 

Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,l,m,n,.2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.2 
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 

 

 
Nom i Cognoms:                   Núm. col·legiat: 
 
en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:  
 

 Arquitecte  Arquitecte tècnic  Enginyer  Enginyer tècnic 

 Altres (especificar):                                                      

 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 
Adreça: 
 
Sol·licitant de la comunicació:                                                              DNI/NIF/CIF: 
 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: 
 
 
 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
 
 

Assumeix la direcció d’execució de l’obra corresponent a la comunicació sol·licitada, garantint la 
màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de l’obra, d’acord  al que 
estableix l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.  
 

 

I als efectes oportuns es signa, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-04-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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DRPOB-05 

 
Declaració Responsable del tècnic/a  

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres  
Annex 4, a, b, c, d. 4; e. 2;  f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, c, d, e. 3, f. 4, i. 3, m. 4  

de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel  
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 

 

 
Nom i Cognoms:                   Núm. col·legiat: 
 
en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:  
 

 Arquitecte  Arquitecte tècnic  Enginyer  Enginyer tècnic 

 Altres (especificar):                                                      

 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 
Adreça: 
 
Sol·licitant de la comunicació:                                                              DNI/NIF/CIF: 
 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: 
 
 
 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
 

A)   Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d’execució de l’obra 
indicada        

 
 

B)  No és necessària la intervenció d’un Coordinador de Seguretat i Salut, d’acord amb l’art. 
3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en els obres de construcció. 

 

I als efectes oportuns es signa, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-05-2015v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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DRPOB-06 

 
Declaració Responsable del tècnic/a conforme  

l’obra s’adequa al règim de comunicació corresponent 
Article 47 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 

 

 
Nom i Cognoms: Núm. col·legiat: 
 
en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:  
 

 Arquitecte  Arquitecte tècnic  Enginyer  Enginyer tècnic 

 Altres (especificar):                                                      

 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 
Adreça: 
 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: 
 
 
 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
 
 

L’obra corresponent a la comunicació sol·licitada s’adequa, d’acord a l’art. 47 de l’Ordenança 
reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, al règim de comunicació:  
 

 Tipus I, Comunicat Diferit, regulat a l’article 49. 

 

 Tipus II, Comunicat Immediat, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels 

Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.. 
 

 

I als efectes oportuns es signa, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-06-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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DRPOB-10 
 

Declaració Responsable del sol·licitant conforme  
ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que pretén realitzar 

Article 37.3 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel 
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 

 

 
Nom i Cognoms: Núm. DNI: 
 
en qualitat de: 

 Sol·licitant    

 Representant legal o apoderat de:  
(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica) 

 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 
Adreça:  
 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: 
 
 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
 

C)  No hi ha ocupants. 

 

D)   Hi ha ocupants 
- S’ha notificat l’existència del projecte de les obres als propietaris i ocupants de l’edifici 

d’acord al que estableix l’art. 37.3 de l’Ordenança reguladora dels Procediments 
d’Intervenció Municipal en les Obres. 

- Els interessats han pogut consultar el projecte tècnic o la documentació tècnica durant un 
termini no inferior a 15 dies i han disposat de 10 dies més per la presentació escrita de les 
observacions de caràcter tècnic pertinents. 

- Es disposa de la documentació necessària per justificar els apartats anteriors. 
 
(Marcar només una opció de les següents) 

          Transcorregut el termini no s’han formulat observacions. 
          Transcorregut el termini s’han formulat les observacions que consten en l’informe tècnic 
que s’adjunta i el tècnic/a redactor les ha procedit a valorar en l’informe tècnic sobre les 
observacions que s’acompanya. 

 
I als efectes oportuns es signa,  
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA 

 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-10-2013v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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DRPOB-11 

 
Declaració Responsable del tècnic/a autor del projecte  

que les obres no comporten risc per a ocupants ni per a tercers  
Article 37.3 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO) 

 

 
Nom i Cognoms:                   Núm. col·legiat: 
 
en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:  
 

 Arquitecte  Arquitecte tècnic  Enginyer  Enginyer tècnic 

 Altres (especificar):                                                      

 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 
Adreça: 
 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: 
 
 
 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat que, 
 
 

El projecte inclou les justificacions necessàries per què les obres no comportin risc per als 
ocupants ni per a tercers, d’acord al que estableix l’art. 37.3 de l’Ordenança reguladora dels 
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres. 
 

 

I als efectes oportuns es signa, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, 
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació 
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la 
comunicació presentada. 
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o 
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística. 
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona 
declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRPOB-11-2014v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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INPOB-01 

 
 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ PER A 
LA PRESENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA O COMUNICAT 

 
 

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)...................................................................................................., 

major d’edat i amb DNI/NIE....................................................................................................... 

com a promotor de les obres següents: 

  
- ADREÇA DE LES OBRES:     

 
........................................................................................................................................... 

 
- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:  

 
...........................................................................................................................................  

 
 

I actuant en nom de................................................................................................................., 

amb DNI/NIE/CIF......................................................... (*) 

(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica: Caldrà aportar la documentació 

corresponent per acreditar la representació. 

 
 

NOMENA A: 
 
Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) ................................................................................................., 

major d’edat i amb DNI/NIE ................................, com el seu representant en el procediment 

administratiu per a la realització de les obres a dalt indicades.  

 
A Barcelona, ........ de.......................... de 20..... 
 
 
Signatura de la persona autoritzant  Signatura de la persona autoritzada 
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CCPOB-01 

 

CERTIFICAT A EFECTES DE LEGALITZACIÓ D’OBRES (1) 
 
 

DADES DEL TÈCNIC REDACTOR 
 
Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 
 
Titulació: ......................................................................................................................................... 
 
Núm. col·legiat: ............................................................................................................................... 
 
 
 
DADES DE L’OBRA 
 
Promotor: ........................................................................................................................................ 
 
Referència cadastral: ...................................................................................................................... 
 
Adreça de l’obra: ............................................................................................................................ 
 
Descripció de l’obra: ....................................................................................................................... 
 
 
 
 
CERTIFICA sota la seva responsabilitat que:  
 
Que l’expedient de legalització per a mi redactat recull fidelment la intervenció executada, i que 
reuneix les suficients condicions de solidesa i estabilitat per a l’ús a què es pretén destinar. 
 
Aquest certificat el subscriu el tècnic sotasignant segons el seu lleial coneixement. 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA DEL TÈCNIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Només cal aportar aquest document en cas de legalització d’obres realitzades sense permís 

municipal. 

 
 



02 - Eixample

10014 Núm. Expedient: 
Pàgina 1 de 2

ADMISSIÓ DE COMUNICACIÓ D'OBRES MENORS 
Comunicació d'obres menors

Núm. Expedient:
Emplaçament:Carrer Muntaner   
Ref. Cadastral:
Titular de les obres:  
Adreça notificació:

En data 28/07/2015, el/la titular presenta el projecte o la documentació tècnica per a la realització de les 
obres ubicades a Barcelona a Carrer Muntaner   , consistents en:

� Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts 
protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació menor. 

� Reforma interior d'un habitatge sense afectar l'estructura de l'edifici.

L’Ajuntament ha rebut la COMUNICACIÓ de les obres esmentades, sotmeses al règim de comunicació 
prèvia amb eficàcia diferida. El servei municipal corresponent disposa d’un mes per verificar la 
documentació, passat aquest termini sense rebre cap notificació, la persona interessada està habilitada per 
iniciar les obres. 
El titular resta assabentat que les obres han de complir totes les condicions de caràcter general de la 
comunicació i les condicions particulars de les obres que s’indiquen en la comunicació.
Aquesta comunicació no eximeix de l’obligació d’obtenir d’altres autoritzacions o de complimentar d’altres 
formes d’intervenció que siguin preceptives de conformitat amb les ordenances i la resta de normativa 
sectorial aplicable en la matèria.
Abans d'iniciar les obres, si s’escau, caldrà haver constituït les garanties o dipòsits exigits per la legislació
urbanística o sectorial.

Condicions particulars

Condicions específiques
Aquest admès de comunicat no inclou elements auxiliars si no han estat expressament autoritzats
Cal comunicar l'inici de les obres al Departament de Patrimoni corresponent
Es conservaran les fusteries exteriors (inclosos porticons i persianes). Es podran substituir per una rèplica 
de les mateixes en quant a forma, material, color i sistema d'apertura. 
L'actuació en els vestíbuls i escala ha de tenir un caire conservatiu, recuperant les característiques originals.
Les obres no minvaran les condicions d'habitabilitat i accessibilitat prèvies, complint-se les normes 
aplicables.
Les obres s'ajustaran a les determinacions de l'informe de Patrimoni.
No s'autoritza la pujada i baixada de materials i runes per façanes

Condicions generals
El titular es compromet a realitzar només les obres que figuren en la documentació presentada.
Les obres es poden iniciar al cap d’un mes des de la data de presentació de la sol·licitud. El termini per 
executar-les és de sis mesos, si transcorregut aquest termini les obres no han finalitzat es podrà sol·licitar 
pròrroga d’execució. 
L'horari de realització de les obres és de 8 a 21 hores (de 8 a 20 per l'ús de maquinària), de dilluns a 
divendres, segons estableix l'Ordenança del Medi Ambient.
El titular i els tècnics que dirigeixen les obres i la seva execució són responsables que s'ajustin a la 
legislació vigent.
La comunicació prèvia no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el 
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02 - Eixample

10014 Núm. Expedient: 

planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord amb aquesta 
ordenança.
Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre prevenció, condicions de seguretat i salut 
en les obres de construcció.
Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre protecció i gestió de residus de la 
construcció i demolició. 
Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest document resta 
condicionada al compliment d'una de les condicions següents: a) Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que 
la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi 
substancial ni increment d'aforament. b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, 
en acabar les obres, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si fetes les 
obres resulta no autoritzable o admissible l'activitat.
En cas que l'obra sol·licitada estigui ubicada al:
Dte de Ciutat Vella: En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicar amb suficient 
antelació la data d'inici de qualsevol moviment de terres del subsòl (fossar d'ascensor, rases d'instal·lacions 
i altres) a la Secció d'Arqueologia Urbana del Museu d'Història de la Ciutat (tfn 933151111) i atenir-se a les 
condicions que imposa el Decret 78/2002 del 5 de març (Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic (DOGC núm. 3594 de 13/03/02)).
Dte de Sarrià-Sant Gervasi: és d'aplicació el Decret de l'Alcaldia del 10-/11/2005, exped. nº STJ-5-1-2005, 
en el que es PROHIBEIX, amb caràcter general, la circulació i/o estacionament de vehicles de gran tonatge, 
amb PMA superior a les 18 tones, en les vies urbanes de titularitat municipal, des de la Ronda de Dalt fins a 
final de terme, dins de la zona de Collserola, llevat dels casos en que s'estimi adient atorgar una autorització 
excepcional dels òrgans de gestió de tramitació de les llicències urbanístiques d'obres.
Dte de Gràcia: NO S'AUTORITZA la ubicació de cap tipus de bastida, contenidor, sac de runa o element 
que estigui emplaçat a la via pública dels dies 1 al 5 de març, festes de St Medir, i els dies corresponents al 
mes d'agost durant les Festes Majors (uns 10 dies).

Data d'admissió del comunicat: 28/07/2015

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que 
les dades de caràcter personal seran incloses en els fitxers de l’Ajuntament de Barcelona: “llicències municipals”, 
“infraccions a l’ordenança de convivència” i “denúncies i infraccions a les ordenances municipals”, per tal de gestionar 
els expedients associats i els possibles procediments sancionadors. Les seves dades podran ser també incorporades al 
“sistema integrat de recaptació (SIR)” per a la gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i 
a Administracions o Ens públics que ho requereixin en els supòsits previstos en una norma amb rang de Llei. Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició per escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. 
Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.
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Divendres, 25 de març de 2011

CAPÍTOL VI

Protecció de la legalitat

Article 68. Procediments de protecció de la legalitat

1. L’Ajuntament ha d’acordar les mesures regulades a la Llei d’urbanisme quan les obres es realitzen sense llicència o 
comunicació o sense ajustar-se al seu contingut.

2.   Un cop incoat un expedient de protecció de la legalitat  urbanística,  l’òrgan competent pot adoptar les mesures 
provisionals, previstes a la Llei d’urbanisme, que consideri necessàries per a garantir l’eficàcia de la resolució, com ara 
la suspensió de les obres, la retirada dels materials i de la maquinària o la clausura dels accessos, a càrrec del titular de 
les obres. Així mateix, pot adoptar les altres mesures previstes a la legislació sectorial.

3. Les accions i omissions tipificades a la Llei d’urbanisme com a infraccions donen lloc a la tramitació del corresponent  
expedient sancionador i a la imposició de les sancions que pertoquin, d’acord amb la llei esmentada.

4. Així mateix, és aplicable el règim sancionador previst a la legislació d’habitatge i a la resta de la legislació sectorial, 
així com a les altres ordenances municipals, d’acord amb els principis del procediment sancionador.

5. L’incompliment de les mesures de seguretat previstes a l’article 37 faculta l’Ajuntament per a ordenar la immediata 
suspensió de les obres.

Article 69. Informació inexacta o falsa

1.  Les  comunicacions,  declaracions  responsables,  projectes  o  altres  documents  presentats  en  els  procediments 
regulats,  que siguin inexactes o continguin dades, manifestacions o documentació falses,  poden determinar,  sense 
perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals procedents:

a) La denegació de la llicència.

b) La resolució i ineficàcia de la llicència.

c)  La impossibilitat  de  continuar  exercint  el  dret  a  executar  les  obres  i  la  restitució  jurídica  al  moment  previ  a  la 
comunicació.

d) La suspensió immediata de les obres.

e) L’adopció de les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat i la imposició de les  
sancions administratives corresponents.

2. Quan així ho determina la normativa aplicable, poden comportar la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el 
mateix objecte durant un període de temps determinat.

