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1. MEMÒRIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consideracions preliminars: antecedents, objecte i contingut. 

 
1.1.1. Antecedents 
Edificis tapiats degut a actes d’ocupació. Es tracta de propietats municipals. Davant les imminents obres 
d’urbanització del carrer Barceloneta, es creu oportú redactar el projecte d’enderroc per poder actuar de manera 
coordinada amb aquests treballs. 
 
1.1.2. Objecte 
El present document té per objecte subministrar als agents que intervenen en el procés de la desconstrucció dels 
edificis i a l’administració encarregada de la supervisió del projecte, la informació necessària per a dur a terme la 
demolició i la gestió dels residus generats, de forma eficient i sostenible, en condicions adequades de seguretat i 
salut per als treballadors i vianants, sense posar en risc l’estat de les edificacions contigües. 
 
Per això, es defineix el sistema de demolició, el mètode de treball i els mitjans a emprar per a la total desconstrucció 
de les edificacions, així com 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, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 
dels treballadors. 
 
1.1.3. Contingut documental 
El projecte de demolició es compon de la següent documentació: 
 - MEMÒRIA 

- ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 - PLEC DE CONDICIONS 
 - AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 - PLÀNOLS 
 
La MEMÒRIA conté les dades de caràcter general, en relació als agents intervinents, les característiques de la 
parcel·la, les condicions de l’entorn immediat i de les edificacions contigües, la justificació de la solució adoptada i 
del compliment de la normativa aplicable, la descripció de l’estat i les característiques dels edificis, el procés 
d’enderroc i les mesures de caràcter preventiu adoptades. 
 
En els ANNEXES s’aporten aquells documents que, formant part del projecte, poden ser subscrits per agents 
diferents a l’autor del mateix: 

- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
  
El plec de condicions, el pressupost i els plànols, són els documents restants que complementen el Projecte 
d’enderroc. 
 
1.2. Dades generals. 
1.2.1. Agents intervinents 
Entre els agents que intervenen en el procés de demolició de l’obra objecte del present projecte es ressenyen: 
 - Promotors: Ajuntament de Figueres 
 - Autor del projecte: Jordi Ricart Solé 
 - Director d’obra: Jordi Ricart Solé 
 
1.2.2. Situació i característiques de l’edifici a demolir. 
L’edifici objecte de la demolició es troba situat a: 
 - carrer Caserna, 4 i carrer Barceloneta, 18 de Figueres (Alt Empordà) 
 
Les característiques tipològiques de l’edifici a demolir es resumeixen en el següent quadre: 
 
Tipologia de l’edifici segons el seu ús Edifici d’habitatges i planta baixa - cobert 
Situació respecte als edificis continguts Amb dos o més edificacions contigües 
Nombre de plantes sobre rasant 3 
Nombre de plantes sota rasant 0 
Alçada sobre rasant (m) 13,30 (coberta caixa d’escala) 
Profunditat sota rasant Cota de fonamentació (desconeguda) 
 



 
 
1.2.3. Superfície a enderrocar 
 
Superfície construïda total 346,55 m2 
 
1.3. Condicionants derivats de l’emplaçament. 
En el present apartat es consideren els condicionants que afecten a l’enderroc de l’edifici, en relació a la climatologia 
de la zona, les característiques de l’entorn immediat, l’existència de trànsit rodat, la presència de vianants i 
l’existència de connexió de serveis i serveis urbans, així com els derivats de les particularitats de la parcel·la i de les 
edificacions contigües. 
 
1.3.1. Condicions de l’entorn immediat. 
Enderroc previst per estiu – tardor de 2017. 
 
Accés per carrer Caserna. Als carrers que circumden l’edifici, s’adverteix la presència de trànsit rodat, la qual cosa 
obliga a prendre les oportunes mesures de prevenció relacionades amb la seguretat dels vianants 
A la zona on se situa l’edifici a enderrocar no existeix cap limitació d’horari de treball al marge de les regulades per 
la legislació vigent. 
 
1.3.2. Serveis urbans existents 
Els edifici a enderrocar disposen en l’actualitat dels següents serveis urbans: 
 - Connexió de servei elèctrica aèria de façana. L’escomesa elèctrica és antiga, per façana, entra a l’edifici 
fins a comptadors situats sota l’escala de la planta baixa. L’aigua potable i sanejament connectats a la xarxa pública. 
 - L’edifici no disposa d’aigua corrent. 
 - L’edifici no disposa de gas natural. 
Imatges dels serveis urbans existents  

                   
 

                                          
 



                                          

                                          
 
Caldrà preveure la possible subjecció provisional dels serveis collats a cadireta i grapats a la façana del carrer 
Barceloneta. 
 
1.3.3. Condicions de la parcel·la i de les edificacions contigües. 
Les mitgeres est i sud llinden amb uns coberts en planta baixa relativament precaris –en el cas de la mitgera est i 
part de la sud, dintre d’un solar que actualment és un hort i en el cas de la mitgera sud, formant part dels annexes a 
un habitatge que dona al carrer Barceloneta i amb coberta de plaques de fibrociment. La resta de mitgera sud –la 
corresponent al carrer Barceloneta, 18- llinda amb la part habitable de la finca situada al número 16 del mateix 
carrer. 
La resta de cares de les finques a enderrocar són les façanes que donen al carrer Barceloneta i Caserna.  
 
1.4. Compliment de la normativa aplicable. 
1.4.1. Normativa d’obligat compliment. 
1.4.1.1. 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. 
 
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. 
 
Seguridad y Salut 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 



1.5. Estat, característiques i condicions de l’edifici. 
1.5.1. Estat de conservació 
L’edifici del carrer Caserna, 4 es troba en un estat precari, però sense danys importants aparents a la vista exterior. 
L’edificació del carrer Barceloneta, 18 és més antic, però a la vista exterior tampoc presenta desperfectes importants 
que posin en perill l’estabilitat de l’edifici. 
 
1.5.2. Característiques constructives 
Es tindrà en compte, en l’elecció del sistema i dels mitjans d’enderroc a emprar, les característiques constructives 
més destacables dels edificis a enderrocar. Aquestes peculiaritats es descriuen en el quadre adjunt: 
 
1.5.2.1. Fonamentació. 
Pedra i maó massís en el cas de l’habitatge del carrer Barceloneta, 18 i formigó armat en el cas de l’edifici del carrer 
Caserna, 4 
 
1.5.2.2. Estructura vertical: murs i suports. 
Murs de càrrega de fàbrica de maó massís i mamposteria en el cas del carrer Barceloneta, 18 i estructura de 
formigó amb murs ceràmics de tancament en el cas del carrer Caserna, 4. 
 
1.5.2.3. Estructura horitzontal: forjats. 
Forjats unidireccionals ceràmics amb biguetes de formigó a les plantes superiors. 
 
1.5.2.4. Estructura horitzontal: escales. 
Amb estructura de formigó. 
 
1.5.2.5. Coberta. 
Plana sobre forjat  com a suport, amb impermeabilització i cobertura de doble tauler de rajola ceràmica. 
 
1.6. Sistema de demolició, mètodes de treball i mitjans a emprar. 
1.6.1. Sistema de demolició. 
En l’elecció del sistema d’execució de la demolició, s’han tingut en compte els següents factors condicionants: 
 - L’estat general de conservació de l’edifici a demolir. 
 - Les seves característiques constructives, especialment tipus d’estructura i el seu estat. 
 - La seguretat dels treballadors, vianants i edificacions contigües. 
 - L’impacte mediambiental produït per la generació de pols, sorolls i vibracions. 
 - El volum i les característiques dels residus generats per la demolició. 
 - L’estat de conservació dels edificis contigus, en especial el de les seves mitgeres. 
 - L’existència de línies en el radi d’influència de la zona de treball. 
 
Valorant els condicionants anteriors i les característiques de l’edifici a enderrocar, s’ha optat pel sistema de 
demolició: Combinada. 
 
1.6.2. Mètodes de treball. 
La demolició es portarà a terme mitjançant el següent mètode de treball: 
 
Amb eines manuals 
 - Aquest mètode de treball resulta efectiu per enderrocs de petita envergadura o com a tasca preparatòria 
d’altres mètodes d’enderroc. 
 - S’utilitzaran els martells manuals, pneumàtics, elèctrics o hidraulics, conjuntament amb l’eina específica 
per a demolicions. 
 
Mitjançant fracturació 

·S’emprarà com a complement d’altres mètodes de demolició, per fragmentar les grans masses dels 
elements resistents, mitjançant la realització barrinades o forats per a l’aplicació de mecanismes de 
fracturació (trencadors hidràulics, cilindres trencadors, o ciments expansius), que es triaran en funció del 
gruix volum i forma de l’element a demolir. 

 
Per tall i fracturació 

·S’utilitzarà com a complement d’altres mètodes de demolició, per treure parts senceres dels elements de 
la demolició que ho requereixin, mitjançant l’ús de la serra circular practicant talls horitzontals o verticals 
fins a una profunditat aproximada de 40 cm. 



·El seus inconvenients mediambientals destacables són: el consum abundant de subministrament d’aigua 
per al refredament de les fulles diamantades i la limitació de la pols, a més de la contaminació acústica 
provocada per l’emissió de sorolls d’alta intensitat i freqüència. 
 

Amb martell hidràulic sobre màquina 
·Per la seva gran potència de percussió i empenta, amb la seva mobilitat i versatilitat és eficaç per a 
qualsevol tipus d’element resistent, aconseguint un alt rendiment. 
·Requereix que la base sobre la qual es recolzi la màquina suporti la càrrega total transmesa i que l’abast  
del braç sigui suficient per a l’alçada dels elements a demolir. 
·En la fase de demolició de murs verticals o pilars de certa alçada, es procedirà amb precaució per evitar el 
seu desplom sobre la màquina, l’operari o les finques veïnes. 
 

Amb cisalla hidràulica 
·L’ús d’aquest mètode ofereix una solució adequada per als treballs de demolició d’estructures robustes 
amb presència de formigó i acer, reduint els riscos derivats de la vibració que produeixen altre mètodes 
amb mecanismes de percussió. 
·Consisteix en l’aplicació de la tècnica per pressió, mitjançant mandíbules mecàniques intercanviables en 
forma de pinça demolidora, cisalla o mordasses hidràuliques, que es triaran segons la resistència i 
característiques de l’element a demolir. A causa de la seva gran força de tracció i ruptura és necessari que 
les màquines sobre les quals vagin muntades tinguin una gran estabilitat. 
 

Mitjançant empenta o tracció 
·És un mètode ràpid i de baix risc, que en efectuar-se exclusivament amb la cullera, no requereix 
l’adquisició d’accessoris específics de demolició. Consisteix a empènyer l’element a demolir amb la cullera 
d’una excavadora, lateralment en sentit horitzontal, per la qual cosa requereix de màquines de gran 
estabilitat, exigint una gran distància de seguretat com a conseqüència de la falta de control sobre la 
direcció de desplom. 
·La demolició per tracció es pot realitzar quan la màquina està equipada amb un braç llarg telescòpic (fins 
a 25m.), proveït d’una eina de demolició amb dents. 
·L’impacte ambiental és elevat i la runa s’ha de fragmentar abans de procedir al seu transport. 
 

1.6.3. Mitjans a emprar. 
Els mitjans a emprar en l’execució de la demolició són conseqüència del sistema i mètode de treball triats, agrupant-
se en: 
 ·Maquinària i eines específiques per a la demolició. 
 ·Mitjans auxiliars de suport. 
 ·Mecanismes complementàris de percussió o demolició. 
 
1.6.3.1. Maquinària i eines previstes en la demolició de l’edifici. 
Pala carregadora 
Retroexcavadora 
Camió de caixa basculant 
Camió per a transport 
Serra circular 
Eines manuals diverses 
 
1.6.3.2. Mitjans auxiliars de suport que s’empraran en l’execució de l’enderroc 
Puntals 
Escala de mà 
Marquesina de protecció 
Baixant de runa 
Bastida de cavallets 
Camió grua 
 
1.6.3.3. Mecanismes de percussió prevists en l’enderroc dels elements 
Martell picador manual 

·Són adequats per l’enderroc d’elements de formigó, parets i terres de resistència considerable. 
S’utilitzaran com a complement a altres tècniques d’enderroc i en zones de difícil accés. Per al seu maneig 
es requereix personal qualificat, proveïts dels equips de protecció individual reglamentaris. 

 
 



Pinça d’enderroc 
·Es tracta d’un mecanisme de percussió amb mandíbules mecàniques intercanviables, en forma de pinça 
demolidora, cisalla o mordasses hidràuliques. Tritura l’element en aplicar-li un gran esforç tallant, que 
provoca el seu trencament. 
 

Trencador hidràulic 
 ·Consisteix a realitzar forats per introduïr un trencador hidràulic que, pressionant els pistons contra la 
paret, aconsegueix aplicar una gran força que provoca la fracturació de l’element a enderrocar. 
 
1.7. Procés d’enderroc 
Com a criteri general, l’enderroc s’efectuarà seguint el procés invers al que correspon a la construcció, d’una obra 
nova, procedint de dalt a baix i intentant que l’enderroc es realitzi al mateix nivell, evitant la presència de persones 
situades en les proximitats dels elements que s’enderroquin o bolquin. 
 
En l’execució de l’enderroc es tindran presents els següents principis o normes bàsiques: 
 ·S’eliminaran i retiraran tots els elements que dificultin el correcte desenrunat. 
 ·El procés d’enderroc començarà per les plantes superiors, descendint planta a planta fins la baixa. 

·Les plantes s’alleugeriran de forma simètrica, retirant periódicament la runa per evitar sobrecàrregues no 
suportables per l’estructura. 
·Abans d’enderrocar els elements estructurals s’alleugeriran les càrregues, retirant la runa que descansa 
sobre ells. 
·Els cossos volats o les bigues de grans llums s’apuntalaran quan comportin un risc excesiu. 
·Es travaran aquells ellements que puguin sofrir empentes durant l’execució de l’enderroc, com és el cas 
dels murs de soterrani i les mitgeres. 
·En el cas d’estructures hiperestàtiques, s’enderrocaran en l’ordre en què es provoquin menors esforços, 
fletxes, girs i desplaçaments. 
 

Es definiran clarament les parts de l’obra que corresponen a cada sistema d’enderroc, procedint a enderrocar 
prèviament  la zona que correspon al sistema d’element a element, deixant en equilibri estable els elements de la 
zona que es vulguin enderrocar pel sistema de col·lapse. 
 
El procés d’enderroc s’efectuarà, en tot cas, de forma manual (element a element) fins a una alçada fàcilment 
assolible pel braç de les màquines. 
 
1.7.1. Operacions prèvies. 
Abans de procedir a l’enderroc de l’edifici, es notificarà de forma fefaent  l’inici de l’obra als propietaris de les 
edificacions contigües que poguessin veure`s afectades, amb la finalitat de que puguin prendre les mesures 
preventives oportunes. 
 
Si es considera que l’execució de l’enderroc pot comportar riscos que posin en perill la integritat dels vianants, se 
sol·licitarà a l’Ajuntament la restricció del trànsit rodat i la dels vianants en els espais públics afectats, havent-se de 
senyalitzar degudament per impedir de forma permanent el pas de vianants per la vorera contigua a l’obra. 
 
Es realitzarà un reconeixement exhaustiu de les parets contigües. En cas d’apreciar-se qualsevol patologia, es 
documentarà mitjançant un reportatge fotogràfic que s’incorporarà a una Acta Notarial que constati l’estat real dels 
paraments abans de l’inici de l’enderroc, utilitzant la col·locació de testimonis en aquells que ho requereixin. 
 
1.7.1.1. Desconnexió de connexions de servei. 
Amb anterioritat a l’enderroc de l’edifici, es desconnectaran i neutralitzaran les connexions de serveis de les 
instal·lacions d’acord amb les normes de les companyies subministradores corresponents per evitar riscos 
d’electrocucions, inundacions per trencament de canonades, explosions o intoxicacions per gas. 
 
1.7.1.2. Instal·lació de mitjans auxiliars. 
S’instal·laran, abans de l’execució dels treballs d’enderroc, tots el mitjans auxiliars necessaris i les proteccions 
col·lectives perquè els treballs es duguin a terme de forma segura i causi el menor impacte mediambiental. 
 
1.7.1.3. Neteja i retirada de materials perillosos. 
Abans d’iniciar-se els treballs d’enderroc de l’edifici, es procedirà a la seva neteja general, a la seva desinfecció i a la 
retirada d’aquells materials que estiguin catalogats com a perillosos segons el seu codi LER. 
 



Es retirarà la maquinària i els equips existents que puguin molestar o comportin un risc afegit en l’execució de 
l’enderroc. 
 
1.7.1.4. Recuperació de materials reutilitzables. 
Quan els materials reutilitzables es trobin en zones que comportin perill, per retirar-los serà imprescindible haver 
instal·lat prèviament els elements auxiliars i de protecció necessaris. 
 
Quan la seva reirada entri en conflicte amb la seguretat de l’obra, com en el cas de les baranes, seran substituïts per 
elements  de seguretat adequats abans d’iniciar l’enderroc.  
 
1.7.2. Procés d’enderroc. 
Tenint en compte el sistema d’enderroc i el mètode de treball triat, la maquinària i els mitjans auxiliars a emprar, s’ha 
optat pel procés que es descriu a continuació: 
 
1.7.2.1. Coberta. 
1.7.2.1.1. Elements singulars de coberta 
Abans de l’aixecat i retirada de la cobertura, es desmuntaran acuradament, de dalt a baix, els conductes de 
ventilació i instal·lacions, xemeneies  i altres elements singulars, evitant la seva caiguda o bolcada sobre la coberta. 
 
S’evitarà l’acumulació de runa sobre la coberta, retirant-se periòdicament per evitar sobrecàrregues no previstes que 
puguin provocar enfonsaments. 
 
1.7.2.1.2. Material de cobertura. 
En l’enderroc del material de cobertura de la coberta plana s’evitarà l’acumulació de runa sobre el forjat, sent 
convenient la seva retirada a mesura que es vagin desmuntant, per evitar sobrecàrregues excessives. Es tindrà la 
precaució de tapar prèviament les boneres, desguassos i cassoletes, perquè no s’obstrueixin, dificultant la seva 
posterior retirada. 
 
1.7.2.2. Estructura. 
1.7.2.2.1. Escales 
Els trams de l’escala es demoliran abans que el forjat superior on es recolza. 
 
En primer lloc es retiraran els esglaons i posteriorment la volta de fàbrica de maó, demolint cada tram de l’escala 
des d’una bastida que cobreixi la totalitat del buit de la mateixa. 
 
La part que correspon a la fonamentació s’enderrocarà emprant un martell picador manual, procurant transmetre a la 
resta de l’estructura les mínimes vibracions possibles, retirant la runa a mesura que es vagi enderrocant. 
 
1.7.2.2.2. Estructura horitzontal: forjats. 
Els forjats metàl·lics d’enderrocaran després d’haver retirat tots els elements situats per damunt, inclosos els murs i 
suports, començant pels elements que comportin major risc de desplom o despreniment. 
 
Abans de procedir a l’enderroc del forjat, s’apuntalaran els elements sortints o voladissos i els panys del forjat en els 
quals s’apreciï una deformació excessiva, comprovant que els elements estructurals inferiors que suporten 
l’apuntalament es troben en bon estat i que les càrregues transmeses no superen en cap cas la seva capacitat 
portant. 
 