Article 70. Infraccions i sancions

1. Tenen el caràcter d’infracció urbanística de caràcter lleu, per manca de títol habilitant o per no ajustar-se al seu 
contingut, d’acord amb l’article 212 de la Llei d’urbanisme, els actes o omissions següents:

a)  La presentació de comunicacions, declaracions responsables,  projectes o altres documents en els procediments 
regulats, que siguin inexactes o continguin dades, manifestacions o documentació falses.

b) L’inici de les obres sense donar compliment a les obligacions previstes a l’article 27.3.

c) L’incompliment de les obligacions de la persona titular de les obres, establertes a l’article 44, apartats b), c), d), e) i f).

d) L’incompliment de les condicions de seguretat establertes a l’article 37.1 i 3.

e) L’incompliment de l’obligació establerta a l’article 42 de comunicar a l’Ajuntament l’acabament de cada fase i aportar  
el corresponent informe sobre l’adequació de les obres a la llicència, emès per una entitat col·laboradora.

2. Té el caràcter d’infracció urbanística greu, d’acord amb l’article 214.d) de la Llei d’urbanisme, la manca d’adopció de 
les mesures de seguretat establertes a l’article 37.2.

3. Les infraccions es sancionen amb multes, la quantitat de les quals es determina a la Llei d’urbanisme.
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Tabiques derribos

Tipo Área
Volume

n
Longit

ud

Derribos/ Obra Nueva
Partición con capa de yeso 7cm 3.58 m² 0.25 m³ 1.23
Partición con capa de yeso 7cm 1.22 m² 0.09 m³ 1.05
Partición con capa de yeso 7cm 8.48 m² 0.59 m³ 2.76
Partición con capa de yeso 5.98 m² 0.60 m³ 2.00
Partición con capa de yeso 7cm 6.52 m² 0.46 m³ 2.11
Partición con capa de yeso 7cm 15.14 m² 1.06 m³ 5.34
Partición con capa de yeso 7cm 1.37 m² 0.10 m³ 0.99
Derribos/ Obra Nueva 42.30 m² 3.14 m³
Total general: 7 42.30 m² 3.14 m³

Tabiques Obra nueva

Tipo Área Volumen
Longi
tud

Partición con capa de yeso 7cm 3.57 m² 0.25 m³
3.57 m² 0.25 m³

Tabique Simple – Placo Prima 78/400
con LM Isover - 43,2 dBA

4.91 m² 0.38 m³ 2.16

4.91 m² 0.38 m³
Total general: 3 8.48 m² 0.63 m³

Tabla medidas habitaciones EA

Nombre Área Perímetro

Baño 1.50 m² 5.34
Cocina 3.14 m² 7.13
Comedor 4.83 m² 8.81
Habitación 1 10.42 m² 12.93
Habitación 2 13.92 m² 15.80
Recibidor 3.28 m² 8.12
Sala estar 12.13 m² 16.97
Vestidor 4.86 m² 9.01

54.07 m² 84.10

Tabla medidas habitaciones PR

Nombre Área
Períme
tro

Baño 4.71 m² 8.80
Estudio 5.73 m² 9.70
Habitación 10.09 m² 12.82
Recibidor 3.39 m² 8.33
S. Estar/Cocina 30.32 m² 26.43

54.23 m² 66.08

Tabla de planificación de...

Tipo Área

Falso techo
continuo de
placa de yeso
laminado

7.37 m²

Falso techo
continuo de
placa de yeso
laminado

4.71 m²

12.07 m²
Forro
campana

1.57 m²

1.57 m²



Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

CAP 1 DERRIBOS

1.1 Derribo de tabique 7cm m2 55,00 10,00 550,00

1.2 arrancar alicatado existente m2 26,00 12,00 312,00

1.5 Derribo de puertas 2,00 45,00 90,00

1.7 derribo muebles de cocina ud 1,00 90,00 90,00

1.7 Transporte de todos los escombros a vertedero autorizado. P.A. 2,00 150,00 300,00

1.342,00 €

CAP 2 ALBAÑILERÍA

2.2 Tabique de 7cm para nueva distribucion m2 36,00 11,00 396,00

2.3 Ayudas de albañileria para las instalaciones de fontaneria y

calefaccion

ud 1,00 350,00 350,00

nota:

746,00 €

CAP 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS

3.2 Formación de Falso techo de pladur hidrófugo de 16mm con

perfilaría   de acero galvanizado, en baños, cocina

m2 21,00 10,00 210,00

210,00 €

CAP 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS y MARMOLES

4.1 Suministro de alicatado de pieza detipo metro barcelona de

15x30 de  Se incluye una merma del 15% aproximadamente. 

baño 1 m2 11,00 20,00 220,00

Colocación de alicatado de pieza de gres porcelánico de 120x60

en baños, con cemento cola pasado con llana (no toques), incluso

vorada hidrófuga y anti hongos del mismo color que la pieza

cerámica.

m2

baño 1 m2 9,00 25,00 225,00

ECO & SLOW 

HOUSE

C/ Josep Tarradelles, 2

08970 Sant Joan Despí

Tel. 93 205 01 88
pabadregne@gmail.com / ignacio@ecoslow.es

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE MUNTANER,109 DE BARCELONA

CLIENTE : Blanca Muñiz

ESTADO DE MEDICIONES

4.2

ECO SLOW HOUSE SL.-   B66294331 - c. Josep Tarradelles, 2. Local 2 08970 Sant Joan Despí 1 de 3
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

Suministro de piezahidraulicapara pavimento. Se incluye merma 

del 15 %. Esta cantidad podrá variar en función a las medidas en 

obra. 

baño1 m2 6,00               21,00   126,00

4.4 Colocación de pieza en pavimento  con cemento cola pasado con 

llana (no toques), incluso vorada hidrófuga y antihongos del 

mismo color que la pieza cerámica.

 

baño 1 m2 4,00               25,00   100,00

4.5 Suministro y colocación de parquet sintético de roble,  modelo a 

escoger de una lama. Incluye 10% de merma

m2 56,00               19,00   1.064,00

cortar puertas existentes ud 1,00               45,00   45,00

suministro de pletinas allí donde hay cambios de pavimentos ud 1,00               18,00   18,00

4.6 suministro y colocación de zócalo de contrachapado acabado

igual  que parquet

ml 57,00                  6,00          342,00   

2.140,00 €

CAP 5 PINTURA

5.1 Pintado de paramento vertical interior de yeso, con pintura 

plástica con acabado liso, con una       capa selladora y dos 

capas de acabado. Color definir por la DF y la propiedad. Se 

considera una altura media de 2,80m

m2 133,80                  4,00   535,20

5.2 Pintado de paramento horizontal interior de yeso o pladur, 

con pintura plástica con acabado liso, con una capa 

selladora y dos capas de acabado. Color  a definir por la DF y 

la propiedad.

m2 22,00                  4,00   88,00

5.3 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en puertas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 5,00               35,00   175,00

5.4 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en ventanas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 2,00               80,00   160,00

958,20 €

CAP 6

6.4 suministro y colocacion de puerta monoblock de Dm de 

80x203

ud 2,00 200,00 400,00 €

6.5 suministro y colocacion de puerta de dm corredera guia 

vista de 120x203

ud 2,00 400,00 800,00 €

1.200,00 €

CAP 7 FONTANERIA , DESAGUES, SANITARIOS Y GRIFERÍA

7.1 Instalación de red de fontanería de agua fría y caliente 

sanitaria, desde llave de paso general. 

Suministro y colocación de llaves de paso en la entrada de 

cada estancia independiente. VER PLANO FONTANERÍA

Suministro, colocación y conexión  a la red existente de 

desagües de todos los aparatos sanitarios descritos en los planos 

de detalle de los baños.

Si los desagües existentes en la finca se encontraran en mal 

estado, se presupuestará a parte la sustitución de los 

mismos. 

Colocación y conexión a red de suministro y desagüe de 

todos los sanitarios descritos (que los suministrará la 

propiedad )
TOTAL INSTALACION AGUA Y DESAGUES 1,00             900,00   900,00

Baño 1

7.2 Inodoro modelo Victoria de la casa Roca Ud. 1,00 230,00 230,00

4.3

CARPINTERIA
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

7.3 Grifería de ducha  modelo Targa de la casa Roca Ud. 1,00 120,00 120,00

7.4 grifo modelo florentina de la casa Roca Ud. 1,00 107,59 107,59

7.5 Lavamanos Ud 1,00 110,00 110,00

7.6 Plato de ducha rectangular ROCA acero Ud 1,00 125,00 125,00

1.592,59 €

CAP 9 INSTALACION ELECTRICA

9.1 Instalación eléctrica de la vivienda aprovechando en la medida de 

los posible la instalación existente y priorizando el paso de 

conexiones por los tabiques de cartón yeso. Incluyendo 

colocación de electrodomésticos así como colocación de 

luminarias y instalación de toma de Televisión

1,00          1.100,00   1.100,00

NO INCLUIDA ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA

1.100,00 €

CAP 10 VARIOS y AYUDAS

10.1 Suministro y colocación de cocina formada por armarios bajos

puerta lisa poli laminada . Lavavajillas integrado. Ver detalle

plano.

Ud. 1,00          1.600,00   1.600,00

10.2 Suministro y colocación de Silestone gama Blanco nortes de 2cm

de grueso en encimera. Incluso agujeros para fregadero, grifo y

mecanismos.

Ud. 1,00             650,00   650,00

10.3 hornoTeka HE615 INOX Ud. 1,00             195,00   195,00

10.4 Placa inducción 3 fuegos TEKA 1R630 Ud. 1,00             160,00   160,00

10.5 Campana telescópica Ud. 1,00             150,00   150,00

10.6 Grifo roca Victoria Ud. 1,00               74,90   74,90

2.829,90 €

12.118,69 €

ECO & SLOW HOUSE SL
Barcelona, Julio de 2.015

TOTAL OBRA (IVA NO INCLUIDO)
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

CAP 1 DERRIBOS

1.1 Derribo de tabique 7cm m2 55,00 14,00 770,00

1.2 arrancar alicatado existente m2 26,00 16,00 416,00

1.3 Extracción de papel en paredes Ud 159,00 4,00 636,00

1.4 extracción de falso techo Ud 53,00 7,00 371,00

1.5 Derribo de puertas 2,00 45,00 90,00

1.6 Desmontar los aparatos sanitarios existentes en la vivienda. Ud 5,00 25,00 125,00

1.7 derribo muebles de cocina ud 1,00 90,00 90,00

1.7 Transporte de todos los escombros a vertedero autorizado. P.A. 2,00 250,00 500,00

2.998,00 €

CAP 2 ALBAÑILERÍA

2.2 Tabique de 7cm para nueva distribucion m2 36,00 42,00 1.512,00

2.3 Ayudas de albañileria para las instalaciones de fontaneria y

calefaccion

ud 1,00 900,00 900,00

nota:

2.4 recomendamos colocar un par de vigas de refuerzo ya que sino

podria flechar el techo. El presupuesto seria aproximadamente

1800 euros

ud 1,00 1.950,00 1.950,00

4.362,00 €

CAP 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS

3.1 Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior con

yeso YG, acabado liso, incluso cantoneras para aristas.

Hmedia:2.50m. Incluso colocación de mallatex en zonas de unión

con paredes existentes o pilares. Bandas de 40cm sobre cada

junta.

m2 72,00 12,00 864,00

3.2 Formación de Falso techo de pladur hidrófugo de 16mm con

perfilaría   de acero galvanizado, en baños, cocina

m2 21,00 36,00 756,00

1.620,00 €

CAP 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS y MARMOLES

4.1 Suministro de alicatado de pieza detipo metro barcelona de

15x30 de  Se incluye una merma del 15% aproximadamente. 

baño 1 m2 11,00 25,00 275,00

ESTADO DE MEDICIONES

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE MUNTANER,109 DE BARCELONA

CLIENTE : ANTOINE PASSERAT

ECO & SLOW 

HOUSE

C/ Josep Tarradelles, 2

08970 Sant Joan Despí

Tel. 93 205 01 88
pabadregne@gmail.com / ignacio@ecoslow.es

ECO SLOW HOUSE SL.-   B66294331 - c. Josep Tarradelles, 2. Local 2 08970 Sant Joan Despí 1 de 4
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

Colocación de alicatado de pieza de gres porcelánico de 120x60

en baños, con cemento cola pasado con llana (no toques), incluso

vorada hidrófuga y anti hongos del mismo color que la pieza

cerámica.

m2

baño 1 m2 9,00 33,00 297,00

Suministro de pieza hidraulicapara pavimento. Se incluye merma 

del 15 %. Esta cantidad podrá variar en función a las medidas en 

obra. 

baño1 m2 6,00               21,00   126,00

4.4 Colocación de pieza en pavimento  con cemento cola pasado con 

llana (no toques), incluso vorada hidrófuga y antihongos del 

mismo color que la pieza cerámica.

 

baño 1 m2 4,00               30,00   120,00

4.5 Suministro y colocación de parquet sintético de roble,  modelo a 

escoger de una lama. Incluye 10% de merma

m2 56,00               32,00   1.792,00

cortar puertas existentes ud 1,00               45,00   45,00

suministro de pletinas allí donde hay cambios de pavimentos ud 1,00               18,00   18,00

4.6 suministro y colocación de zócalo de contrachapado acabado

igual  que parquet

ml 57,00                  9,00          513,00   

3.186,00 €

CAP 5 PINTURA

5.1 Pintado de paramento vertical interior de yeso, con pintura 

plástica con acabado liso, con una       capa selladora y dos 

capas de acabado. Color definir por la DF y la propiedad. Se 

considera una altura media de 2,80m

m2 133,80                  8,00   1.070,40

5.2 Pintado de paramento horizontal interior de yeso o pladur, 

con pintura plástica con acabado liso, con una capa 

selladora y dos capas de acabado. Color  a definir por la DF y 

la propiedad.

m2 22,00                  8,00   176,00

5.3 Pintar bigas de madera y revoltón con látex para fijar 

arenilla

ud 1,00          1.600,00   1.600,00

5.4 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en puertas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 5,00               75,00   375,00

5.5 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en ventanas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 2,00             120,00   240,00

3.461,40 €

CAP 6

6.1 Suministro y col·locación de ventana de PVC 900x1500 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana baño

ud 1,00 426,00 426,00 €

6.2 Suministro y col·locación de ventana de PVC 1150x1500 de 

1 hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana habitacion

ud 1,00 480,00 480,00 €

6.3 Suministro y col·locación de ventana de PVC 600x1100 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana plato de 

ducha

ud 1,00 290,00 290,00 €

6.4 suministro y colocacion de puerta monoblock de Dm de 

80x203

ud 2,00 350,00 700,00 €

6.5 suministro y colocacion de puerta de dm corredera guia 

vista de 120x203

ud 2,00 580,00 1.160,00 €

4.2

4.3

CARPINTERIA
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

6.6 suministro y colocacion de seis cristales 40x55en balconeras 

calle, de doble vidrio, asi como junquillos de dm para pintar

ud 2,00 280,00 560,00 €

6.7 suministro y colocacion de armario acabado exterior para 

pintar, y interior de melamina , de 170x250cm, con estantes 

i barra para colgar

ud 1,00 1.200,00 1.200,00 €

4.816,00 €

CAP 7 FONTANERIA , DESAGUES, SANITARIOS Y GRIFERÍA

7.1 Instalación de red de fontanería de agua fría y caliente 

sanitaria, desde llave de paso general. 