Els estintolaments s’han de realitzar en sentit ascendent, de baix cap a dalt, en general en sentit contrari al procés 
de demolició. 
 
Es procedirà a la retirada de l’entrebigat abans de tallar les biguetes, evitant afeblir-les. Es desmuntaran després 
d’apuntalar-les o suspendre-les, tallant-les pels seus extrems, al costat dels recolzaments. 
 
Les bigues es retiraran suspenent-les o estintolant-les prèviament, tallant o desmuntant els seus extrems, sense 
deixar parts en voladís sense estintolar. 
 
Durant les interrupcions de l’enderroc no es deixaran elelments inestables sense apuntalar. 
 
1.7.2.2.3. Estructura vertical: murs i suports. 
S’enderrocaran prèviament tots els elements que recolzin sobre els murs, no permetent-se la seva bolcada sobre els 
forjats. 



 
1.7.2.3. Particions. 
Abans d’enderrocar els envans es prendrà la precaució d’estintolar convenientment el forjat, especialment quan 
l’estat de conservació de l’edifici sigui deficient. 
El sentit de l’enderroc dels envans serà, com en la resta d’elements, de dalt a baix, aixecant els bastiments de la 
fusteria a mesura que avança l’enderroc. 
 
Els envans enrajolats o xapats es podran enderrocar conjuntament amb el seu revestiment. 
 
S’utilitzarà preferentment la tècnica de l’enderroc per pressió, podent-se emprar l’empenta en els casos que ho 
requereixin. En aquests casos es prendrà la precaució de tallar els paraments de dalt a baix en caixes verticals, 
efectuant posteriorment la bolcada per empenta, que s’aplicarà per damunt del centre de gravetat del pany a 
enderrocar, amb la finalitat de controlar la seva caiguda en el sentit desitjat. 
 
Quan s’interrompi el treball a les zones exposades a l’acció de forts vents, no es deixaran sense travar els envans 
que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 
 
1.7.2.4. Paviments 
El paviment es retirarà i es desmuntarà prèviament a la demolició de l’element resistent que li serveix de base, 
sense enderrocar la capa de compressió ni afeblir l’element estructural que ho sustenta. 
 
1.7.2.5. Falsos sostres. 
Els falsos sostres es treuran abans de l’enderroc de l’element resistent del que es troben suspesos. 
 
1.7.2.6. Revestiments. 
Els revestiments s’enderrocaran conjuntament amb el seu parament suport, excepte quan es pretengui la seva 
recuperació, en aquest cas es retiraran abans de l’enderroc de l’edifici amb la finalitat de no malmetre’ls. 
Quan es procedeixi al picat de revestiments dels paraments exteriors, es muntaran bastides reglamentàries, que 
quedaran perfectament ancorades i travades a l’edifici o, preferiblement, s’utilitzaran bastides motoritzades que 
aporten major seguretat i facilitat de maniobra. 
 
1.7.2.7. Tancaments. 
Abans d’enderrocar el tancament es comprovarà que no existeix cap revestiment que pugui despendre’s, en aquest 
cas es procedirà a la instal·lació de bastides i de proteccions col·lectives. 
 
No es desmuntaran les fusteries ni les baranes de les plantes inferiors de la zona que s’està demolint, per no afectar 
a l’estabilitat de l’element en el qual estiguin situades i evitar que quedin buits sense protecció. 
 
Prèvia retirada dels vidres i les fusteries, s’enderrocaran per tècniques de pressió mecànica des de fora cap a dins. 
Quan el buit resultant tingui dimensions majors d’1,2 m, es travaran convenientment. 
 
A mesura que avanci l’enderroc del tancament, s’aniran retirant els bastiments, cavallons i marcs. 
 
Quan s’interrompi el treball a les zones exposades a l’acció de forts vents, no es deixaran sense travar els 
tancaments que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom. 
 
1.7.2.8. Soleres. 
Les soleres s’enderrocaran de forma manual o es realitzaran prèviament talls, a les zones properes o en contacte 
amb els paraments mitgers, amb la finalitat d’evitar la tranmissió d’esforços o vibracions als edificis contigus. 
En l’enderroc de soleres de planta baixa, s’empraran mecanismes de percussió només quan el terreny sobre el qual 
es recolzen sigui consistent i es disposi d’espai suficient per treballar en les condicions de seguretat requerides. 
 
1.7.2.9. Xarxa de sanejament 
Quan no existeixi impediment físic ni es pretengui recuperar cap element de la xarxa de sanejament, es pot dur a 
terme l’enderroc per mitjans mecànics, separant els seus components (tapes, reixetes, arquetes prefabricades, 
embornals, etc.) per a la posterior gestió de residus. 
Abans del seu enderroc es comprovarà la seva desconnexió de la xarxa de clavagueram, taponant l’orifici resultant. 
 
Figueres, febrer de 2017 
Jordi Ricart Solé, arquitecte  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANNEXES 





NORMATIVA APLICABLE. 
COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008, programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
Compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió del residus de la construcció. 
Es tracta de fomentar, en la producció i gestió del residus de la construcció, la seva prevenció, reutilització i reciclat. 
Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció, que posteriorment es concretaran a 
obra, mitjançant el Pla de Gestió de Residus redactat pel constructor. 
 
Tipologia i estimació de residus d’enderroc d’edificis d’habitatges (obra de fàbrica) 
170102 (maons) i 170103 (teules i materials ceràmics) 

Tipologia: inert 
Volum real = 0.30105 m3/m2 x 545.06 m2 = 463.52 m3 
Volum aparent = 0.5120 m3/m2 x 545.06 m2 = 279 m3 
Pes = 54.20 Kg/m2 x 545.06 m2 = 29.542 Kg 

170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels especificats en el codi 170801) 
Tipologia: no especial 
Volum real = 0.0480 m3/m2 x 832.22 m2 = 39.95 m3 
Volum aparent = 0.0820 m3/m2 x 832.22m2 = 68.24 m3 
Pes = 52.00 Kg/m2 x 832.22 m2 = 43.275 Kg 

170407 (metalls barrejats) 
Tipologia: no especial 
Volum real = 0.0005 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.42 m3 
Volum aparent = 0.0009 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.75 m3 
Pes = 4.00 Kg/m2 x 832.22 m2 = 3.328,88 Kg 

170201 (fusta) 
Tipologia: no especial 
Volum real = 0.0390 m3/m2 x 832.22 m2 = 32.46 m3 
Volum aparent = 0.0663 m3/m2 x 832.22 m2 = 55.18 m3 
Pes = 23.00 Kg/m2 x 832.220 m2 = 19.141 Kg 

170202 (vidre) 
Tipologia: inert 
Volum real = 0.0002 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.17 m3 
Volum aparent = 0.0004 m3/m2 x 832.22 m2 =0.33 m3 
Pes = 0.60 Kg/m2 x 832.22 m2 = 499.33 Kg 

170203 (plàstic) 
Tipologia: No especial 
Volum real = 0.0002 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.17 m3 
Volum aparent = 0.0004 m3/m2 x 832.22 m2 = 0.33 m3 
Pes = 0.40 Kg/m2 x 832.22 m2 = 332.89 Kg 

170904 (residus barrejats diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903) 
Tipologia: no especial 
Volum real = 0.0046 m3/m2 x 832.22 m2 = 3.83 m3 
Volum aparent = 0.0080 m3/m2 x 832.22 m2 = 6.66 m3 
Pes = 4.00 Kg/m2 x 832.22 m2 = 3.328 Kg 

 
Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc (enderroc, reparació o reforma). 
TERRES CONTAMINADES 
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503 

S’ha detectat: no 
 
AMIANT 
Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605 

S’ha detectat: no  
Proteccions individuals en l’eliminació de l’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605 

S’ha detectat: sí 
Calorifugat de canonades amb amiant. 170605 

S’ha detectat: no 
Plaques de fibrociment amb amiant. 170605 

S’ha detectat: sí 
Canonades i baixants de fibrociment amb amiant. 170605 

S’ha detectat: sí 



Dipòsits de fibrociment amb amiant. 170605 
S’ha detectat: sí 

Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant. 170605 
S’ha detectat: no 

Plaques de cel ras que contenen amiant. 170605 
S’ha detectat: no 

Paviments vinílics que contenen amiant. 170605 
S’ha detectat: no 

 
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRIC I TELEFÒNICS 
Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211 

S’ha detectat: no 
 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
Fusta tractada amb substàncies perilloses. 170204 

S’ha detectat: no 
Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) El codi dependrà del tipus de residu 

S’ha detectat: no 
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de 
sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen 
PCB) 170902 

S’ha detectat: no 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos en els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses. 
170903 

S’ha detectat: no 
 
Operacions de gestió de residus 
En funció de l’espai disponible a l’obra es poden dur a terme el següents processos: 
• Si hi ha lloc en el solar on es construeix es realitza una separació selectiva dels residus d’obra. 
• Si al solar hi ha suficient espai per la reutilització i reciclatge in situ de la separació selectiva. 
• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als depòsits controlats, els 
costos econòmics associats a cada opció de gestió. 
S’ha de considerar com a última opció l’abocament a dipòsits controlats. La classificació bàsica dels residus és en 
tres grans blocs: inerts, no especial i els especials, aquests últims no es poden barrejar amb els altres dos. 
En funció de l’espai disponible a l’obra es poden fer subgrups de cada grup anterior segons la tipologia i l’estimació 
del residu. D’aquesta manera es pot transportar el residu directament a la planta de reciclatge. Si no hi ha prou espai 
a l’obra per realitzar aquesta operació selectiva, cal separar els tres grups bàsics i portar-los per separat a un gestor 
de residus autoritzat. 
 
Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obra 
Separació segons tipologia de residu: 
És obligatori segons el D. 105/2008 que es comenta, una separació selectiva quan en el total de l’obra superi les 
quantitats indicades a continuació: 
• Formigó: 80 T 
• Maons, teules, ceràmics: 40 T 
• Metall: 2 T 
• Fusta: 1 T 
• Vidre: 1 T 
• Plàstic: 0.50 T 
• Paper i cartró: 0.50 T 
 
Residus especials: zona habilitada per aquests. Emmagatzematge màxim a l’obra de sis mesos. El contenidor (bidó) 
es situarà en un lloc apartat de la circulació però de fàcil accés. Impermeabilització del terra on es troba el 
contenidor. 
 
Si es reciclen els residus petris inerts en la pròpia obra: 
Quantitat de residu que es preveu reciclar i que s’evita portar al abocador. Kg i m3 
Quantitat d’àrid matxucat resultant (aprox., un 30% menys que el volum inicial). Kg i m3 
 
Senyalització dels contenidors segons normativa. 



COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010 programa de la gestió de residus de la construcció de Catalunya 
Art. 1 Objectiu 
Aprovació del programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, la regulació del règim de la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició i el desenvolupament de la regulació del cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció que efectua la llei 8/2008, de 10 de juliol. 
 
Art. 2 Àmbit d’aplicació 
Aquest Decret s’aplica a la producció i gestió de residus de la construcció a l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
Art. 3 Règim general de la producció i gestió dels residus de la construcció i enderroc. 
S’ha de realitzar d’acord amb el que disposa el capítol III (art. 11 al 18) 
 
Capítol III 
Producció i gestió dels residus de la construcció i demolició 
 
Art. 11 
Obligacions de la persona productora del residus de la construcció i la demolició. 
Complir l’article 23 del Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol. 
Incloure en el projecte executiu l’estudi de la gestió de residus segons Art. 4 del R.D. 105/2008 
Import de la fiança que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els residus de la 
construcció i demolició es fixa en 11 €/tona previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 €. 
Pes total acumulat en el compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer:  

99.02 T. x 11,00 €/tona = 1.089,22 € 
 
Art. 12 Obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció i demolició. 
a) Complir l’article 23 del Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol. 
b) Presentar al productor o productora un pla de gestió que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li 
corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb lo que estableix l’art. 4 del R.D. 
105/2008 
c) Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents fraccions en el cas de que 
en cadascuna d’elles es superi les quantitats següents: 
formigó: 80 T. 
maons, teules, ceràmics: 40 T. 
metall: 2 T. 
fusta: 1 T. 
vidre: 1 T. 
plàstic: 0,50 T. 
paper i cartró: 0,50 T. 
La separació en fraccions petris i no petris s’ha de dur a terme per la persona posseïdora dels residus dintre de 
l’obra en què es produeixin. 
En el cas que s’hagi de classificar segons la taula anterior, es farà dins del recinte de la propia obra, en cas de que 
no es pugui per que tècnicament no és viable, el posseïdor del residu pot encomanar la tasca a un gestor de residus 
en una instal·lació externa. El posseïdor del residu ha d’obtenir de la persona gestora del residu la documentació 
acreditativa que aquesta ha complert, en el seu nom, amb l’obligació esmentada. 
 
Art. 13 Obligacions de la persona gestora de residus de la construcció i demolició. 
a) Complir l’article 23 del Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol. 
b) Complir amb les determinacions que constin a la llicència o autorització ambiental. 
 
Art. 14 Document de seguiment. 
1. Cada lliurament de residus de la construcció o de la demolició ha de constar en un document de seguiment 
independent on s’identifiqui: 
La persona productora o posseïdora de residu. 
L’obra de la qual prové el residu, amb el número de llicència d’obres. 
La quantitat de tones o m3 de residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el catàleg Europeu de Residus. 
Les persones gestores 
La persona transportista. 



2. La persona productora o posseïdora dels residus i les persones gestores han de disposar d’un exemplar del 
document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant el cinc anys següents. 
 
Art. 15 Certificat de gestió. 
El gestor de residus de la construcció o demolició, lliurarà al posseïdor dels residus un certificat acreditant la gestió 
dels residus rebuts. Constarà la identificació de l’obra. 
La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament aquest certificat acreditatiu de la gestió de 
residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Amb aquest certificat retornaran la fiança. 
 
Art. 16 Dipòsits controlats de residus inerts. 
Han de complir les condicions establertes en el D.L 1/2009, així com les disposicions específiques o 
complementàries que regulin els dipòsits controlats de residus. 
Característiques tècniques mínimes: sistema de pesatge i sistema de identificació de materials impropis. 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si si

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 117,13 0,512 132,56

formigó 170101 0,084 246,40 0,062 182,04

petris 170107 0,052 17,67 0,082 12,03

metalls 170407 0,004 5,54 0,0009 1,25

fustes 170201 0,023 0,59 0,0663 1,63

vidre 170202 0,0006 0,55 0,004 0,35

plàstics 170203 0,004 0,28 0,004 2,43

guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 3,12 0,0012 0,42

fibrociment 170605 0,01 3,12 0,018 0,53

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 394,409 t 0,7544 333,22 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00

fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00
plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00

paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte d'enderroc de dos edificis entre mitgeres

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Caserna, 4 - Carrer Barceloneta, 18
Figueres

si

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 246,40
Maons, teules i ceràmics 40 117,13
Metalls 2 5,54
Fusta 1 0,59
Vidres 1 0,55
Plàstics 0,50 0,28
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

si inert
si no especial

si inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 0,000,00



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 245,76 -

Maons i ceràmics 178,95 -

Petris barrejats 16,23 243,51

Metalls 1,68 -

Fusta 2,20 32,98

Vidres 0,47 7,02

Plàstics 3,27 49,12

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 1,28

383,72

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 333,22

El pressupost de la gestió de residus és de :

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

9.561,82

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

5.132,03 2.340,50 1.705,57

Compactadores

- 16,37 -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit Perelada Pol Ind 5, Parat Puig d'en Guil, P. 32 E-1157.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- - 0,00

Valoritzador / Abocador         

-

51,09

runa neta

8,42 6,74

894,75 715,80

100,00

983,03

-

15,33

20,21

2.147,40

2.949,09 1.228,79
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació     

0,00 - -

- 81,17

- 10,99 -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T
T 392,83 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 0 T 11 euros

Residus d'enderroc* 392,83 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,40

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

394,41

Total excavació (tones)

PES TOTAL DELS RESIDUS 393

4321,13euros/T

Total construcció i enderroc (tones)

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Figueres

euros/T 0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

4.321,13

euros/T 0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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3. PLEC DE CONDICIONS 

 
 





0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Enderroc de cobertes 
1.2 Arrencada de revestiments 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
1.4 Enderroc de tancaments i diversos 
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 
SISTEMA ESTRUCTURA 
SISTEMA ENVOLVENT 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 





 
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. 
  

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 comprovar 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. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi 
la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament 
a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es 
defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible 
per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura 
no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat 
pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 



Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que 
les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats 
per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la 
forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i 
dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les 
causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. 
Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per 
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en 
compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els 
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la 
seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà 
l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no 
hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 
extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima 
admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran 
proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució 
de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un 
descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les 
mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de 
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals 
(portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, 
etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en 
les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més 
baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos 
a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de 
dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i 



s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 
d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu 
i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat 
i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el 
cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està 
en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 
coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els 
elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans 
mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o 
d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici 
de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan 
tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en 
contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas 
es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat 
dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i 
suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es 
tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els 
seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 
absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents 
origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de 
trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, 
així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall 
o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà 
mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que 
puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el 
seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, 
situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i 
la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient 
per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama 
com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 
combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 
de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es 
protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que 
puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com 
en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats 
per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud 



compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema 
només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el 
producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; 
Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als 
materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al 
lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat 
de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, 
s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui 
espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al 
l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control 
per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels 
mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin 
sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en 
general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la 
bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es 
procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no 
s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu 
ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es 
van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un 
material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui 
d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de 
enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura 
que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta 
operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es 
taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques 
de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el 
proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben 



apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen 
sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació 
dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de 
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les 
encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema 
d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no 
passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a 
l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap 
element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà 
o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran 
abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i 
d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs 
exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció 
col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el 
mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els 
treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà 
a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos 
s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la 
mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a 
arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà 
detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i 
quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de 
comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La 
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de 
ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor 
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de 
màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre 
sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb 
mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, 
quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin 
quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o 
elements fàcilment combustibles. 



L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi 
sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements 
que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més 
d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran 
enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega 
que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes 
laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc 
del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals 
d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc 
d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix 
de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm 
horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs 
cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà 
des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant 
maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no 
superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i 
aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent 
dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament 
cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta 
superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a 
enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és 
possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva 
part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, 
es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després 
d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si 
és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre 
forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre 
del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de 
forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a 
feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en 
voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran 
al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el 
conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per 
si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en 
contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui 
semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca 
sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams 
que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a 
l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si 
l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els 
seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot 



element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres 
trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i 
seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament 
s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense 
tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la 
utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora 
quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) 
o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes 
les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant 
al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, 
s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o 
armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si 
resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions 
i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del 
buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o 
canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals 
fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap 
element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una 
vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, 
reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir 
a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els 
supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i 
canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu 
en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per 
prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es 
donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent 
dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat 
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no 
es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti 
una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El 
sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant 
els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) 
es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es 
trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el 
punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda 
cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin 
una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar 
l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que 
s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar 



els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, 
així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, 
per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat 
pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de 
l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 

Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran 
amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el 
personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la 
D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels 
arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona 
objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir 
aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol 
altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que 
ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats 
acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor 
molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència 
de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi 
referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions 
d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en 
les zones on indiqui la DF. 