Suministro y colocación de llaves de paso en la entrada de 

cada estancia independiente. VER PLANO FONTANERÍA

Suministro, colocación y conexión  a la red existente de 

desagües de todos los aparatos sanitarios descritos en los planos 

de detalle de los baños.

Si los desagües existentes en la finca se encontraran en mal 

estado, se presupuestará a parte la sustitución de los 

mismos. 

Colocación y conexión a red de suministro y desagüe de 

todos los sanitarios descritos (que los suministrará la 

propiedad )
TOTAL INSTALACION AGUA Y DESAGUES 1,00          2.100,00   2.100,00

Baño 1

7.2 Inodoro modelo America de la casa Roca Ud. 1,00 628,12 628,12

7.3 Grifería de ducha  modelo Florentina de la casa Roca Ud. 1,00 537,28 537,28

7.4 grifo modelo florentina de la casa Roca Ud. 1,00 107,59 107,59

7.5 Mueble Lavamanos Ambient TWO de 80cmx 45cm con pica 

de porcelana

Ud 1,00 530,00 530,00

7.6 Plato de ducha rectangular de resinas modelo NEO, de 

120x800 mm, de color gris perla, colocado sobre el 

pavimento

Ud 1,00 406,00 406,00

7.7 1 Barra 60 cms ROCA STELLA Ud 1,00 61,50 61,50

7.8 válvula click clack cromo Ud 1,00 16,00 16,00

7.9 mampara de vidrio laminado ud 1,00 571,00 571,00 €

4.957,49 €

CAP 8 INSTALACION DE CALEFACCION

8.1 Suministro e instalaciones split de la marca Panasonic de 2500

frigorías

ud 2,00          1.600,00   3.200,00

8.2 Presupuesto para la instalación de calefacción sistema mono-

tubo con tubería multicapa de 16 realizando tres circuitos.

Suministro e instalación de 55 elementos de radiador de

aluminio inyectado, llaves de regulación y crono-termostato

digital.

Suministro e de dos radiadores toallero en color blanco de

120x50 para los baños.

Suministro e instalación de caldera SAUNIER-DUVALs o similar ,

segun ofertas de mercado,estanca clase 5 de bajo no según

normativa.

ud 1,00          3.600,00   3.600,00

6.800,00 €

CAP 9 INSTALACION ELECTRICA

9.1 Instalación eléctrica de la vivienda aprovechando en la medida de 

los posible la instalación existente y priorizando el paso de 

conexiones por los tabiques de cartón yeso. Incluyendo 

colocación de electrodomésticos así como colocación de 

luminarias y instalación de toma de Televisión

1,00          4.300,00   4.300,00
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

NO INCLUIDA ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA

4.300,00 €

CAP 10 VARIOS y AYUDAS

10.1 Suministro y colocación de cocina formada por armarios bajos

puerta lisa poli laminada . Lavavajillas integrado. Ver detalle

plano.

Ud. 1,00          4.500,00   4.500,00

10.2 Suministro y colocación de Silestone gama Blanco nortes de 2cm

de grueso en encimera. Incluso agujeros para fregadero, grifo y

mecanismos.

Ud. 1,00          1.600,00   1.600,00

10.3 hornoTeka HE615 INOX Ud. 1,00             195,00   195,00

10.4 Placa inducción 3 fuegos TEKA 1R630 Ud. 1,00             325,00   325,00

10.5 Campana telescópica Ud. 1,00             504,00   504,00

10.6 Grifo roca Victoria Ud. 1,00               74,90   74,90

10.7 nevera no frost de 180x60 Ud. 1,00             590,00   590,00

7.788,90 €

44.289,79 €

ECO & SLOW HOUSE SL
Barcelona, 7 de Julio de 2.015

TOTAL OBRA (IVA NO INCLUIDO)
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

CAP 1 DERRIBOS

1.1 Derribo de tabique 7cm m2 55,00 14,00 770,00

1.2 arrancar alicatado existente m2 26,00 16,00 416,00

1.3 Extracción de papel en paredes Ud 159,00 4,00 636,00

1.4 extracción de falso techo Ud 53,00 7,00 371,00

1.5 Derribo de puertas 2,00 45,00 90,00

1.6 Desmontar los aparatos sanitarios existentes en la vivienda. Ud 5,00 25,00 125,00

1.7 derribo muebles de cocina ud 1,00 90,00 90,00

1.7 Transporte de todos los escombros a vertedero autorizado. P.A. 2,00 200,00 400,00

2.898,00 €

CAP 2 ALBAÑILERÍA

2.2 Tabique de 7cm para nueva distribucion m2 36,00 42,00 1.512,00

2.3 Ayudas de albañileria para las instalaciones de fontaneria y

calefaccion

ud 1,00 700,00 700,00

nota:

2.4 recomendamos colocar un par de vigas de refuerzo ya que sino

podria flechar el techo. El presupuesto seria aproximadamente

1800 euros

ud 1,00 1.950,00 1.950,00

4.162,00 €

CAP 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS

3.1 Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior con

yeso YG, acabado liso, incluso cantoneras para aristas.

Hmedia:2.50m. Incluso colocación de mallatex en zonas de unión

con paredes existentes o pilares. Bandas de 40cm sobre cada

junta.

m2 72,00 12,00 864,00

3.2 Formación de Falso techo de pladur hidrófugo de 16mm con

perfilaría   de acero galvanizado, en baños, cocina

m2 21,00 33,00 693,00

1.557,00 €

CAP 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS y MARMOLES

4.1 Suministro de alicatado de pieza detipo metro barcelona de

15x30 de  Se incluye una merma del 15% aproximadamente. 

baño 1 m2 11,00 25,00 275,00

ESTADO DE MEDICIONES

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE MUNTANER,109 DE BARCELONA

CLIENTE : ANTOINE PASSERAT

ECO & SLOW 

HOUSE

C/ Josep Tarradelles, 2

08970 Sant Joan Despí

Tel. 93 205 01 88
pabadregne@gmail.com / ignacio@ecoslow.es
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

Colocación de alicatado de pieza de gres porcelánico de 120x60

en baños, con cemento cola pasado con llana (no toques), incluso

vorada hidrófuga y anti hongos del mismo color que la pieza

cerámica.

m2

baño 1 m2 9,00 33,00 297,00

Suministro de pieza hidraulicapara pavimento. Se incluye merma 

del 15 %. Esta cantidad podrá variar en función a las medidas en 

obra. 

baño1 m2 6,00               21,00   126,00

4.4 Colocación de pieza en pavimento  con cemento cola pasado con 

llana (no toques), incluso vorada hidrófuga y antihongos del 

mismo color que la pieza cerámica.

 

baño 1 m2 4,00               30,00   120,00

4.5 Suministro y colocación de parquet sintético de roble,  modelo a 

escoger de una lama. Incluye 10% de merma

m2 56,00               27,00   1.512,00

cortar puertas existentes ud 1,00               45,00   45,00

suministro de pletinas allí donde hay cambios de pavimentos ud 1,00               18,00   18,00

4.6 suministro y colocación de zócalo de contrachapado acabado

igual  que parquet

ml 57,00                  9,00          513,00   

2.906,00 €

CAP 5 PINTURA

5.1 Pintado de paramento vertical interior de yeso, con pintura 

plástica con acabado liso, con una       capa selladora y dos 

capas de acabado. Color definir por la DF y la propiedad. Se 

considera una altura media de 2,80m

m2 133,80                  6,00   802,80

5.2 Pintado de paramento horizontal interior de yeso o pladur, 

con pintura plástica con acabado liso, con una capa 

selladora y dos capas de acabado. Color  a definir por la DF y 

la propiedad.

m2 22,00                  6,00   132,00

5.3 Pintar bigas de madera y revoltón con látex para fijar 

arenilla

ud 1,00          1.100,00   1.100,00

5.4 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en puertas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 5,00               45,00   225,00

5.5 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en ventanas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 2,00               90,00   180,00

2.439,80 €

CAP 6

6.1 Suministro y col·locación de ventana de PVC 900x1500 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana baño

ud 1,00 426,00 426,00 €

6.2 Suministro y col·locación de ventana de PVC 1150x1500 de 

1 hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana habitacion

ud 1,00 480,00 480,00 €

6.3 Suministro y col·locación de ventana de PVC 600x1100 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana plato de 

ducha

ud 1,00 290,00 290,00 €

6.4 suministro y colocacion de puerta monoblock de Dm de 

80x203

ud 2,00 350,00 700,00 €

6.5 suministro y colocacion de puerta de dm corredera guia 

vista de 120x203

ud 2,00 580,00 1.160,00 €

4.2

4.3

CARPINTERIA
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

6.6 suministro y colocacion de seis cristales 40x55en balconeras 

calle, de doble vidrio, asi como junquillos de dm para pintar

ud 2,00 280,00 560,00 €

6.7 suministro y colocacion de armario acabado exterior para 

pintar, y interior de melamina , de 170x250cm, con estantes 

i barra para colgar

ud 1,00 1.200,00 1.200,00 €

4.816,00 €

CAP 7 FONTANERIA , DESAGUES, SANITARIOS Y GRIFERÍA

7.1 Instalación de red de fontanería de agua fría y caliente 

sanitaria, desde llave de paso general. 

Suministro y colocación de llaves de paso en la entrada de 

cada estancia independiente. VER PLANO FONTANERÍA

Suministro, colocación y conexión  a la red existente de 

desagües de todos los aparatos sanitarios descritos en los planos 

de detalle de los baños.

Si los desagües existentes en la finca se encontraran en mal 

estado, se presupuestará a parte la sustitución de los 

mismos. 

Colocación y conexión a red de suministro y desagüe de 

todos los sanitarios descritos (que los suministrará la 

propiedad )
TOTAL INSTALACION AGUA Y DESAGUES 1,00          1.900,00   1.900,00

Baño 1

7.2 Inodoro modelo America de la casa Roca Ud. 1,00 628,12 628,12

7.3 Grifería de ducha  modelo Florentina de la casa Roca Ud. 1,00 537,28 537,28

7.4 grifo modelo florentina de la casa Roca Ud. 1,00 107,59 107,59

7.5 Mueble Lavamanos Ambient TWO de 80cmx 45cm con pica 

de porcelana

Ud 1,00 530,00 530,00

7.6 Plato de ducha rectangular de resinas modelo NEO, de 

120x800 mm, de color gris perla, colocado sobre el 

pavimento

Ud 1,00 406,00 406,00

7.7 1 Barra 60 cms ROCA STELLA Ud 1,00 61,50 61,50

7.8 válvula click clack cromo Ud 1,00 16,00 16,00

7.9 mampara de vidrio laminado ud 1,00 571,00 571,00 €

4.757,49 €

CAP 8 INSTALACION DE CALEFACCION

8.1 Suministro e instalaciones split de la marca Panasonic de 2500

frigorías

ud 2,00          1.400,00   2.800,00

8.2 Presupuesto para la instalación de calefacción sistema mono-

tubo con tubería multicapa de 16 realizando tres circuitos.

Suministro e instalación de 55 elementos de radiador de

aluminio inyectado, llaves de regulación y crono-termostato

digital.

Suministro e de dos radiadores toallero en color blanco de

120x50 para los baños.

Suministro e instalación de caldera SAUNIER-DUVALs o similar ,

segun ofertas de mercado,estanca clase 5 de bajo no según

normativa.

ud 1,00          3.200,00   3.200,00

6.000,00 €

CAP 9 INSTALACION ELECTRICA

9.1 Instalación eléctrica de la vivienda aprovechando en la medida de 

los posible la instalación existente y priorizando el paso de 

conexiones por los tabiques de cartón yeso. Incluyendo 

colocación de electrodomésticos así como colocación de 

luminarias y instalación de toma de Televisión

1,00          3.200,00   3.200,00
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

NO INCLUIDA ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA

3.200,00 €

CAP 10 VARIOS y AYUDAS

10.1 Suministro y colocación de cocina formada por armarios bajos

puerta lisa poli laminada . Lavavajillas integrado. Ver detalle

plano.

Ud. 1,00          3.678,00   3.678,00

10.2 Suministro y colocación de Silestone gama Blanco nortes de 2cm

de grueso en encimera. Incluso agujeros para fregadero, grifo y

mecanismos.

Ud. 1,00          1.600,00   1.600,00

10.3 hornoTeka HE615 INOX Ud. 1,00             195,00   195,00

10.4 Placa inducción 3 fuegos TEKA 1R630 Ud. 1,00             325,00   325,00

10.5 Campana telescópica Ud. 1,00             504,00   504,00

10.6 Grifo roca Victoria Ud. 1,00               74,90   74,90

10.7 nevera no frost de 180x60 Ud. 1,00             590,00   590,00

6.966,90 €

39.703,19 €

ECO & SLOW HOUSE SL
Barcelona,  16 de Julio de 2.015

TOTAL OBRA (IVA NO INCLUIDO)
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

CAP 1 DERRIBOS

1.1 Derribo de tabique 7cm m2 55,00 14,00 770,00

1.2 arrancar alicatado existente m2 26,00 16,00 416,00

1.3 Extracción de papel en paredes Ud 159,00 4,00 636,00

1.4 extracción de falso techo Ud 53,00 7,00 371,00

1.5 Derribo de puertas 2,00 45,00 90,00

1.6 Desmontar los aparatos sanitarios existentes en la vivienda. Ud 5,00 25,00 125,00

1.7 derribo muebles de cocina ud 1,00 90,00 90,00

1.7 Transporte de todos los escombros a vertedero autorizado. P.A. 2,00 200,00 400,00

2.898,00 €

CAP 2 ALBAÑILERÍA

2.2 Tabique de 7cm para nueva distribucion m2 36,00 42,00 1.512,00

2.3 Ayudas de albañileria para las instalaciones de fontaneria y

calefaccion

ud 1,00 700,00 700,00

nota:

2.4 recomendamos colocar un par de vigas de refuerzo ya que sino

podria flechar el techo. El presupuesto seria aproximadamente

1800 euros

ud 1,00 1.950,00 1.950,00

4.162,00 €

CAP 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS

3.1 Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior con

yeso YG, acabado liso, incluso cantoneras para aristas.

Hmedia:2.50m. Incluso colocación de mallatex en zonas de unión

con paredes existentes o pilares. Bandas de 40cm sobre cada

junta.

m2 72,00 12,00 864,00

3.2 Formación de Falso techo de pladur hidrófugo de 16mm con

perfilaría   de acero galvanizado, en baños, cocina

m2 21,00 33,00 693,00

1.557,00 €

CAP 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS y MARMOLES

4.1 Suministro de alicatado de pieza detipo metro barcelona de

15x30 de  Se incluye una merma del 15% aproximadamente. 

baño 1 m2 11,00 25,00 275,00

cocina 4,00 25,00 100,00

ECO & SLOW 

HOUSE

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE MUNTANER,109 DE BARCELONA

C/ Josep Tarradelles, 2

08970 Sant Joan Despí

Tel. 93 205 01 88
pabadregne@gmail.com / ignacio@ecoslow.es

CLIENTE : ANTOINE PASSERAT

CERTIFICACIÓN FINAL
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

Colocación de alicatado de pieza de gres porcelánico de 120x60

en baños, con cemento cola pasado con llana (no toques), incluso

vorada hidrófuga y anti hongos del mismo color que la pieza

cerámica.

m2

baño 1 m2 9,00 33,00 297,00

cocina 3,50 33,00 115,50

Suministro de pieza hidraulicapara pavimento. Se incluye merma 

del 15 %. Esta cantidad podrá variar en función a las medidas en 

obra. 

baño1 m2 6,00               21,00   126,00

4.4 Colocación de pieza en pavimento  con cemento cola pasado con 

llana (no toques), incluso vorada hidrófuga y antihongos del 

mismo color que la pieza cerámica.

 

baño 1 m2 4,00               30,00   120,00

4.5 Suministro y colocación de parquet sintético de roble,  modelo a 

escoger de una lama. Incluye 10% de merma

m2 56,00               27,00   1.512,00

Sobrecoste (1€/m2)parquet por cambio de modelo escogido por 

la propiedad

56,00                  1,00   56,00

cortar puertas existentes ud 1,00               45,00   45,00

suministro de pletinas allí donde hay cambios de pavimentos ud 1,00               18,00   18,00

4.6 suministro y colocación de zócalo de contrachapado acabado

igual  que parquet

ml 57,00                  9,00          513,00   

3.177,50 €

CAP 5 PINTURA

5.1 Pintado de paramento vertical interior de yeso, con pintura 

plástica con acabado liso, con una       capa selladora y dos 

capas de acabado. Color definir por la DF y la propiedad. Se 

considera una altura media de 2,80m

m2 133,80                  6,00   802,80

5.2 Pintado de paramento horizontal interior de yeso o pladur, 

con pintura plástica con acabado liso, con una capa 

selladora y dos capas de acabado. Color  a definir por la DF y 

la propiedad.

m2 22,00                  6,00   132,00

5.3 Pintar bigas de madera y revoltón con látex para fijar 

arenilla

ud 1,00          1.100,00   1.100,00

5.4 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en puertas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 5,00               45,00   225,00

5.5 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo color 

que las paredes en ventanas. Color a definir por la DF y la 

propiedad. 

ud 2,00               90,00   180,00

2.439,80 €

CAP 6

6.1 Suministro y col·locación de ventana de PVC 900x1500 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana baño

ud 1,00 426,00 426,00 €

Cristal Mate 1,00 70,00 70,00 €

6.2 Suministro y col·locación de ventana de PVC 1150x1500 de 

1 hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana habitacion

ud 1,00 480,00 480,00 €

6.3 Suministro y col·locación de ventana de PVC 600x1100 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana plato de 

ducha

ud 1,00 290,00 290,00 €

4.3

4.2

CARPINTERIA
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

Cristal Mate ud 1,00 40,00 40,00 €

6.4 suministro y colocacion de puerta monoblock de Dm de 

80x203

ud 2,00 350,00 700,00 €

suplemento por puerta a medida por imposibilidad de 

puerta puerta monoblock por espesor de tabique y maneta 

escogida por la propiedad de la casa Arcon.

ud 2,00 86,00 172,00 €

6.5 suministro y colocacion de puerta de dm corredera guia 

vista de 120x203

ud 2,00 580,00 1.160,00 €

6.6 suministro y colocacion de seis cristales 40x55en balconeras 

calle, de doble vidrio, asi como junquillos de dm para pintar

ud 2,00 280,00 560,00 €

6.7 suministro y colocacion de armario acabado exterior para 

pintar, y interior de melamina , de 170x250cm, con estantes 

i barra para colgar

ud 1,00 1.200,00 1.200,00 €

5.098,00 €

CAP 7 FONTANERIA , DESAGUES, SANITARIOS Y GRIFERÍA

7.1 Instalación de red de fontanería de agua fría y caliente 

sanitaria, desde llave de paso general. 

Suministro y colocación de llaves de paso en la entrada de 

cada estancia independiente. VER PLANO FONTANERÍA

Suministro, colocación y conexión  a la red existente de 

desagües de todos los aparatos sanitarios descritos en los planos 

de detalle de los baños.

Si los desagües existentes en la finca se encontraran en mal 

estado, se presupuestará a parte la sustitución de los 

mismos. 

Colocación y conexión a red de suministro y desagüe de 

todos los sanitarios descritos (que los suministrará la 

propiedad )
TOTAL INSTALACION AGUA Y DESAGUES 1,00          1.900,00   1.900,00

Baño 1

7.2 Inodoro modelo America de la casa Roca Ud. 1,00 628,12 628,12

7.3 Grifería de ducha  modelo Florentina de la casa Roca Ud. 1,00 537,28 537,28

7.4 grifo modelo florentina de la casa Roca Ud. 1,00 107,59 107,59

7.5 Mueble Lavamanos Ambient TWO de 80cmx 45cm con pica 

de porcelana

Ud 1,00 530,00 530,00

7.6 Plato de ducha rectangular de resinas modelo NEO, de 

120x800 mm, de color gris perla, colocado sobre el 

pavimento

Ud 1,00 406,00 406,00

7.7 1 Barra 60 cms ROCA STELLA Ud 1,00 61,50 61,50

7.8 válvula click clack cromo Ud 1,00 16,00 16,00

7.9 mampara de vidrio laminado ud 1,00 571,00 571,00 €

4.757,49 €

CAP 8 INSTALACION DE CALEFACCION

8.1 Suministro e instalaciones split de la marca Panasonic de 2500

frigorías

ud 2,00          1.400,00   2.800,00

8.2 Presupuesto para la instalación de calefacción sistema mono-

tubo con tubería multicapa de 16 realizando tres circuitos.

Suministro e instalación de 55 elementos de radiador de

aluminio inyectado, llaves de regulación y crono-termostato

digital.

Suministro e de dos radiadores toallero en color blanco de

120x50 para los baños.

Suministro e instalación de caldera SAUNIER-DUVALs o similar ,

segun ofertas de mercado,estanca clase 5 de bajo no según

normativa.

ud 1,00          3.200,00   3.200,00
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € 

6.000,00 €

CAP 9 INSTALACION ELECTRICA

9.1 Instalación eléctrica de la vivienda aprovechando en la 

medida de los posible la instalación existente y priorizando 

el paso de conexiones por los tabiques de cartón yeso. 

Incluyendo colocación de electrodomésticos así como 

colocación de luminarias y instalación de toma de Televisión

1,00          3.200,00   3.200,00

NO INCLUIDA ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA

3.200,00 €

CAP 10 VARIOS y AYUDAS

10.1 Suministro y colocación de cocina formada por armarios bajos

puerta lisa poli laminada . Lavavajillas integrado. Ver detalle

plano.

Ud. 1,00          3.678,00   3.678,00

Sobrecoste por cambio uñero lacado en banco solicitado por la

propiedad.

1,00             625,00   625,00

10.2 Suministro y colocación de Silestone gama Blanco nortes de 2cm

de grueso en encimera. Incluso agujeros para fregadero, grifo y

mecanismos.

Ud. 1,00          1.600,00   1.600,00

Realización de cajón para campana de decorativa de pladur. Ud. 1,00             220,00   220,00

10.3 hornoTeka HE615 INOX Ud. 1,00             195,00   195,00

10.4 Placa inducción 3 fuegos TEKA 1R630 Ud. 1,00             325,00   325,00

10.5 Campana telescópica Ud. 1,00             504,00   504,00

10.6 Grifo roca Victoria Ud. 1,00               74,90   74,90

10.7 nevera no frost de 180x60 Ud. 1,00             590,00   590,00

Lavavajillas integrable BALAY 3VF304NA Ud. 1,00             440,00   440,00

Microones integrable TEKA model TMW18BI Ud. 1,00             195,00   195,00

8.446,90 €

41.736,69 €

Redacción y tramitación de permiso de obras menores para

tramitación ( no incluye las tasas ni los impuestos a abonar en el

ayuntamiento)
1.353,00 €

43.089,69 €

ECO & SLOW HOUSE SL
Barcelona, 2 de noviembre de 2.015

TOTAL OBRA + SERVICIOS TÉCNICOS (IVA 

NO INCLUIDO)

TOTAL OBRA (IVA NO INCLUIDO)
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € UD. MEDICIÓN REAL €/UD  € 

CAP 1 DERRIBOS

1.1 Derribo de tabique 7cm m2 55,00 14,00 770,00 m2 55,00 7,20 €

1.2 arrancar alicatado existente m2 26,00 16,00 416,00 m2 26,00 9,00 €

1.3 Extracción de papel en paredes Ud 159,00 4,00 636,00 Ud 159,00 2,00 €

1.4 extracción de falso techo Ud 53,00 7,00 371,00 Ud 53,00 4,00 €

1.5 Derribo de puertas 2,00 45,00 90,00 2,00 30,00 €

1.6 Desmontar los aparatos sanitarios existentes en la vivienda. Ud 5,00 25,00 125,00 Ud 5,00 20,00 €

1.7 derribo muebles de cocina ud 1,00 90,00 90,00 ud 1,00 80,00 €

1.7 Transporte de todos los escombros a vertedero autorizado. P.A. 2,00 200,00 400,00 P.A. 2,00 140,00 €

2.898,00 € 61,00% 1.800,00 €

CAP 2 ALBAÑILERÍA

2.2 Tabique de 7cm para nueva distribucion m2 36,00 42,00 1.512,00 4,49 36,00 € 161,64 €

2.3 Ayudas de albañileria para las instalaciones de fontaneria y

calefaccion

ud 1,00 700,00 700,00 1,00 500,00 € 500,00 €

nota:

2.4 recomendamos colocar un par de vigas de refuerzo ya que sino

podria flechar el techo. El presupuesto seria aproximadamente

1800 euros

ud 1,00 1.950,00 1.950,00 1,00 1.750,00 € 1.750,00 €

4.162,00 € 72,58% 2.411,64 €

CAP 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS

3.1 Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior con

yeso YG, acabado liso, incluso cantoneras para aristas.

Hmedia:2.50m.  Incluso colocación de mallatex en zonas de unión 

con paredes existentes o pilares. Bandas de 40cm sobre cada

junta.

m2 72,00 12,00 864,00 143,28 9,00 € 1.289,52 €

3.2 Formación de Falso techo de pladur hidrófugo de 16mm con

perfilaría   de acero galvanizado, en baños, cocina

m2 21,00 33,00 693,00 12,08 24,00 € 289,92 €

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre

paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de

malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos.

6,70 11,00 € 73,70 €

Trasdossado autoportante para carpinteria 28,31 28,31 28,00 € 792,68 €

1.557,00 € -36,34% 2.445,82 €

CAP 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS y MARMOLES

ECO & SLOW 

HOUSE

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE MUNTANER,109 DE BARCELONA

C/ Josep Tarradelles, 2

08970 Sant Joan Despí

Tel. 93 205 01 88

pabadregne@gmail.com / ignacio@ecoslow.es

CLIENTE : ANTOINE PASSERAT

COSTES OBRA FINALES
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € UD. MEDICIÓN REAL €/UD  € 

4.1 Suministro de alicatado de pieza detipo metro barcelona de

15x30 de  Se incluye una merma del 15% aproximadamente. 

baño 1 m2 11,00 25,00 275,00 13,80 18,75 € 258,75 €

cocina 4,00 25,00 100,00 4,00 18,75 € 75,00 €

Colocación de alicatado de pieza de gres porcelánico de 120x60

en baños, con cemento cola pasado con llana (no toques), incluso 

vorada hidrófuga y anti hongos del mismo color que la pieza

cerámica.

m2

baño 1 m2 9,00 33,00 297,00 12,00 23,00 € 276,00 €

cocina 3,50 33,00 115,50 3,50 23,00 € 80,50 €

Suministro de pieza hidraulicapara pavimento. Se incluye merma 

del 15 %. Esta cantidad podrá variar en función a las medidas en 

obra. 

baño1 m2 6,00               21,00   126,00 4,40 70,00 € 308,00 €

4.4 Colocación de pieza en pavimento  con cemento cola pasado con 

llana (no toques), incluso vorada hidrófuga y antihongos del 

mismo color que la pieza cerámica.