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor 
comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials 
de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts 



motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els 
treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de 
forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs 
de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de 
l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per 
a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per 
afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni 
amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de 
talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de 
desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 
treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà 
l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de 
cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB 
SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta 
D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren 
incloses en el preu de moviment de terres.  



S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista 
i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota 
mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, 
maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 
motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació 
addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i 
talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en 
la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu 
que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència 
com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB 
SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material 
a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El 
contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en 
el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE 
DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment 
reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons 
projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, 
s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit 
per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els 
aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 



  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i 
després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové 
de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per 
a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de 
préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de 
sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La 
necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es 
transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en 
la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu 
que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència 
com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB 
SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material 
a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El 
contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en 
el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, 
els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la 
mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la 
rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 



m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 
necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i 
arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions 
saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La 
D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però 
els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis 
existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals 
per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de 
les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que 
sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si 
per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el 
procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit 
autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat 
pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 
108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 
15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat 
d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
Figueres, juny de 2019 
Jordi Ricart Solé, arquitecte 
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Enderroc de dos edificis (carrer Caserna, 4 i carrer Barceloneta, 18)

Febrer 2017
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/17 1Data:

PRESSUPOST  17ED001OTOBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 K2144F00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta Barceloneta, 18 90,800 90,800

TOTAL AMIDAMENT 90,800

m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K2144A00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjats Caserna, 4 61,600 3,000 184,800

TOTAL AMIDAMENT 184,800

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta primera

C#*D#*E#*F#2 4,130 2,000 2,500 20,650

C#*D#*E#*F#3 3,400 2,500 8,500

C#*D#*E#*F#4 1,450 2,500 3,625

5 Planta segona

C#*D#*E#*F#6 4,200 2,000 2,500 21,000

C#*D#*E#*F#7 8,300 2,500 20,750

C#*D#*E#*F#8 1,500 2,500 3,750

C#*D#*E#*F#9 1,900 2,500 4,750

C#*D#*E#*F#10 1,500 2,500 3,750

TOTAL AMIDAMENT 86,775

m2 Enderroc de paret de tancament de maó perforat (gero) de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

4 U2164771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 115,800 115,800

TOTAL AMIDAMENT 115,800

m2 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5 K2162511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,000 12,000 252,000

TOTAL AMIDAMENT 252,000

EUR



Enderroc de dos edificis (carrer Caserna, 4 i carrer Barceloneta, 18)

Febrer 2017
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/17 2Data:

m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor6 K218A210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,600 2,000 123,200

TOTAL AMIDAMENT 123,200

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 K2183501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta primera 6,650 2,500 16,625

C#*D#*E#*F#2 15,050 2,500 37,625

C#*D#*E#*F#3 Planta segona 8,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#4 11,650 2,500 29,125

TOTAL AMIDAMENT 103,375

m Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor8 K2199511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,400 5,000 27,000

C#*D#*E#*F#2 1,500 5,000 7,500

TOTAL AMIDAMENT 34,500

u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor9 K21A2011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

10 K21A5R11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor11 K21A1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor12 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR



Enderroc de dos edificis (carrer Caserna, 4 i carrer Barceloneta, 18)

Febrer 2017
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/17 3Data:

m Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial, supervisat per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

13 K21BUR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,750 3,750

C#*D#*E#*F#2 2,180 2,180

C#*D#*E#*F#3 2,180 2,180

TOTAL AMIDAMENT 8,110

u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14 K21JB111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15 K21JA111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16 K21JC111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17 K21JD111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18 K21JE111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

19 K21JJ01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
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C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

20 K21JH111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21 K21JG111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor22 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,600 3,000 184,800

TOTAL AMIDAMENT 184,800

u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

23 K21JK011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor24 K2183721

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armaris planta segona 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

25 K2164771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,650 5,850 38,903

C#*D#*E#*F#2 8,100 5,850 47,385

C#*D#*E#*F#3 10,450 5,850 61,133

C#*D#*E#*F#4 5,350 5,850 31,298

C#*D#*E#*F#5 6,650 4,753 31,607

C#*D#*E#*F#6 8,100 4,750 38,475

TOTAL AMIDAMENT 248,801

EUR
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paj Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal especialitzat, amb destí a runes, transport especial a abocador
especial per personal especialitzat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Superfície enderrocada amidant el seu
desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte. Es deduiran tots els forats.

26 HBB11114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

27 E2R54235

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 333,220 333,220

TOTAL AMIDAMENT 333,220

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

28 I2RA6890

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,630 1,630

TOTAL AMIDAMENT 1,630

kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

29 K2RA7FD0

AMIDAMENT DIRECTE 1.984,690

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30 K2RA6580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 333,220 333,220

TOTAL AMIDAMENT 333,220

u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim

31 K12GG000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

32 K21EA011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

33 K21FU120

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 114,000 114,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

m2 Desmuntatge per a substitució de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

34 L21QUT10

AMIDAMENT DIRECTE 7,200

m3 Enderroc de mur de pedra de gruix variable, a màquina, inclou tot tipus de llindes. CRITERIS D'AMIDAMENT I
VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte. es deduiran tots els forats.

35 HBB11116

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 46,480 1,000 46,480

TOTAL AMIDAMENT 46,480

m3 Enderroc de pilar de formigó amb compressor. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la
longitud i secció fixades en el projecte.

36 HBB11117

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,920 1,000 13,920

TOTAL AMIDAMENT 13,920

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

37 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,100 4,000 36,400

TOTAL AMIDAMENT 36,400

PRESSUPOST  17ED001OTOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1 F9365B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 0,200 6,600

TOTAL AMIDAMENT 6,600

m Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

2 F965A2D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tauló 30,500 30,500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 30,500

m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclos aixecament tapes

3 F9E1321G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM4 F932101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 21,750 21,750

TOTAL AMIDAMENT 21,750

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

5 F7B451B0I5UL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 145,150 145,150

TOTAL AMIDAMENT 145,150

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i estesa sobre el
terreny

6 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,200 13,200

TOTAL AMIDAMENT 13,200

PRESSUPOST  17ED001OTOBRA 01
VARISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

paj Extracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba, matalassos, aparells, electrodomèstics, etc. s'inclouen les
persianes de cordeta, fustes, brucs, etc.

1 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

paj Mitjans i disposició de seguretat i salut per l'execució de l'obra2 HBB11112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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m2 Sanejament previ de la paret mitgera de les finques veïnes resultant de l'enderroc de les edificacions, mitjançant aigua a
pressió per garantir una bona adherència de la capa de morter aïllant weber.therm aislona de 4 cm. de gruix i de 0,025
gr/cm3 de densitat, acabat mineral weber.therm clima de 15 mm de gruix, reforçat en el mig del gruix amb una xarxa
weber.therm malla 200 fixada mecànicament amb weber.therm espiga. Repercussió del perfil d'arrencada, el cantoner a
la vertical i el goteró al coronament. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Superfície realitzada segons mides de
projecte. Es deduiran els forats de més d'un m2  

3 HBB11113

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 5,000 175,000

TOTAL AMIDAMENT 175,000

paj Protecció de les cobertes dels edificis veïns, amb bastides i taulons (o similar), per evitar l'impacte de runa despresa de
l'enderroc de les plantes superiors. 

4 HBB11115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

5 H1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 5,000 20,000 3.500,000

TOTAL AMIDAMENT 3.500,000

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

6 H1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 5,000 175,000

TOTAL AMIDAMENT 175,000

paj Muntatge d'estructura provisional per al suport de línies aèries grapades a la façana actual. Inclou fonamentació.7 HBB11121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,73m3E2R54235 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 1

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,78m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i estesa sobre el terreny

P- 2

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,97m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref.
70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

P- 3

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,65m3F932101J paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 4
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €64,37m3F9365B51 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 5

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €12,71mF965A2D9 Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 6

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,07m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclos
aixecament tapes

P- 7

(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €6,29m2H1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P- 8

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €0,12m2H1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

P- 9

(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €300,00pajHBB11111 Extracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba, matalassos, aparells,
electrodomèstics, etc. s'inclouen les persianes de cordeta, fustes, brucs, etc.

P- 10

(TRES-CENTS EUROS)

 €450,00pajHBB11112 Mitjans i disposició de seguretat i salut per l'execució de l'obraP- 11
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €21,09m2HBB11113 Sanejament previ de la paret mitgera de les finques veïnes resultant de l'enderroc de les
edificacions, mitjançant aigua a pressió per garantir una bona adherència de la capa de morter
aïllant weber.therm aislona de 4 cm. de gruix i de 0,025 gr/cm3 de densitat, acabat mineral
weber.therm clima de 15 mm de gruix, reforçat en el mig del gruix amb una xarxa weber.therm
malla 200 fixada mecànicament amb weber.therm espiga. Repercussió del perfil d'arrencada, el
cantoner a la vertical i el goteró al coronament. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
Superfície realitzada segons mides de projecte. Es deduiran els forats de més d'un m2  

P- 12

(VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.050,00pajHBB11114 Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal especialitzat, amb destí a runes,
transport especial a abocador especial per personal especialitzat. CRITERIS D'AMIDAMENT I
VALORACIÓ: Superfície enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides
fixades en el projecte. Es deduiran tots els forats.

P- 13

(MIL CINQUANTA EUROS)

 €2.200,00pajHBB11115 Protecció de les cobertes dels edificis veïns, amb bastides i taulons (o similar), per evitar l'impacte
de runa despresa de l'enderroc de les plantes superiors. 