 

baño 1 m2 4,00               30,00   120,00 70,00 23,00 € 1.610,00 €

4.5 Suministro y colocación de parquet sintético de roble,  modelo a 

escoger de una lama. Incluye 10% de merma

m2 56,00               27,00   1.512,00 54,30 22,72 € 1.233,70 €

Sobrecoste (1€/m2)parquet por cambio de modelo escogido por 

la propiedad

56,00                  1,00   56,00

cortar puertas existentes ud 1,00               45,00   45,00 1,00 42,96 € 42,96 €

suministro de pletinas allí donde hay cambios de pavimentos ud 1,00               18,00   18,00 1,00

4.6 suministro y colocación de zócalo de contrachapado acabado

igual  que parquet

ml 57,00                  9,00          513,00   45,70 5,96 € 272,37 €

base de pavimento marlmolina para homogeneizar el pavimento

(SIN COSTE)

8,00               51,00   8,00 51,20 € 409,60 €

3.177,50 € -23,57% 4.157,28 €

CAP 5 PINTURA

5.1 Pintado de paramento vertical interior de yeso, con pintura 

plástica con acabado liso, con una       capa selladora y dos 

capas de acabado. Color definir por la DF y la propiedad. Se 

considera una altura media de 2,80m

m2 133,80                  6,00   802,80 189,14 5,00 € 945,70 €

5.2 Pintado de paramento horizontal interior de yeso o pladur, 

con pintura plástica con acabado liso, con una capa 

selladora y dos capas de acabado. Color  a definir por la DF 

y la propiedad.

m2 22,00                  6,00   132,00

5.3 Pintar bigas de madera y revoltón con látex para fijar 

arenilla

ud 1,00          1.100,00   1.100,00 1,00 700,00 € 700,00 €

5.4 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo 

color que las paredes en puertas. Color a definir por la DF y 

la propiedad. 

ud 5,00               45,00   225,00 5,00 35,00 € 175,00 €

5.5 Suministro y aplicación de esmalte satinado del mismo 

color que las paredes en ventanas. Color a definir por la DF 

y la propiedad. 

ud 2,00               90,00   180,00 2,00 75,00 € 150,00 €

2.439,80 € 23,80% 1.970,70 €

CAP 6

6.1 Suministro y col·locación de ventana de PVC 900x1500 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana baño

ud 1,00 426,00 426,00 € 1,00 536,38 € 536,38 €

Cristal Mate 1,00 70,00 70,00 €

6.2 Suministro y col·locación de ventana de PVC 1150x1500 de 

1 hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. 

Acabado en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana 

habitacion

ud 1,00 480,00 480,00 € 1,00 624,41 € 624,41 €

6.3 Suministro y col·locación de ventana de PVC 600x1100 de 1 

hoja scilo batiente con rotura de puente térmico. Acabado 

en lacado blanco. Cristal 4/10/6 . (V1) ventana plato de 

ducha

ud 1,00 290,00 290,00 € 1,00 495,62 € 495,62 €

Cristal Mate ud 1,00 40,00 40,00 €

6.4 suministro y colocacion de puerta monoblock de Dm de 

80x203

ud 2,00 350,00 700,00 € 2,00 380,00 € 760,00 €

suplemento por puerta a medida por imposibilidad de 

puerta puerta monoblock por espesor de tabique y maneta 

escogida por la propiedad de la casa Arcon.

ud 2,00 86,00 172,00 €

6.5 suministro y colocacion de puerta de dm corredera guia 

vista de 120x203

ud 2,00 580,00 1.160,00 € 2,00 580,00 € 1.160,00 €

6.6 suministro y colocacion de seis cristales 40x55en balconeras 

calle, de doble vidrio, asi como junquillos de dm para pintar

ud 2,00 280,00 560,00 € 2,00 200,00 € 400,00 €

6.7 suministro y colocacion de armario acabado exterior para 

pintar, y interior de melamina , de 170x250cm, con estantes 

i barra para colgar

ud 1,00 1.200,00 1.200,00 € 1,00 960,00 € 960,00 €

5.098,00 € 3,27% 4.936,41 €

CAP 7 FONTANERIA , DESAGUES, SANITARIOS Y GRIFERÍA

7.1 Instalación de red de fontanería de agua fría y caliente 

sanitaria, desde llave de paso general. 

Suministro y colocación de llaves de paso en la entrada de 

cada estancia independiente. VER PLANO FONTANERÍA

Suministro, colocación y conexión  a la red existente de 

desagües de todos los aparatos sanitarios descritos en los planos 

de detalle de los baños.

Si los desagües existentes en la finca se encontraran en mal 

estado, se presupuestará a parte la sustitución de los 

mismos. 

4.3

4.2

CARPINTERIA
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Nº CAPITULO UD. MEDICIÓN  €/UD  € UD. MEDICIÓN REAL €/UD  € 

Colocación y conexión a red de suministro y desagüe de 

todos los sanitarios descritos (que los suministrará la 

propiedad )
TOTAL INSTALACION AGUA Y DESAGUES 1,00          1.900,00   1.900,00 1,00 1.700,00 € 1.700,00 €

Baño 1

7.2 Inodoro modelo America de la casa Roca Ud. 1,00 628,12 628,12 1,00 590,25 € 590,25 €

7.3 Grifería de ducha  modelo Florentina de la casa Roca Ud. 1,00 537,28 537,28 1,00 107,59 € 107,59 €

7.4 grifo modelo florentina de la casa Roca Ud. 1,00 107,59 107,59 1,00 132,00 € 132,00 €

7.5 Mueble Lavamanos Ambient TWO de 80cmx 45cm con pica 

de porcelana

Ud 1,00 530,00 530,00

7.6 Plato de ducha rectangular de resinas modelo NEO, de 

120x800 mm, de color gris perla, colocado sobre el 

pavimento

Ud 1,00 406,00 406,00 1,00 152,70 € 152,70 €

7.7 1 Barra 60 cms ROCA STELLA Ud 1,00 61,50 61,50 1,00 46,13 € 46,13 €

7.8 válvula click clack cromo Ud 1,00 16,00 16,00 1,00 14,00 € 14,00 €

7.9 mampara de vidrio laminado ud 1,00 571,00 571,00 € 1,00 600,00 € 600,00 €

Estantes para baño Ud 2,00 80,00 2,00 64,00 € 128,00 €

LVB AMERICA 580X475 DE ENCIMERA BLANCO Ud 1,00 195,00 1,00 146,25 € 146,25 €

4.757,49 € 31,53% 3.616,92 €

CAP 8 INSTALACION DE CALEFACCION

8.1 Suministro e instalaciones split de la marca Panasonic de 2500

frigorías

ud 2,00          1.400,00   2.800,00 2,00 1.250,00 € 2.500,00 €

8.2 Presupuesto para la instalación de calefacción sistema mono-

tubo con tubería multicapa de 16 realizando tres circuitos.

Suministro e instalación de 55 elementos de radiador de

aluminio inyectado, llaves de regulación y crono-termostato

digital.

Suministro e de dos radiadores toallero en color blanco de

120x50 para los baños.

Suministro e instalación de caldera SAUNIER-DUVALs o similar ,

segun ofertas de mercado,estanca clase 5 de bajo no según

normativa.

ud 1,00          3.200,00   3.200,00 1,00 2.950,00 € 2.950,00 €

6.000,00 € 10,09% 5.450,00 €

CAP 9 INSTALACION ELECTRICA

9.1 Instalación eléctrica de la vivienda aprovechando en la 

medida de los posible la instalación existente y priorizando 

el paso de conexiones por los tabiques de cartón yeso. 

Incluyendo colocación de electrodomésticos así como 

colocación de luminarias y instalación de toma de 

Televisión

1,00          3.200,00   3.200,00 1,00 2.900,00 € 2.900,00 €

NO INCLUIDA ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA

3.200,00 € 10,34% 2.900,00 €

CAP 10 VARIOS y AYUDAS

10.1 Suministro y colocación de cocina formada por armarios bajos

puerta lisa poli laminada . Lavavajillas integrado. Ver detalle

plano.

Ud. 1,00          3.678,00   3.678,00 1,00 2.950,00 € 2.950,00 €

Sobrecoste por cambio uñero lacado en banco solicitado por la

propiedad.

1,00             625,00   625,00 1,00 500,00 € 500,00 €

10.2 Suministro y colocación de Silestone gama Blanco nortes de 2cm

de grueso en encimera. Incluso agujeros para fregadero, grifo y

mecanismos.

Ud. 1,00          1.600,00   1.600,00 1,00 1.207,00 € 1.207,00 €

Realización de cajón para campana de decorativa de pladur. Ud. 1,00             220,00   220,00 1,00 120,00 120,00 €

10.3 hornoTeka HE615 INOX Ud. 1,00             195,00   195,00 1,00 173,56 173,56 €

10.4 Placa inducción 3 fuegos TEKA 1R630 Ud. 1,00             325,00   325,00 1,00 297,63 297,63 €

10.5 Campana telescópica Ud. 1,00             504,00   504,00 1,00 409,09 409,09 €

10.6 Grifo roca Victoria Ud. 1,00               74,90   74,90 1,00 45,00 45,00 €

10.7 nevera no frost de 180x60 Ud. 1,00             590,00   590,00 1,00 409,09 409,09 €

Lavavajillas integrable BALAY 3VF304NA Ud. 1,00             440,00   440,00 1,00 313,64 313,64 €

Microones integrable TEKA model TMW18BI Ud. 1,00             195,00   195,00 1,00 161,16 161,16 €

cubeta franke  (SIN COSTE) Ud. 1,00               65,00   0,00 1,00 53,72 53,72 €

8.446,90 € 28,25% 6.586,17 €

41.736,69 € 15,06% 36.274,94 €

5.461,75 €

Redacción y tramitación de permiso de obras menores para

tramitación ( no incluye las tasas ni los impuestos a abonar en el

ayuntamiento)
1.353,00 €

43.089,69 €

ECO & SLOW HOUSE SL
Barcelona, 2 de noviembre de 2.015

Margen general

TOTAL OBRA + SERVICIOS TÉCNICOS (IVA 

NO INCLUIDO)

TOTAL OBRA (IVA NO INCLUIDO)
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1.1 M²Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo a panderete de
5 cm cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,36 3,360
1,01 1,010
7,95 7,950
5,61 5,610
6,12 6,120
14,1 14,100
1,18 1,180

39,330 39,330

Total m² : 39,330 6,45 € 253,68 €

1.2 M²Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,130 2,000 14,260Cocina

1 5,340 2,000 10,680Baño

24,940 24,940

24,940 24,940

Total m² : 24,940 8,23 € 205,26 €

1.3 M²Levantado de revestimiento de papel en paramentos interiores, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,810 2,000 17,620Comedor

1 12,930 2,000 25,860Habitación 1

1 15,800 2,000 31,600Habitación 2

1 8,120 2,000 16,240Recibidor

1 16,970 2,000 33,940Sala de estar

1 9,010 2,000 18,020Vestidor

143,280 143,280

143,280 143,280

Total m² : 143,280 2,68 € 383,99 €

1.4 M²Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,140 3,140Cocina

1 4,830 4,830Comedor

1 10,420 10,420Habitación 1

1 13,920 13,920Habitación 2

1 3,280 3,280Recibidor

1 12,130 12,130Sala d'estar

1 4,860 4,860Vestidor

52,580 52,580

52,580 52,580

Total m² : 52,580 5,40 € 283,93 €

1.5 UdDesmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Total Ud : 2,000 3,60 € 7,20 €

1.6 UdDesmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.

Total Ud : 1,000 19,31 € 19,31 €

1.7 UdDesmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

Total Ud : 1,000 18,73 € 18,73 €

1.8 UdDesmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Total Ud : 1,000 26,85 € 26,85 €

1.9 UdDesmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Total Ud : 1,000 13,39 € 13,39 €

1.10 UdDesmontaje de caldera a gas, de 30 kW de potencia calorífica máxima y soportes de fijación,
con medios manuales y mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

Total Ud : 1,000 106,41 € 106,41 €

1.11 MDesmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Total m : 2,500 42,54 € 106,35 €

1.12 UdTransporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

Total Ud : 2,000 78,20 € 156,40 €

Parcial nº 1 DERRIBOS : 1.581,50 €

Capítulo nº 1 DERRIBOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



2.1 M²Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal) con placas de yeso laminado, formado por
una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,490 4,490Tabique separación cocina estudio

4,490 4,490

4,490 4,490

Total m² : 4,490 34,38 € 154,37 €

2.2 M²Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 40x20x7 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.

Total m² : 3,350 15,00 € 50,25 €

2.3 M²Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de calefacción.

Total m² : 55,000 3,49 € 191,95 €

2.4 M²Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.

Total m² : 55,000 4,27 € 234,85 €

2.5 M²Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería.

Total m² : 55,000 2,29 € 125,95 €

2.6 KgAcero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de
anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a
una altura de hasta 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,140 0,003 7.850,000 144,597IPN 200

1 5,300 0,002 7.850,000 83,210IPN 160

227,807 227,807

227,807 227,807

Total kg : 227,807 1,76 € 400,94 €

Parcial nº 2 ALBAÑILERIA : 1.158,31 €

Capítulo nº 2 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



3.1 M²Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé,
mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta
alcanzar un espesor total de 5 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,810 2,000 17,620Comedor

1 12,930 2,000 25,860Habitación 1

1 15,800 2,000 31,600Habitación 2

1 8,120 2,000 16,240Recibidor

1 16,970 2,000 33,940Sala de estar

1 9,010 2,000 18,020Vestidor

143,280 143,280

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

143,280 143,280

Total m² : 143,280 14,52 € 2.080,43 €

3.2 M²Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,37 7,370pasillo + Cajón habitación +cocina

4,71 4,710Baño

12,080 12,080

12,080 12,080

Total m² : 12,080 22,81 € 275,54 €

3.3 M²Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,350 6,700Tabiques nuevos de obra

6,700 6,700

6,700 6,700

Total m² : 6,700 8,30 € 55,61 €

Parcial nº 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS : 2.411,58 €

Capítulo nº 3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



4.1 M²Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/-, 15x15 cm, 25 €/m², colocado sobre una superficie soporte
de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5,
sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,800 2,000 3,600Baño zona ducha (h=2,00)

1 7,000 1,200 8,400Baño resto (h=1.2)

12,000 12,000

12,000 12,000

Total m² : 12,000 32,94 € 395,28 €

4.2 M²Solado de baldosas hidráulicas cuadradas, de 20x20 cm, decoradas con dibujos variados para
formar mosaico, un color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble
encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2
mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante
para el sellado de poros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,71 4,710Baño

-0,8 -0,800Espacio ducha

3,910 3,910

3,910 3,910

Total m² : 3,910 104,85 € 409,96 €

4.3 M²Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 23: Doméstico intenso, con resistencia
a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado
sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm
de espesor con film de polietileno de 0,2 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5,73 5,730Estudio

10,09 10,090Habitación

30,32 30,320Sala de estar

3,39 3,390REcibidor

49,530 49,530

49,530 49,530

Total m² : 49,530 26,12 € 1.293,72 €

4.4 MRodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera,
color a elegir, fijado al paramento mediante clavos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,700 9,700Estudio

1 12,820 12,820Habitación

1 26,430 26,430Sala de estar

1 8,330 8,330REcibidor

57,280 57,280

57,280 57,280

Total m : 57,280 4,77 € 273,23 €

4.5 UdRecortar puertas existentes

Total Ud : 1,000 58,80 € 58,80 €

4.6 MSuministro i colocación de pletinas donde existan cambios de pavimento

Total m : 1,000 18,00 € 18,00 €

Parcial nº 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y PAVIMENTOS : 2.448,99 €

Capítulo nº 4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



5.1 M²Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos
de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

Paredes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,710 1,550 7,301Baño

1 9,700 3,000 29,100Estudio

1 12,820 3,000 38,460Habitación

1 26,430 3,000 79,290Sala de estar

1 8,330 2,750 22,908REcibidor

177,059 177,059

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,37 7,370pasillo + Cajón habitación +cocina

4,71 4,710Baño

12,080 12,080

189,139 189,139

Total m² : 189,139 9,52 € 1.800,60 €

5.2 M²Barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de elemento
estructural de madera, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento:
0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,083 l/m²
cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5,73 5,730Estudio

10,09 10,090Habitación

-1 3,420 0,600 -2,052Descuento cajon 

30,32 30,320Sala de estar

-1 2,630 0,600 -1,578DEscuento cajón

3,39 3,390Recibidor

45,900 45,900

45,900 45,900

Total m² : 45,900 13,14 € 603,13 €

5.3 M²Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de carpintería interior de
madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano).

Total m² : 17,000 11,99 € 203,83 €

5.4 M²Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería exterior de
madera, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético
(rendimiento: 0,083 l/m² cada mano).

Total m² : 15,000 11,07 € 166,05 €

Parcial nº 5 PINTURA : 2.773,61 €

Capítulo nº 5 PINTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



6.1 UdVentana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 900x1300 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.

Total Ud : 1,000 227,41 € 227,41 €

6.2 UdVentana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 1100x1300 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.

Total Ud : 1,000 235,67 € 235,67 €

6.3 UdVentana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 600x1100 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.

Total Ud : 1,000 198,58 € 198,58 €

6.4 M²Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/10/6, con calzos y sellado
continuo.

Total m² : 4,010 49,55 € 198,70 €

6.5 UdPuerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de
cierre.

Total Ud : 2,000 155,50 € 311,00 €

6.6 UdPuerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino
país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y de cierre.

Total Ud : 2,000 325,18 € 650,36 €

6.7 M²Doble acristalamiento estándar, 4/10/4, con calzos y sellado continuo por el exterior y perfil
continuo por el interior.

Total m² : 39,06 €

6.8 UdArmario prefabricado para empotrar de cuatro hojas abatibles, de 220x180x60 cm de tablero
melamínico.

Total Ud : 1,000 510,28 € 510,28 €

Parcial nº 6 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR : 2.332,00 €

Capítulo nº 6 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



7.1 UdInstalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Total Ud : 1,000 445,45 € 445,45 €

7.2 UdInstalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de
paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Total Ud : 1,000 395,23 € 395,23 €

7.3 UdRed interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

Total Ud : 1,000 236,33 € 236,33 €

7.4 UdRed interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para
lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües.

Total Ud : 1,000 224,58 € 224,58 €

7.5 UdTaza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "America", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm,
asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada.

Total Ud : 1,000 419,06 € 419,06 €

7.6 UdMueble de baño (módulo base), para lavabo de sobremueble, con acabado lacado brillante
blanco, de 800 mm de anchura.

Total Ud : 1,000 728,10 € 728,10 €

7.7 UdPlato de ducha acrílico, rectangular, modelo Malta"ROCA", color Blanco, de 1000x800x40 mm,
equipada con grifería termostática mural para baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado
cromado, modelo Florentina.

Total Ud : 1,000 613,00 € 613,00 €

7.8 UdMampara para plato de ducha angular, de 801 a 900 mm de anchura y 1850 mm de altura,
formada por dos puertas correderas y dos paneles fijos, de vidrio transparente con perfilería de
aluminio acabado plata.

Total Ud : 1.170,97 €

7.9 UdBarra de ducha Roca "Stella"

Total Ud : 117,29 €

Parcial nº 7 FONTANERIA, DESAGUES, SANITARIOS I GRIFERIA : 3.061,75 €

Capítulo nº 7 FONTANERIA, DESAGUES, SANITARIOS I GRIFERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



8.1 UdCaldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea con
microacumulación, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 25 kW, caudal
específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensiones 710x400x330 mm, panel de
mandos con display digital, con termostato de ambiente, comunicación digital vía bus a 2 hilos.

Total Ud : 1,000 2.388,06 € 2.388,06 €

8.2 UdRadiador de aluminio inyectado, con 910,4 kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 675
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

Total Ud : 5,000 176,54 € 882,70 €

8.3 UdRadiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, gama básica, de 500x1133 mm,
para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.

Total Ud : 1,000 241,37 € 241,37 €

8.4 UdEquipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de
calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW, potencia
calorífica nominal 3,2 kW, SEER = 7,1 (clase A++), SCOP = 4,2 (clase A+), EER = 4,03 (clase A), COP =
4 (clase A).

Total Ud : 2,000 995,27 € 1.990,54 €

Parcial nº 8 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN : 5.502,67 €

Capítulo nº 8 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



9.1 UdRed eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación
elevada, con las siguientes estancias: pasillo, comedor, dormitorio doble, dormitorio sencillo,
baño, cocina, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con
cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10, C12 del tipo C5;
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).

Total Ud : 1,000 1.788,78 € 1.788,78 €

Parcial nº 9 INSTALACIÓN ELECTRICA : 1.788,78 €

Capítulo nº 9 INSTALACIÓN ELECTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



10.1 UdAmueblamiento de cocina con 3,9 m de muebles bajos con zócalo inferior acabado
polilaminado con frente de 19 mm de grueso recibido por ambas caras, cara frontal y los cuatro
cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado.

Total Ud : 1,000 1.052,60 € 1.052,60 €

10.2 UdEncimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 480 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 7 cm de altura y
2 cm de espesor, con el borde recto.

Total Ud : 1,000 682,44 € 682,44 €

10.3 UdPlaca vitrocerámica para encimera, polivalente básica.

Total Ud : 1,000 340,60 € 340,60 €

10.4 UdHorno eléctrico convencional, de acero inoxidable.

Total Ud : 1,000 289,09 € 289,09 €

10.5 UdFregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm,
equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, serie básica,
acabado cromado.

Total Ud : 1,000 105,24 € 105,24 €

10.6 UdNevera no frost  marca bosch o similar de dos puertas medidas medidas 60x180

Total Ud :

10.7 UdCampana extractora, integrable, con 2 motores de aspiración. Según UNE-EN 60335-1, con tramo
de conexión de tubo flexible de aluminio.

Total Ud : 1,000 144,98 € 144,98 €

Parcial nº 10 COCINA Y VARIOS : 2.614,95 €

Presupuesto de ejecución material

1 DERRIBOS 1.581,50 €

2 ALBAÑILERIA 1.158,31 €

3 REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS 2.411,58 €

4 REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y PAVIMENTOS 2.448,99 €

5 PINTURA 2.773,61 €

6 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR 2.332,00 €

7 FONTANERIA, DESAGUES, SANITARIOS I GRIFERIA 3.061,75 €

8 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 5.502,67 €

9 INSTALACIÓN ELECTRICA 1.788,78 €

10 COCINA Y VARIOS 2.614,95 €

Total .........: 25.674,14 €

Total VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.

Capítulo nº 10 COCINA Y VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



A DERRIBOS

DPT020 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo a
panderete de 5 cm cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. m² 55,000 7,20 396,00 94,44 55,000 14,00 770,00

DRA010 Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al
soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. m² 26,000 9,00 234,00 77,78 26,000 16,00 416,00

DRD010 Levantado de revestimiento de papel en paramentos interiores, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. m² 159,000 2,00 318,00 100,00 159,000 4,00 636,00

DRT010 Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. m² 53,000 4,00 212,00 75,00 53,000 7,00 371,00

DPP020 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. Ud 2,000 30,00 60,00 50,00 2,000 45,00 90,00

DSM010 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Ud 1,000 20,00 20,00 25,00 1,000 25,00 25,00

DSM0… Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Ud 1,000 20,00 20,00 25,00 1,000 25,00 25,00

DSM0… Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. Ud 1,000 20,00 20,00 25,00 1,000 25,00 25,00

DSC010 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, grifería y accesorios,
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. Ud 1,000 20,00 20,00 25,00 1,000 25,00 25,00

DIC020 Desmontaje de caldera a gas, de 30 kW de potencia calorífica máxima y soportes
de fijación, con medios manuales y mecánicos y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor. Ud 1,000 20,00 20,00 25,00 1,000 25,00 25,00

DSC020 Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios
manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. m 2,500 80,00 200,00 12,50 1,000 90,00 90,00

GRA010 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Ud 2,000 140,00 280,00 42,86 2,000 200,00 400,00

DRS020 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas
cerámicas con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. m²

Total A 1.800,00 61,00 2.898,00
F ALBAÑILERIA

FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal) con placas de yeso
laminado, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,
espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. m² 36,000 36,00 1.296,00 16,67 36,000 42,00 1.512,00

FFQ010 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con pegamento de cola
preparado y yeso de calidad B1. m²

HYA010b Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de calefacción. m² 1,000 200,00 200,00 37,50 1,000 275,00 275,00

HYA010c Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. m² 1,000 200,00 200,00 37,50 1,000 275,00 275,00

HYA010d Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. m² 1,000 100,00 100,00 50,00 1,000 150,00 150,00

EAZ010 Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante
soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. kg 1,000 1.750,00 1.750,00 2,86 1,000 1.800,00 1.800,00

Total F 3.546,00 13,14 4.012,00
L REVOCOS, YESOS Y FALSOS TECHOS

RYP040 Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura
picada o gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o
espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm. m² 72,000 9,00 648,00 33,33 72,000 12,00 864,00

RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4 m, liso con
estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso
hidrofugado, para zonas húmedas. m² 21,000 24,00 504,00 37,50 21,000 33,00 693,00

RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material, con guardavivos. m²

Total L 1.152,00 35,16 1.557,00
H REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y PAVIMENTOS

RAG01… Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/-, 15x15 cm, 25 €/m², colocado sobre una
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
con cantoneras de PVC. m² 9,000 45,25 407,25 40,62 9,000 63,63 572,67

RSC040 Solado de baldosas hidráulicas cuadradas, de 20x20 cm, decoradas con dibujos
variados para formar mosaico, un color a elegir, colocadas con adhesivo
cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial
mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de
poros. m² 4,000 104,19 416,76 -40,97 4,000 61,50 246,00

RSL010b Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 23: Doméstico
intenso, con resistencia a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF
laminado decorativo en roble, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film
de polietileno de 0,2 mm. m² 51,000 23,00 1.173,00 17,39 56,000 27,00 1.512,00

RSL020 Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación
de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. m 57,000 6,00 342,00 50,00 57,000 9,00 513,00

Sin descripción
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LPM100 Recortar puertas existentes Ud 1,000 28,00 28,00 60,71 1,000 45,00 45,00

RSD010 Suministro i colocación de pletinas donde existan cambios de pavimento m 1,000 11,00 11,00 63,64 1,000 18,00 18,00

Total H 2.378,01 22,23 2.906,67
I PINTURA

RIP035 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso
laminado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada
mano). m² 155,800 5,00 779,00 20,00 155,800 6,00 934,80

RMB020 Barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de
elemento estructural de madera, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y
termicida (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a
poro cerrado (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano). m² 1,000 700,00 700,00 57,14 1,000 1.100,00 1.100,00

RME020 Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de carpintería
interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,083 l/m²
cada mano). m² 5,000 35,00 175,00 28,57 5,000 45,00 225,00

RME0… Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería
exterior de madera, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano). m² 2,000 75,00 150,00 20,00 2,000 90,00 180,00

Total I 1.804,00 35,24 2.439,80
N CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR

LCP060 Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 900x1300 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con
premarco. Ud 1,000 576,38 576,38 -26,09 1,000 426,00 426,00

LCP060b Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 1100x1300
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco,
con premarco. Ud 1,000 614,41 614,41 -21,88 1,000 480,00 480,00

LCP060c Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 600x1100 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con
premarco. Ud 1,000 495,62 495,62 -41,49 1,000 290,00 290,00

LVC010 Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
4/10/6, con calzos y sellado continuo. m²

LPM010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color
blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color
blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Ud 2,000 300,00 600,00 16,67 2,000 350,00 700,00

LPM010b Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma
recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Ud 2,000 580,00 1.160,00 2,000 580,00 1.160,00

LVC010b Doble acristalamiento estándar, 4/10/4, con calzos y sellado continuo por el
exterior y perfil continuo por el interior. m² 2,000 470,00 940,00 -40,43 2,000 280,00 560,00

LAF010 Armario prefabricado para empotrar de cuatro hojas abatibles, de 220x180x60 cm
de tablero melamínico. Ud 1,000 960,00 960,00 25,00 1,000 1.200,00 1.200,00

Total N 5.346,41 -9,92 4.816,00
R FONTANERIA, DESAGUES, SANITARIOS I GRIFERIA

IFI010 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente. Ud 1,000 600,00 600,00 8,33 1,000 650,00 650,00

IFI010b Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y
llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Ud 1,000 400,00 400,00 12,50 1,000 450,00 450,00

ISD010 Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües. Ud 1,000 400,00 400,00 12,50 1,000 450,00 450,00

ISD010b Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de
desagüe para lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de
PVC, serie B para la red de desagües. Ud 1,000 300,00 300,00 16,67 1,000 350,00 350,00

SAI010 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"America", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Ud 1,000 590,25 590,25 6,42 1,000 628,12 628,12

SMN010 Mueble de baño (módulo base), para lavabo de sobremueble, con acabado
lacado brillante blanco, de 800 mm de anchura. Ud 1,000 397,87 397,87 60,25 1,000 637,59 637,59

SAD010 Plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Malta"ROCA", color Blanco, de
1000x800x40 mm, equipada con grifería termostática mural para baño/ducha, con
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Florentina. Ud 1,000 284,70 284,70 231,32 1,000 943,28 943,28