P- 14

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

 €10,32m3HBB11116 Enderroc de mur de pedra de gruix variable, a màquina, inclou tot tipus de llindes. CRITERIS
D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.
es deduiran tots els forats.

P- 15

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €63,47m3HBB11117 Enderroc de pilar de formigó amb compressor. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Volum
enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.

P- 16

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €650,00pajHBB11121 Muntatge d'estructura provisional per al suport de línies aèries grapades a la façana actual. Inclou
fonamentació.

P- 17

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €6,08m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 18

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €175,90uK12GG000 Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

P- 19

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €28,00m2K2144A00 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 20

(VINT-I-VUIT EUROS)

 €27,19m2K2144F00 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 21

(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €4,30m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 22

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €4,45m2K2162511 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 23

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €9,86m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 24

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,82m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 25

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,00m2K2183721 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 26

(QUATRE EUROS)

 €4,74m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 27
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €7,95m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 28

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,45m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 29

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,64mK2199511 Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 30
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,45uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 31

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,45uK21A2011 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 32

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,96uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 33

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,11uK21A5R11 Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 34

(DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €7,10mK21BUR01 Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial, supervisat per restaurador, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 35

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €3,41mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 36

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,24mK21FU120 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre,
com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 37

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,21uK21JA111 Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 38

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €12,78uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 39

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,04uK21JC111 Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 40

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €14,38uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 41

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €20,99uK21JE111 Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 42

(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €11,61uK21JG111 Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 43

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €11,61uK21JH111 Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 44

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €21,79uK21JJ01A Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

P- 45

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,93uK21JK011 Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 46

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,00m3K2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 47

(NOU EUROS)

 €0,14kgK2RA7FD0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 48

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €10,60m2L21QUT10 Desmuntatge per a substitució de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 49

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €25,75m2U2164771 Enderroc de paret de tancament de maó perforat (gero) de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 50

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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m3E2R54235 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

P- 1  €3,73

Altres conceptes 3,73 €

m3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i estesa sobre el terreny

P- 2  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2 ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense
adherir

P- 3  €1,97

B7B151B0I5UL Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a construcció i
obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la
serie ROOFTEX de TEXSA

 €0,73700

Altres conceptes 1,23 €

m3F932101J paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 4  €19,65

B0111000 Aigua  €0,04700
B0321000 Sauló sense garbellar  €14,11050

Altres conceptes 5,49 €

m3F9365B51 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 5  €64,37

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €52,16400

Altres conceptes 12,21 €

mF965A2D9 Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

P- 6  €12,71

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,63430

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,04801

B965A2D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,93500

Altres conceptes 5,09 €

m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland inclos aixecament tapes

P- 7  €18,07

B0111000 Aigua  €0,00094
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,63219
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,24019

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €4,64100
Altres conceptes 12,56 €
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m2H1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 8  €6,29

Altres conceptes 6,29 €

m2H1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

P- 9  €0,12

B1Z0Y250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats,
per a seguretat i salut

 €0,12000

Altres conceptes 0,00 €

pajHBB11111 Extracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba, matalassos,
aparells, electrodomèstics, etc. s'inclouen les persianes de cordeta, fustes,
brucs, etc.

P- 10  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

pajHBB11112 Mitjans i disposició de seguretat i salut per l'execució de l'obraP- 11  €450,00

Sense descomposició 450,00 €

m2HBB11113 Sanejament previ de la paret mitgera de les finques veïnes resultant de
l'enderroc de les edificacions, mitjançant aigua a pressió per garantir una
bona adherència de la capa de morter aïllant weber.therm aislona de 4 cm.
de gruix i de 0,025 gr/cm3 de densitat, acabat mineral weber.therm clima de
15 mm de gruix, reforçat en el mig del gruix amb una xarxa weber.therm
malla 200 fixada mecànicament amb weber.therm espiga. Repercussió del
perfil d'arrencada, el cantoner a la vertical i el goteró al coronament.
CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Superfície realitzada segons
mides de projecte. Es deduiran els forats de més d'un m2  

P- 12  €21,09

Sense descomposició 21,09 €

pajHBB11114 Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal especialitzat, amb
destí a runes, transport especial a abocador especial per personal
especialitzat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Superfície
enderrocada amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades en
el projecte. Es deduiran tots els forats.

P- 13  €1.050,00

Sense descomposició 1.050,00 €

pajHBB11115 Protecció de les cobertes dels edificis veïns, amb bastides i taulons (o
similar), per evitar l'impacte de runa despresa de l'enderroc de les plantes
superiors. 

P- 14  €2.200,00

Sense descomposició 2.200,00 €

m3HBB11116 Enderroc de mur de pedra de gruix variable, a màquina, inclou tot tipus de
llindes. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la
longitud i secció fixades en el projecte. es deduiran tots els forats.

P- 15  €10,32

Sense descomposició 10,32 €
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m3HBB11117 Enderroc de pilar de formigó amb compressor. CRITERIS D'AMIDAMENT I
VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el
projecte.

P- 16  €63,47

Sense descomposició 63,47 €

pajHBB11121 Muntatge d'estructura provisional per al suport de línies aèries grapades a la
façana actual. Inclou fonamentació.

P- 17  €650,00

Sense descomposició 650,00 €

m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 18  €6,08

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €6,08000

Altres conceptes 0,00 €

uK12GG000 Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o
de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

P- 19  €175,90

Altres conceptes 175,90 €

m2K2144A00 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil
laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 20  €28,00

Altres conceptes 28,00 €

m2K2144F00 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta,
cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 21  €27,19

Altres conceptes 27,19 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 22  €4,30

Altres conceptes 4,30 €

m2K2162511 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 23  €4,45

Altres conceptes 4,45 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 24  €9,86

Altres conceptes 9,86 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 25  €6,82

Altres conceptes 6,82 €

m2K2183721 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 26  €4,00

Altres conceptes 4,00 €

m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 27  €4,74

Altres conceptes 4,74 €

m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 28  €7,95
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Altres conceptes 7,95 €

m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 29  €4,45

Altres conceptes 4,45 €

mK2199511 Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 30  €3,64

Altres conceptes 3,64 €

uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 31  €4,45

Altres conceptes 4,45 €

uK21A2011 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 32  €4,45

Altres conceptes 4,45 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 33  €2,96

Altres conceptes 2,96 €

uK21A5R11 Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 34  €12,11

Altres conceptes 12,11 €

mK21BUR01 Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial, supervisat per
restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 35  €7,10

Altres conceptes 7,10 €

mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 36  €3,41

Altres conceptes 3,41 €

mK21FU120 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o
60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 37  €5,24

Altres conceptes 5,24 €

uK21JA111 Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 38  €13,21

Altres conceptes 13,21 €

uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 39  €12,78

Altres conceptes 12,78 €

uK21JC111 Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 40  €12,04

Altres conceptes 12,04 €
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uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 41  €14,38

Altres conceptes 14,38 €

uK21JE111 Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 42  €20,99

Altres conceptes 20,99 €

uK21JG111 Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 43  €11,61

Altres conceptes 11,61 €

uK21JH111 Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 44  €11,61

Altres conceptes 11,61 €

uK21JJ01A Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes
d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

P- 45  €21,79

Altres conceptes 21,79 €

uK21JK011 Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport
d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 46  €5,93

Altres conceptes 5,93 €

m3K2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 47  €9,00

B2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €9,00000

Altres conceptes 0,00 €

kgK2RA7FD0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 48  €0,14

B2RA7FD0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,14000

Altres conceptes 0,00 €

m2L21QUT10 Desmuntatge per a substitució de taulell de pedra natural, inclosa la retirada
dels suports, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 49  €10,60

Altres conceptes 10,60 €

m2U2164771 Enderroc de paret de tancament de maó perforat (gero) de 30 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 50  €25,75
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,28h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010

 €16,77h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,73h Oficial 1a soldadorA0125000

 €20,96h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €12,00h Oficial 1a manyàA012F000

 €17,33h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,11h Oficial 1a lampistaA012J000

 €18,06h Oficial 1a muntadorA012M000

 €17,48h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,93h Ajudant soldadorA0135000

 €18,61h Ajudant col·locadorA0137000

 €10,53h Ajudant manyàA013F000

 €19,82h Ajudant lampistaA013J000

 €15,51h Ajudant muntadorA013M000

 €14,60h ManobreA0140000

 €15,11h Manobre especialistaA0150000

 €22,36h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €19,85h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,44h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €61,81h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €42,71h Motoanivelladora petitaC1331100

 €49,65h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €30,99h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €19,10h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €1,33h Formigonera de 165 lC1705600

 €31,33h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salutC1Z13700

 €2,72h Martell trencador manualC2001000

 €3,68h Regle vibratoriC2005000

 €7,74h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €3,06h MotoserraCRE23000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94m3 AiguaB0111000

 €14,39t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €14,08t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €12,27m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €77,48t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,07kg Calç aèria CL 90B0532310

 €49,68m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €41,29m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €22,86t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €0,12m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

B1Z0Y250

 €75,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €32,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6890

 €0,14kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7FD0

 €0,67m2 Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a
construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de
250 m2, ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA

B7B151B0I5UL

 €4,70m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A2D0

 €4,55m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,69m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,86550/R 15,110001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,86550 15,86550
Maquinària:

0,96425/R 1,330000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96425 0,96425
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

22,0167014,390001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

15,4960077,480000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

28,000000,07000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 65,70070 65,70070

0,158661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,68911

82,68911COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,73m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

E2R54235 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,72827/R 31,330000,119C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 3,72827 3,72827

COST DIRECTE 3,72827

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,72827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i estesa sobre
el terreny

F221C472 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,78145/R 61,810000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2,78145 2,78145