SMM020 Mampara para plato de ducha angular, de 801 a 900 mm de anchura y 1850 mm
de altura, formada por dos puertas correderas y dos paneles fijos, de vidrio
transparente con perfilería de aluminio acabado plata. Ud 1,000 600,00 600,00 -4,83 1,000 571,00 571,00

SMI010 Barra de ducha Roca "Stella" Ud 1,000 46,13 46,13 33,32 1,000 61,50 61,50

Total R 3.618,95 31,02 4.741,49
8 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN

ICG232 Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea
con microacumulación, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de
25 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 14,3 l/min,
dimensiones 710x400x330 mm, panel de mandos con display digital, con
termostato de ambiente, comunicación digital vía bus a 2 hilos. Ud 1,000 1.400,00 1.400,00 7,14 1,000 1.500,00 1.500,00

ICE040 Radiador de aluminio inyectado, con 910,4 kcal/h de emisión calorífica, de 8
elementos, de 675 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema
bitubo, con llave de paso termostática. Ud 5,000 250,00 1.250,00 10,00 5,000 275,00 1.375,00
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ICE050 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, gama básica, de
500x1133 mm, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática. Ud 1,000 300,00 300,00 8,33 1,000 325,00 325,00

ICN020 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 2,5 kW, potencia calorífica nominal 3,2 kW, SEER = 7,1 (clase
A++), SCOP = 4,2 (clase A+), EER = 4,03 (clase A), COP = 4 (clase A). Ud 2,000 1.250,00 2.500,00 12,00 2,000 1.400,00 2.800,00

Total 8 5.450,00 10,09 6.000,00
9 INSTALACIÓN ELECTRICA

IEI010 Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con
electrificación elevada, con las siguientes estancias: pasillo, comedor, dormitorio
doble, dormitorio sencillo, baño, cocina, compuesta de: cuadro general de mando
y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible:
C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10, C12 del tipo C5; mecanismos gama básica (tecla o
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Ud 1,000 2.900,00 2.900,00 10,34 1,000 3.200,00 3.200,00

Total 9 2.900,00 10,34 3.200,00
10 COCINA Y VARIOS

SCM010 Amueblamiento de cocina con 3,9 m de muebles bajos con zócalo inferior
acabado polilaminado con frente de 19 mm de grueso recibido por ambas caras,
cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado,
contracara de laminado. Ud 1,000 2.950,00 2.950,00 24,68 1,000 3.678,00 3.678,00

SNA010 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de
480 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con
los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos,
y copete perimetral de 7 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Ud 1,000 1.207,00 1.207,00 32,56 1,000 1.600,00 1.600,00

SCE030 Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. Ud 1,000 247,93 247,93 31,09 1,000 325,00 325,00

SCE040 Horno eléctrico convencional, de acero inoxidable. Ud 1,000 173,56 173,56 12,35 1,000 195,00 195,00

SCF010 Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de
450x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, serie básica, acabado cromado. Ud 1,000 98,72 98,72 -24,13 1,000 74,90 74,90

SCF101 Nevera no frost  marca bosch o similar de dos puertas medidas medidas 60x180 Ud 1,000 409,09 409,09 44,22 1,000 590,00 590,00

IVK010 Campana extractora, integrable, con 2 motores de aspiración. Según UNE-EN
60335-1, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. Ud 1,000 409,09 409,09 23,20 1,000 504,00 504,00

Total 10 5.495,39 26,78 6.966,90

Total obra 33.490,76 18,06 39.537,86
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Refuerzo de un envigado de madera, por
acortamiento de la luz de las vigas

Descripción de las anomalías

Exceso de flecha .
Envigado de madera con falta de seguridad .

Motivos : Aumento de las sobrecargas de uso .
Deformación por envejecimiento del material .
Dimensionado inicial insuficiente .

Descripción del método

1 . Se definirán en la crugía cuales son las paredes portantes
de la crugía .

2 . Se calculará si los muros testeros de la crugía pueden
aguantar el apoyo de la viga de refuerzo .

3. Se agujerearán los testeros construyendo un dado de hor-
migón para apoyar el perfil de refuerzo .

a. Se colocará el perfil por debajo del techo, perpendicular-
mente a éste y en el centro de la luz .

s . Deberá pintarse con pintura antioxidante el perfil que se
empotre en la pared .

s . Se colocarán cuñas entre el perfil y las vigas viejas hacién-
dolas entrar en carga .

Comentarios

Si la luz del envigado fuera muy
grande, es mejor colocar perfiles de
refuerzo de la misma manera, pero
a 1/3 y 2/3 de la luz .
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 Fitxa material 1. Enva  autoportant de cartro  guix 

 
 

 

 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt12psg041b m Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura. 1,200 0,26 0,31 

mt12psg070c m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de placas de yeso de ancho 48 mm, según UNE-EN 14195. 0,700 1,10 0,77 

mt12psg060c m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según UNE-EN 14195. 2,750 1,41 3,88 

mt16lra060a m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162. 1,050 2,79 2,93 

mt12psg010b m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado. 2,100 5,07 10,65 

mt12psg081b Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 37,000 0,01 0,37 

mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 0,06 0,10 

mt12psg035a kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,100 0,58 0,06 

mt12psg030a kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,600 1,26 0,76 

mt12psg040a m Cinta de juntas. 3,200 0,03 0,10 

mo052 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0,406 17,82 7,23 

mo098 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,406 16,13 6,55 

  % Medios auxiliares 2,000 33,71 0,67 

  % Costes indirectos 3,000 34,38 1,03 

Coste de mantenimiento decenal: 1,77€ en los primeros 10 años.   Total: 35,41 

 
  

FBY050 m² Sistemas "PLACO" de entramado autoportante de placas de yeso laminado.     35,47€ 

Tabique sencillo, sistema Placo Prima "PLACO", (15 + 48 + 15)/400 (48) LM -, realizado con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en una 
cara y otra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero 
galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 400 mm y una disposición normal "N", banda autoadhesiva, Banda 45 
"PLACO", en los canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45 mm de espesor, colocado en el alma; 78 mm de 
espesor total. 

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 04 05 Hierro y acero. 0,155 0,074 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 1,382 1,382 

  Residuos generados: 1,537 1,456 

17 02 03 Plástico. 0,029 0,048 

  Total residuos: 1,566 1,504 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Materiales Peso (kg)             

Acero galvanizado. 2,253 87,867 6,326 0,760 0,056     

Yeso. 23,038 80,863 4,528 7,774 0,575     

Total: 25,291 168,730 10,854 8,534 0,631     

Envases Peso (kg)             

Plástico. 0,029 2,030 0,300 0,010 0,001     

Medios auxiliares           0,063 0,009 

Residuos Peso (kg)             

Transporte a vertedero. 1,566         0,035 0,003 

Energía total y emisiones: 170,760 11,154 8,544 0,632 0,098 0,012 

  
  
             

    
A1. Suministro de materias 
primas 

A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del 
producto y construcción 

    
A2. Transporte de materias 
primas 

    

    A3. Fabricación del producto     



Fitxa de material 2. Enva  de mao  ceramic buidat doble revestit 
amb guix. 

 

FFQ010 m² Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico para revestir.     15,45€ 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 02 Ladrillos. 4,237 3,390 

17 02 03 Plástico. 0,012 0,020 

17 02 01 Madera. 0,577 0,525 

  Envases: 0,589 0,545 

  Total residuos: 4,826 3,934  
 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Materiales Peso (kg)             

Poliestireno. 0,008 0,731 0,032 0,016 0,001     

Material cerámico. 53,292 239,814 17,986 2,366 0,175     

Total: 53,300 240,545 18,018 2,382 0,176     

Envases Peso (kg)             

Plástico. 0,012 0,840 0,124 0,001 0,000     

Madera. 0,577 1,731 0,050 0,026 0,002     

Total: 0,589 2,571 0,174 0,027 0,002     

Medios auxiliares           0,057 0,008 

Residuos Peso (kg)             

Transporte a vertedero. 4,826         0,107 0,008 

Energía total y emisiones: 243,116 18,192 2,409 0,178 0,164 0,016 

  
  
             

    
A1. Suministro de materias 
primas 

A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del 
producto y construcción 

    
A2. Transporte de materias 
primas 

    

    A3. Fabricación del producto     

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,025 0,92 0,02 

mt04lvg010b Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 40x20x7 cm, según UNE-EN 771-1. 12,195 0,27 3,29 

mt09eyc010 kg Pegamento de escayola. 9,656 0,28 2,70 

mo020 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,345 17,24 5,95 

mo112 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,173 15,92 2,75 

  % Medios auxiliares 2,000 14,71 0,29 

  % Costes indirectos 3,000 15,00 0,45 

Coste de mantenimiento decenal: 0,31€ en los primeros 10 años.   Total: 15,45 

 
 
 
 

RPG010 m² Guarnecido de yeso.     8,55€ 

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 3,450 3,450 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,108 0,144 

17 02 03 Plástico. 0,014 0,023 

17 02 01 Madera. 0,025 0,023 

  Envases: 0,147 0,190 

  Total residuos: 3,597 3,640  
 
 
 
 
 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Materiales Peso (kg)             

Fibra de vidrio. 0,007 0,210 0,017 0,002 0,000     

Yeso. 17,250 56,925 5,066 0,766 0,057     

Total: 17,257 57,135 5,083 0,768 0,057     

Envases Peso (kg)             

Plástico. 0,014 0,980 0,145 0,001 0,000     

Papel, cartón. 0,108 2,678 0,142 0,005 0,000     

Madera. 0,025 0,075 0,002 0,001 0,000     

Total: 0,147 3,733 0,289 0,007 0,000     

Medios auxiliares           0,044 0,006 

Residuos Peso (kg)             

Transporte a vertedero. 3,597         0,080 0,006 

Energía total y emisiones: 60,868 5,372 0,775 0,057 0,124 0,012 

  
  
             

    
A1. Suministro de materias 
primas 

A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del 
producto y construcción 



    
A2. Transporte de materias 
primas 

    

    A3. Fabricación del producto     

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt28vye020 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor 
de hilo, para armar yesos. 

0,105 0,76 0,08 

mt09pye010b m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 0,015 78,89 1,18 

mt28vye010 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0,215 0,35 0,08 

mo032 h Oficial 1ª yesero. 0,248 17,24 4,28 

mo069 h Ayudante yesero. 0,156 16,13 2,52 

  % Medios auxiliares 2,000 8,14 0,16 

  % Costes indirectos 3,000 8,30 0,25 

Coste de mantenimiento decenal: 1,45€ en los primeros 10 años.   Total: 8,55 

 
  



Fitxa material 3 . Paviment hidra ulic 

RSC040 m² Solado hidráulico.     123,61€ 

Solado de baldosas hidráulicas cuadradas, de 10x10 cm, lisa, color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm),  y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,588 0,392 

17 02 03 Plástico. 0,012 0,020 

  Total residuos: 0,600 0,412 

 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Envases Peso (kg)             

Plástico. 0,012 0,840 0,124 0,004 0,000     

Medios auxiliares           0,214 0,031 

Residuos Peso (kg)             

Transporte a vertedero. 0,600         0,013 0,001 

Energía total y emisiones: 0,840 0,124 0,004 0,000 0,227 0,032 

  
  
             

    
A1. Suministro de materias 
primas 

A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del 
producto y construcción 

    
A2. Transporte de materias 
primas 

    

    A3. Fabricación del producto     

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt18bhi020aa m² Baldosa hidráulica cuadrada, de 10x10 cm, lisa, color a elegir. 1,050 77,95 81,85 

mt09mcr021g kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 6,000 0,35 2,10 

mt09mcr060d kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1 y 2 mm, según UNE-EN 13888. 0,001 0,70 0,00 

mt18wwa020 l Emulsión de resinas para el sellado de poros en pavimentos hidráulicos. 0,100 6,10 0,61 

mo022 h Oficial 1ª solador. 0,992 17,24 17,10 

mo059 h Ayudante solador. 0,992 16,13 16,00 

  % Medios auxiliares 2,000 117,66 2,35 

  % Costes indirectos 3,000 120,01 3,60 

Coste de mantenimiento decenal: 11,12€ en los primeros 10 años.   Total: 123,61  
  

 

 

 

 



Composición y producción 

Cemento Portland, polvo de mármol, pigmentos inorgánicos para cemento y agua. Estos componentes se mezclan, moldean y prensan. Después, el proceso de endurecimiento, 
fraguado y secado se hace al aire, con el tiempo necesario. Ver video de la producción 

Estándares aplicables 

La baldosa hidráulica, o no está regulada por los estándares europeos (CE), o los nacionales (UPEC). Los exámenes realizados en el laboratorio a los que hacemos mención son 
realizados en ausencia de estos “estándares”, por lo que nos basamos en los protocolos para terrazo o cemento. 

Características geométricas 

LAENZA laboratories, 2007 AIDICO laboratory, 2011 
Diferencia entre los 4 lados de una baldosa +/- 0,2 mm 
Diferencia de grosor: +/- 0,5 mm  
Grosor medio de la capa de pigmentos: 4mm: +/- 1 mm  
Planeidad de la superficie: Flexión máxima -0,2 mm 

Peso y empaquetado 

Cada baldosa de 20x20cm y 16mm de grosor pesa aproximadamente 1,35kg, lo que suma máximo 35 kilos/m2 teniendo en cuenta el embalaje, palets y la protección utilizada. 
Ubicadas en cajas de cartón de 21x21x27 cm, que contienen 15 baldosas y pesan 20 kilos. Van protegidas con divisores de foam. 

Ratio resbaladicidad 

IFA Laboratory, Alemania 2012,DIN 51-130 standard, 2010 
Resultado: ángulo medio,2º, Clasificación R10 

R10, de acuerdo con los estándares alemanes, DIN = adaptado para suelos interiores en zonas públicas, baños públicos, baños, colegios y zonas de juego, salas de operaciones quirúrgicas, pasillos, escaleras y salas de 
transformación de alimentos. 

 
LAENSA Laboratory, 2007, UNE-ENV standard 12633, 2003 
AIDICO Laboratory, 2011, UNE-ENV standard 12633, 2003 
Ratio de resbalacidad Rd Rd 49,1 y 45,3, Classe 3 
Clase 3 de acuerdo a los estándares UNE= adaptado a interiores húmedos, terrazas, vestuarios, zonas de duchas, baños, escaleras o cuestas. 

Resistencia al desgaste por abrasión 

AIDICO Laboratorio , Spain, 2011, UNE-EN 13748-1 :05 
LAENSA Laboratorio, Spain, 2009, UNE-ENV 1339 & 13748-2 
Longitud de la huella de abrasión: 22,5 y 19,3 mm 

Las baldosas de MOSAIC DEL SUR son más resistentes a la 

abrasión que el mármol. 

Longitud de 

la huella 

dejada por el 

disco de 

abrasión 

estándar 

17 mm Granito 
 

19 mm Ceramicos 
 

20 à 22 

mm 
Baldosas hidráulicas de MOSAIC 

DEL SUR  

27 mm Mármol travertino 
 

31 mm Pizarra 
 

 

Colocación de la baldosa 

- Colocar la baldosa hidráulica sobre una superficie bien nivelada, limpia y seca. Un suelo húmedo provocará la aparición de manchas de caliza en la superficie 

de la baldosa.  

- Aplicar el cemento cola en la superficie con ayuda de un peine o rastrillo de dientes gruesos. Encolar igualmente la cara inferior de la losa (doble encolado). 

- Colocar con la mano - sin martillo - dejando una junta muy fina (1 a 2 mm, el grosor de la hoja de una espátula). 

- Una vez acabada la colocación y el cemento cola seco, limpiar la superficie con mucha agua. Eliminará la fina capa de polvo pigmentado que puede cubrir las 

baldosas.  

Relleno de la junta 

- No utilizar nunca cemento de junta tintado. Los pigmentos de color dejarían manchas irreversibles en la baldosa. 

- Rellenar el espacio entre las baldosas con la ayuda de una espátula, sin extender por encima de la baldosa. 

- Limpiar el exceso de cemento inmediatamente con un paño húmedo. 

- No utilizar ácido para quitar el exceso de cemento o para limpiar las marcas del cemento de las juntas.  

Tratamiento con un sellador 

- Mosaic Sealer es un sellador que minimiza la absorción de agua y grasas. 

- Mosaic Sealer reduce significativamente la porosidad de la baldosa hidráulica, protegiéndola de las manchas, sin alterar el aspecto mate natural de las 

mismas. 

- Aplicar el tratamiento con la ayuda de una brocha o de un rodillo, sobre una superficie limpia y seca. 

- No aplicar en exceso. El sellador, cuando no es absorbido por la baldosa, se seca en la superficie dejando manchas brillantes. 

- Hacer siempre una prueba sobre una losa suelta para observar el grado de absorción de la misma.  

Mantenimiento 

- Limpiar con jabón neutro (jabón de Marsella, jabón negro, jabón verde, jabón lagarto, etc.) y agua. 

- Nunca utilizar detergentes fuertes, ácidos o alcalinos. 

- Las manchas resistentes pueden quitarse frotando con un abrasivo tipo Scotch Brite y/o un disolvente. 

Suelos de uso intensivo 

- Tiendas, bares, restaurantes, etc. Estos suelos requieren un tratamiento y un cuidado específico. Por favor, consúltenos para más información. 

  

http://www.youtube.com/embed/cJYUiSG_ENE?rel=0&autoplay=1


Fitxa de material 4. Paviment laminat 

RSL010 m² Pavimento laminado.     26,72€ 

Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 23: Doméstico intenso, con resistencia a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado 
sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 0,023 0,038 

17 02 01 Madera. 0,486 0,442 

  Residuos generados: 0,509 0,480 

17 02 03 Plástico. 0,062 0,103 

  Total residuos: 0,571 0,583  
 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Materiales Peso (kg)             

Polietileno. 0,231 17,787 2,632 0,200 0,015     

Madera. 7,350 22,050 0,639 2,480 0,184     

Total: 7,581 39,837 3,271 2,680 0,199     

Envases Peso (kg)             

Plástico. 0,062 4,340 0,642 0,013 0,001     

Medios auxiliares           0,022 0,003 

Residuos Peso (kg)             

Transporte a vertedero. 0,571         0,013 0,001 

Energía total y emisiones: 44,177 3,913 2,693 0,200 0,035 0,004 

  
  
             

    
A1. Suministro de materias 
primas 

A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del 
producto y construcción 

    
A2. Transporte de materias 
primas 

    

    A3. Fabricación del producto     

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt17poa011a m² Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 1,100 0,49 0,54 

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,440 0,30 0,13 

mt18lpg020Cb m² Pavimento laminado, instalación sistema Clic, clase de uso: Clase 23: Doméstico intenso, resistencia a la abrasión: AC3, espesor 7 mm y dimensiones 
1200x190 mm, formado por tablero base de HDF, laminado decorativo de roble de 0,2 mm y con capa superficial de protección plástica. Según UNE-
EN 13329 y UNE-EN 14041. 

1,050 20,41 21,43 

mo027 h Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados. 0,112 17,24 1,93 

mo064 h Ayudante instalador de pavimentos laminados. 0,087 16,13 1,40 

  % Medios auxiliares 2,000 25,43 0,51 

  % Costes indirectos 3,000 25,94 0,78 

Coste de mantenimiento decenal: 7,75€ en los primeros 10 años.   Total: 26,72 

 

Caracterisitques  

El suelo laminado se compone de varias capas, normalmente de derivados de la madera, siendo la última capa un compuesto sintético que puede variar de 

composición, pero que generalmente es un compuesto de resinas de melamina a alta presión, que lleva impreso un dibujo imitando madera o incluso a otros 

materiales. Existe un gran mercado de este producto, con gran cantidad de estilos, formatos, colores y texturas disponibles, existiendo imitaciones de prácticamente 

todas las maderas naturales (Roble, Haya, Cerezo,…) así como de piedra o cerámicas. También se comercializan acabados con relieves, ya que ciertas marcas ofrecen 

un acabado rústico. El grosor total de la pieza suele ser de entre 6 y 12mm. 

Imita muy bien a la madera, es relativamente sencillo de instalar, y ha ganado popularidad en los últimos 20 años debido a lo sencillo de su mantenimiento y, sobre 

todo, a su precio, mucho más económico. 

El formato es de lama rectangular o en loseta cuadrada con dimensiones variables. 

El suelo laminado puede estar garantizado, por norma general, desde 5 años hasta 35 años. Está recomendado para zonas de alto tránsito en el hogar o local, pero 

no es aconsejable en zonas húmedas o con desagües. La composición laminada del producto le permite resistir mejor las tensiones de deformación, y el acabado 

sintético es más duro que la madera (aunque depende de la resistencia del laminado), por lo que resiste mejor los arañazos y los tacones. También reacciona mejor 

a las manchas, y los laminados de alta gama incluso a las quemaduras de cigarrillos. Son especialmente populares en casas de familias con niños o mascotas. Los 

laminados de mejor calidad son empleados también en bares y discotecas, por su resistencia a la abrasión, manchas y a las quemaduras de cigarrillo. 

Debido a que el laminado sintético puede presentar muy diversas propiedades según el fabricante, los suelos se clasifican en cinco calidades según la norma EN 

13329.1 Estas categorías son el resultado de un test de abrasión, donde una máquina somete al suelo a una serie de frotados con una rueda de papel de lija, hasta 

que el dibujo decorativo pierde su apariencia original. 

Según el número de vueltas soportadas, los suelos laminados se clasifican en: 

- AC-1 (más de 900 vueltas) 

- AC-2 (más de 1.800 vueltas) 

- AC-3 (más de 2.500 vueltas) 

- AC-4 (más de 4.000 vueltas) 

- -AC-5 (más de 6.500 vueltas) 

Las categorías comerciales suelen ser las tres últimas, y los anunciantes las recomiendan según los siguientes usos: 



 

- AC-3 (uso normal, vivienda) 

- AC-4 (uso elevado, locales comerciales) 

- AC-5 (uso intensivo, bares, centros comerciales) 

  



Fitxa de material 5. Paviment de gres porcelanic amb peces de 
gran format 

RSG016 m² Solado de baldosas cerámicas Techlam "LEVANTINA", colocadas con adhesivo.     61,22€ 

Solado interior de baldosas cerámicas de gres porcelánico de gran formato reforzado con fibra de vidrio, Lámina Porcelánica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de 1000x500 mm y 3 mm de 
espesor, serie Basic, modelo Antracita, acabado mate, para uso peatonal privado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 blanco, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,555 0,370 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,009 0,006 

  Residuos generados: 0,564 0,376 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,004 0,005 

17 02 03 Plástico. 0,013 0,022 

  Envases: 0,017 0,027 

  Total residuos: 0,581 0,403  
 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía incorporada (MJ) 
Emisiones 

CO2 eq. (kg) 
Energía incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía incorporada (MJ) 
Emisiones 

CO2 eq. (kg) 

Materiales Peso (kg)       

Mortero. 0,300 0,351 0,033 0,013 0,001   

Envases Peso (kg)       

Plástico. 0,013 0,910 0,135 0,004 0,000   

Papel, cartón. 0,004 0,099 0,005 0,000 0,000   

Total: 0,017 1,009 0,140 0,004 0,000   

Medios auxiliares      0,113 0,016 

Residuos Peso (kg)       

Transporte a vertedero. 0,581     0,013 0,001 

Energía total y emisiones: 1,360 0,173 0,017 0,001 0,126 0,017 

        
  A1. Suministro de materias primas A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del producto 

y construcción   A2. Transporte de materias primas   

  A3. Fabricación del producto   

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt09mcr021n kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004, color blanco. 6,000 0,48 2,88 

mt12pcl020dgac m² Baldosa de gres porcelánico de gran formato reforzado con fibra de vidrio, Lámina Porcelánica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de 1000x500 
mm y 3 mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita, acabado mate. 

1,050 35,88 37,67 

mt09mcr070a kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,300 0,99 0,30 

mo022 h Oficial 1ª solador. 0,522 17,24 9,00 

mo059 h Ayudante solador. 0,522 16,13 8,42 

  % Medios auxiliares 2,000 58,27 1,17 

  % Costes indirectos 3,000 59,44 1,78 

Coste de mantenimiento decenal: 10,41€ en los primeros 10 años.   Total: 61,22 

 

  



Fitxa de material 6. Fusterí a de PVC. 

LCP060 Ud Carpintería exterior de PVC.     236,55€ 

Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 900x1300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,009 0,006 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 0,024 0,040 

17 02 03 Plástico. 0,126 0,210 

  Envases: 0,150 0,250 

  Total residuos: 0,159 0,256 

 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Materiales Peso (kg)             

PVC. 13,250 1.060,000 156,880 4,471 0,331     

Acero galvanizado. 11,976 467,064 33,629 4,041 0,299     

Neopreno. 0,255 30,600 4,529 0,086 0,006     

Silicona. 0,090 9,000 1,332 0,030 0,002     

Total: 25,571 1.566,664 196,370 8,628 0,638     

Envases Peso (kg)             

Poliestireno. 0,024 2,194 0,097 0,008 0,001     

Plástico. 0,126 8,820 1,305 0,043 0,003     

Total: 0,150 11,014 1,402 0,051 0,004     

Medios auxiliares           0,316 0,046 

Energía total y emisiones: 1.577,678 197,772 8,679 0,642 0,316 0,046 

  
  
             

    
A1. Suministro de materias 
primas 

A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del 
producto y construcción 

    
A2. Transporte de materias 
primas 

    

    A3. Fabricación del producto     

 

Transmitàcia segons soluciones constructivas CTE 

 

 

  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt24vek035adh Ud Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 900x1300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en 
color blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, 
mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, sin compacto, Según UNE-
EN 14351-1. 

1,000 147,23 147,23 

mt24pem010 m Premarco para carpintería exterior de PVC. 4,400 6,25 27,50 

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,200 3,13 0,63 

mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 1,944 17,52 34,06 

mo057 h Ayudante cerrajero. 0,972 16,19 15,74 

 % Medios auxiliares 2,000 225,16 4,50 

 % Costes indirectos 3,000 229,66 6,89 

Coste de mantenimiento decenal: 26,02€ en los primeros 10 años.  Total: 236,55 



Fitxa de material 7. Fusteria d’alumini. 

LCL060 Ud Carpintería exterior de aluminio.     368,90€ 

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x130 cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco..  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 04 02 Aluminio. 0,069 0,046 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,007 0,005 

  Residuos generados: 0,076 0,051 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 0,012 0,020 

17 02 03 Plástico. 0,090 0,150 

  Envases: 0,102 0,170 

  Total residuos: 0,178 0,221 

 

Consumo 

Etapa del ciclo de vida 

Fabricación Construcción 

A1-A2-A3 A4 A5 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada 

(MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Energía 
incorporada (MJ) 

Emisiones 
CO2 eq. (kg) 

Materiales Peso (kg)             

Aluminio. 11,088 1.774,080 260,790 3,741 0,277     

Neopreno. 0,104 12,480 1,847 0,035 0,003     

Silicona. 0,069 6,900 1,021 0,023 0,002     

Total: 11,261 1.793,460 263,658 3,799 0,282     

Envases Peso (kg)             

Plástico. 0,090 6,300 0,932 0,030 0,002     

Poliestireno. 0,012 1,097 0,048 0,004 0,000     

Total: 0,102 7,397 0,980 0,034 0,002     

Medios auxiliares           1,280 0,186 

Energía total y emisiones: 1.800,857 264,638 3,833 0,284 1,280 0,186 

  
  
             

    
A1. Suministro de materias 
primas 

A4. Transporte del producto A5. Proceso de instalación del 
producto y construcción 

    
A2. Transporte de materias 
primas 

    

    A3. Fabricación del producto     

 

 

Transmitàcia segun soluciones constructivas CTE 

 
 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt25pem015a m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la fijación del mismo a la obra. 4,400 3,38 14,87 

mt25pfx010o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

4,400 11,49 50,56 

mt25pfx020o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de estanqueidad de 
la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

4,200 15,50 65,10 

mt25pfx030o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte 
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

3,840 1,96 7,53 

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,154 3,13 0,48 

mt25pfx200ea Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia el interior de una hoja. 1,000 12,99 12,99 

mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 5,894 17,52 103,26 

mo057 h Ayudante cerrajero. 5,951 16,19 96,35 

  % Medios auxiliares 2,000 351,14 7,02 

  % Costes indirectos 3,000 358,16 10,74 

Coste de mantenimiento decenal: 51,65€ en los primeros 10 años.   Total: 368,90 
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