COST DIRECTE 2,78145

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

F7B451B0I5UL Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83840/R 20,960000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,37220/R 18,610000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,21060 1,21060
Materials:

0,737000,670001,100B7B151B0I5UL =xGeotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a
construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de
250 m2, ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA

m2

Subtotal... 0,73700 0,73700

0,018161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96576

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,96576COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,65m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM

F932101J Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73000/R 14,600000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,73000 0,73000
Maquinària:

1,49485/R 42,710000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,48250/R 49,650000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,77475/R 30,990000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,75210 4,75210
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

14,1105012,270001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 14,15750 14,15750

0,010951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,65055

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,65055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,37m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365B51 Rend.: 1,315P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12684/R 17,480000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,32928/R 14,600000,480A0140000 =xManobreh

1,83848/R 15,110000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,29460 9,29460
Maquinària:

2,32395/R 19,100000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

0,44776/R 3,680000,160C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 2,77171 2,77171
Materials:

52,1640049,680001,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 52,16400 52,16400

0,139421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,36973

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,36973COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,71m Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A2D9 Rend.: 2,103P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82863/R 17,480000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,19353/R 14,600000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,02216 5,02216
Materials:

2,6343041,290000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0480122,860000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,935004,700001,050B965A2D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,61731 7,61731

0,075331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,71480

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,71480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,07m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland inclos aixecament tapes

F9E1321G Rend.: 1,770P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,92542/R 17,480000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,87684/R 14,600000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,80226 9,80226
Materials:

0,000940,940000,001B0111000 =xAiguam3

0,6321914,080000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2401977,480000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,641004,550001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

2,6047182,689110,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,11903 8,11903
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,147031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,06832

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,06832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,29m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

H1213251 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78880/R 22,360000,080A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

3,17600/R 19,850000,160A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,96480 4,96480
Maquinària:

1,25320/R 31,330000,040C1Z13700 =xCamió per a transport de 7 t, per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,25320 1,25320

0,074471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,29247

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,29247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,12m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

H1215250 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,120000,120001,000B1Z0Y250 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 0,12000 0,12000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,12000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,00paj Extracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba,
matalassos, aparells, electrodomèstics, etc. s'inclouen les
persianes de cordeta, fustes, brucs, etc.

HBB11111 Rend.: 1,000P- 10

 €450,00paj Mitjans i disposició de seguretat i salut per l'execució de
l'obra

HBB11112 Rend.: 1,000P- 11

 €21,09m2 Sanejament previ de la paret mitgera de les finques veïnes
resultant de l'enderroc de les edificacions, mitjançant aigua a
pressió per garantir una bona adherència de la capa de
morter aïllant weber.therm aislona de 4 cm. de gruix i de
0,025 gr/cm3 de densitat, acabat mineral weber.therm clima
de 15 mm de gruix, reforçat en el mig del gruix amb una
xarxa weber.therm malla 200 fixada mecànicament amb
weber.therm espiga. Repercussió del perfil d'arrencada, el
cantoner a la vertical i el goteró al coronament. CRITERIS
D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Superfície realitzada segons
mides de projecte. Es deduiran els forats de més d'un m2  

HBB11113 Rend.: 1,000P- 12

 €1.050,00paj Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal
especialitzat, amb destí a runes, transport especial a
abocador especial per personal especialitzat. CRITERIS
D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Superfície enderrocada
amidant el seu desenvolupament total, segons mides fixades
en el projecte. Es deduiran tots els forats.

HBB11114 Rend.: 1,000P- 13

 €2.200,00paj Protecció de les cobertes dels edificis veïns, amb bastides i
taulons (o similar), per evitar l'impacte de runa despresa de
l'enderroc de les plantes superiors. 

HBB11115 Rend.: 1,000P- 14

 €10,32m3 Enderroc de mur de pedra de gruix variable, a màquina,
inclou tot tipus de llindes. CRITERIS D'AMIDAMENT I
VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la longitud i secció
fixades en el projecte. es deduiran tots els forats.

HBB11116 Rend.: 1,000P- 15

 €63,47m3 Enderroc de pilar de formigó amb compressor. CRITERIS
D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la
longitud i secció fixades en el projecte.

HBB11117 Rend.: 1,000P- 16

 €650,00paj Muntatge d'estructura provisional per al suport de línies
aèries grapades a la façana actual. Inclou fonamentació.

HBB11121 Rend.: 1,000P- 17



Enderroc de dos edificis (carrer Caserna, 4 i carrer Barceloneta, 18)
Ajuntament de Figueres. Àrea Serveis urbans
Febrer 2017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 14/02/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,08m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA6890 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,0800032,000000,190B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,90u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a
baixa tensió 200 kVA, com a màxim

K12GG000 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

173,30000/R 17,3300010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 173,30000 173,30000

2,599501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,89950

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,89950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,00m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K2144A00 Rend.: 1,179P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,74767/R 22,730000,350A0125000 =xOficial 1a soldadorh

18,57506/R 14,600001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,32273 25,32273
Maquinària:

2,29771/R 7,740000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,29771 2,29771

0,379841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,00028

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

28,00028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,19m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K2144F00 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,44000/R 14,600001,400A0140000 =xManobreh

5,28850/R 15,110000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,72850 25,72850
Maquinària:

1,07100/R 3,060000,350CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 1,07100 1,07100

0,385931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,18543

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,18543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,30m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2161511 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23400/R 14,600000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,23400 4,23400

0,063511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,29751

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,29751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45m2 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2162511 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38000/R 14,600000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,38000 4,38000

0,065701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,44570

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,44570COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,86m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K2164771 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38000/R 14,600000,300A0140000 =xManobreh

4,53300/R 15,110000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,91300 8,91300
Maquinària:

0,81600/R 2,720000,300C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 0,81600 0,81600

0,133701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,86270

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,86270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2183501 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71600/R 14,600000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,71600 6,71600

0,100741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,81674

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,81674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2183721 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94200/R 14,600000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,94200 3,94200

0,059131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,00113

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,00113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,74m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K218A210 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,67200/R 14,600000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,67200 4,67200

0,070081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,74208

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,74208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,95m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K2192913 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46000/R 14,600000,100A0140000 =xManobreh

4,53300/R 15,110000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,99300 5,99300
Maquinària:

1,86600/R 12,440000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,86600 1,86600

0,089901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,94890

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,94890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2194421 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38000/R 14,600000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,38000 4,38000

0,065701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,44570

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,44570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,64m Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2199511 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46000/R 14,600000,100A0140000 =xManobreh

1,51100/R 15,110000,100A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,97100 2,97100
Maquinària:

0,62200/R 12,440000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 0,62200 0,62200

0,044571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,63757

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,63757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A1011 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38000/R 14,600000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,38000 4,38000

0,065701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,44570

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,44570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A2011 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,38000/R 14,600000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,38000 4,38000

0,065701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,44570

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,44570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,96u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A3011 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92000/R 14,600000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,92000 2,92000

0,043801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,96380

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,96380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,11u Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A5R11 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80000/R 12,000000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,21200/R 10,530000,400A013F000 =xAjudant manyàh

2,92000/R 14,600000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,93200 11,93200

0,178981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,11098

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,11098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,10m Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial,
supervisat per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

K21BUR01 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56400/R 31,280000,050A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh

1,13650/R 22,730000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,99650/R 19,930000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

2,92000/R 14,600000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,61700 6,61700
Maquinària:

0,38700/R 7,740000,050C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,38700 0,38700

0,099261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,10326

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,10326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,41m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

K21EA011 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80600/R 18,060000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,55100/R 15,510000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,35700 3,35700
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,050361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,40736

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,40736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,24m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de
gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim,
muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i
aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21FU120 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11985/R 23,110000,135A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,97100/R 14,600000,135A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,09085 5,09085

0,152733,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,24358

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,24358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,21u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JA111 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,55500/R 23,110000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,46000/R 14,600000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,01500 13,01500

0,195231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,21023

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,21023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,78u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JB111 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39950/R 23,110000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,19000/R 14,600000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,58950 12,58950
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,188841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,77834

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,77834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,04u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JC111 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39950/R 23,110000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,46000/R 14,600000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,85950 11,85950

0,177891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,03739

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,03739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,38u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JD111 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,71050/R 23,110000,550A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,46000/R 14,600000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,17050 14,17050

0,212561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,38306

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,38306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,99u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JE111 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,48800/R 23,110000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,19000/R 14,600000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,67800 20,67800
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,310171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,98817

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,98817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,61u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JG111 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,24400/R 23,110000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,19000/R 14,600000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,43400 11,43400

0,171511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,60551

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,60551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,61u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JH111 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,24400/R 23,110000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,19000/R 14,600000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,43400 11,43400

0,171511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,60551

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,60551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,79u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió
de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

K21JJ01A Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,55500/R 23,110000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

9,91000/R 19,820000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 21,46500 21,46500
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,321981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,78698

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,78698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,93u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i
base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K21JK011 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84000/R 14,600000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,84000 5,84000

0,087601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,92760

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,92760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

K2RA6580 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,0000075,000000,120B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA7FD0 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,140000,140001,000B2RA7FD0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

kg
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,60m2 Desmuntatge per a substitució de taulell de pedra natural,
inclosa la retirada dels suports, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

L21QUT10 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58441/R 16,770000,333A0122000 =xOficial 1a paletah

4,86180/R 14,600000,333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,44621 10,44621

0,156691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,60290

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,60290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,75m2 Enderroc de paret de tancament de maó perforat (gero) de
30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

U2164771 Rend.: 0,383P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,43603/R 14,600000,300A0140000 =xManobreh

11,83551/R 15,110000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,27154 23,27154
Maquinària:

2,13055/R 2,720000,300C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,13055 2,13055

0,349071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,75116

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,75116COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA PRESSUPOST  17ED001OT01

CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2144F00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 21)

90,80027,19 2.468,85

2 K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 20)

184,80028,00 5.174,40

3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
22)

86,7754,30 373,13

4 U2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó perforat (gero) de 30 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 50)

115,80025,75 2.981,85

5 K2162511 m2 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 23)

252,0004,45 1.121,40

6 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 27)

123,2004,74 583,97

7 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

103,3756,82 705,02

8 K2199511 m Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

34,5003,64 125,58

9 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 32)

6,0004,45 26,70

10 K21A5R11 u Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 34)

3,00012,11 36,33

11 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 31)

8,0004,45 35,60

12 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 33)

12,0002,96 35,52

13 K21BUR01 m Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial,
supervisat per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió
o contenidor (P - 35)

8,1107,10 57,58

14 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 39)

3,00012,78 38,34

15 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
38)

3,00013,21 39,63

16 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 40)

1,00012,04 12,04

17 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -

3,00014,38 43,14

EUR
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41)

18 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
42)

3,00020,99 62,97

19 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de
les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 45)

1,00021,79 21,79

20 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
44)

1,00011,61 11,61

21 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
43)

1,00011,61 11,61

22 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

184,8004,45 822,36

23 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base
de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 46)

1,0005,93 5,93

24 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26)

32,0004,00 128,00

25 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 24)

248,8019,86 2.453,18

26 HBB11114 paj Desmuntatge de coberta de fibrociment, a mà per personal
especialitzat, amb destí a runes, transport especial a abocador
especial per personal especialitzat. CRITERIS D'AMIDAMENT I
VALORACIÓ: Superfície enderrocada amidant el seu
desenvolupament total, segons mides fixades en el projecte. Es
deduiran tots els forats. (P - 13)

1,0001.050,00 1.050,00

27 E2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 1)

333,2203,73 1.242,91

28 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta
no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

1,6306,08 9,91

29 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)

1.984,6900,14 277,86

30 K2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 47)

333,2209,00 2.998,98

31 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió
200 kVA, com a màxim (P - 19)

2,000175,90 351,80

32 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 36)

31,0003,41 105,71

33 K21FU120 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i
fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb

114,0005,24 597,36

EUR
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mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 37)

34 L21QUT10 m2 Desmuntatge per a substitució de taulell de pedra natural, inclosa
la retirada dels suports, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

7,20010,60 76,32

35 HBB11116 m3 Enderroc de mur de pedra de gruix variable, a màquina, inclou tot
tipus de llindes. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
Volum enderrocat amb la longitud i secció fixades en el projecte.
es deduiran tots els forats. (P - 15)

46,48010,32 479,67

36 HBB11117 m3 Enderroc de pilar de formigó amb compressor. CRITERIS
D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: Volum enderrocat amb la
longitud i secció fixades en el projecte. (P - 16)

13,92063,47 883,50

37 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 28)

36,4007,95 289,38

CAPÍTOLTOTAL 01.01 25.739,93

OBRA PRESSUPOST  17ED001OT01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365B51 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P - 5)

6,60064,37 424,84

2 F965A2D9 m Vorada recta de peces de formigó, tipus taulò o fiol, de doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 6)

30,50012,71 387,66

3 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
inclos aixecament tapes (P - 7)

33,00018,07 596,31

4 F932101J m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 4)

21,75019,65 427,39

5 F7B451B0I5UL m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir (P - 3)

145,1501,97 285,95

6 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i estesa sobre el terreny
(P - 2)

13,2002,78 36,70

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.158,85

OBRA PRESSUPOST  17ED001OT01

CAPÍTOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11111 paj Extracció d'elements aliens a la construcció: mobiliari, roba,
matalassos, aparells, electrodomèstics, etc. s'inclouen les
persianes de cordeta, fustes, brucs, etc. (P - 10)

1,000300,00 300,00

2 HBB11112 paj Mitjans i disposició de seguretat i salut per l'execució de l'obra (P
- 11)

1,000450,00 450,00

EUR
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3 HBB11113 m2 Sanejament previ de la paret mitgera de les finques veïnes
resultant de l'enderroc de les edificacions, mitjançant aigua a
pressió per garantir una bona adherència de la capa de morter
aïllant weber.therm aislona de 4 cm. de gruix i de 0,025 gr/cm3
de densitat, acabat mineral weber.therm clima de 15 mm de
gruix, reforçat en el mig del gruix amb una xarxa weber.therm
malla 200 fixada mecànicament amb weber.therm espiga.
Repercussió del perfil d'arrencada, el cantoner a la vertical i el
goteró al coronament. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
Superfície realitzada segons mides de projecte. Es deduiran els
forats de més d'un m2   (P - 12)

175,00021,09 3.690,75

4 HBB11115 paj Protecció de les cobertes dels edificis veïns, amb bastides i
taulons (o similar), per evitar l'impacte de runa despresa de
l'enderroc de les plantes superiors.  (P - 14)

1,0002.200,00 2.200,00

5 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats,
per a seguretat i salut (P - 9)

3.500,0000,12 420,00

6 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 8)

175,0006,29 1.100,75

7 HBB11121 paj Muntatge d'estructura provisional per al suport de línies aèries
grapades a la façana actual. Inclou fonamentació. (P - 17)

1,000650,00 650,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 8.811,50

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Enderrocs 25.739,93
Capítol 01.02 Pavimentació 2.158,85
Capítol 01.03 Varis 8.811,50

01 Pressupost  17ED001OTObra 36.710,28

36.710,28

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 17ED001OT 36.710,28
36.710,28

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 36.710,28

13 % despeses generals SOBRE 36.710,28...................................................................... 4.772,34

6 % benefici industrial SOBRE 36.710,28........................................................................... 2.202,62

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 43.685,24

21 % IVA SOBRE 43.685,24............................................................................................... 9.173,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 52.859,14

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cinquanta-dos mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb catorze cèntims





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SEGURETAT I SALUT 
 
 





 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
Compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 25-10-1997) 
Obra: Enderroc edifici entre mitgeres de planta baixa, dues plantes altes i coberta. Emplaçament: Carrer Caserna 
núm. 4 de Figueres. 
Promotors: AJUNTAMENT DE FIGUERES 
Determinació del tipus d'estudi de seguretat i salut en funció del tipus d'obra segons l'art. 4 del present Decret: 
a) El pressupost d'execució material del projecte és inferior a 280.000 euros. 
b) L'estimació de la duració de l'obra no és superior als 30 dies, però per l'envergadura d'obra no es preveu que hi 
puguin haver més de 20 treballadors al mateix temps. 
c) Es considera un termini d'execució d'obra de dos mesos, amb una permanència mitja a l'obra de 4 treballadors, 
resultant un total de 160 dies de treball, essent inferior als 500 dies establerts en aquest article. 
d) L'obra que es projecta no correspon a l'execució de túnels, galeries, canalitzacions subterrànies i de pantans. 
Per tant com a conclusió en aquest projecte s'ha de desenvolupar l'estudi BÀSIC de seguretat i salut. 
 

MEMÒRIA 
 

OBJECTIU DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Establir durant l'execució de l'obra les prevencions de riscs d'accidents i malalties professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Decret 1627/1.997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è i en aplicació d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d'elaborar un pla de 
seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Al lloc de treball hi haurà un llibre d'incidències. 
Segons l'art. 15è del present decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. Durant l'execució de l'obra seran 
d'aplicació els principis de l'acció preventiva recollits a l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales" i en 
particular a les activitats esmentades a l'art. 10è del present Decret. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex II del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra total o parcialment, 
comunicant-lo a l'inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (Art. 11è). IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS EN LA 
REALITZACIÓ DE L'OBRA 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscs particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procès d'execució de l'obra o bé ser extrapolables a 
d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscs més ususals a les obres, tal com: caigudes, talls, cremades i cops, 
adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi. Més s'ha de tenir en compte les possibles 
repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
* TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
* MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 



- Cops i ensopegades. 
- Desprendiment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Atropellaments. 
- Volcatge de maquinària. 
- Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
- Asfíxia. 
- Desplom d'edificacions contigües. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
* ESTRUCTURES 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Interferències amb instalAlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 
- Caiguda d'alçada. 
- Caiguda d'objectes, colapse d'envestides. 
- Cops i ensopegades. 
- Electrocució. 
- Talls i punxades. 
- Cremats. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d'encofrats. 
- Bolcada de piles de material. 
* PALETERIA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caiguda d'alçada. 
- Caiguda d'objectes. 
- Descarregar la grua de manera inadequada en la planta. 
- Electrocucions. 
- Caigudes pel forat als forjats. 
- Caigudes per escales. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Projecció de partícules. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
* TREBALLS A COBERTA 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Interferències amb instalAlacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas, etc.) 
- Caigudes des de punts alts i/o d'elements provisionals d'accès (escales, plataformes, etc.) 
- Caiguda d'alçada. 
- Caiguda d'objectes. 
- Vol rasant de la grua. 
- Projecció de partícules. 
- Electrocucions. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
* INSTAL·LACIONS 
- Trapaments. 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes, materials, rebots, pals i antenes. 
- Cops i ensopegades. 
- Talls i punxades. 
- Incendis. 
- Explosions. 
- Asfíxia. 



- Electrocucions. 
- Mutilacions. 
 
RISC DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS AUXILIARS 
* DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
- Contacte indirecte 
- Contacte directe. 
- Explosions. 
- Electrocucions. 
* DE LA MAQUINÀRIA DEL MOVIMENT DE TERRES i ENDERROC 
- Vibracions. 
- Atropellaments. 
- Caigudes. 
- Cops amb envestides. 
- Col·lapse de les construccions veïnes. 
- Ensolsiment de rases. 
- Danys en les instal·lacions públiques. 
- Contacte amb línies d'electricitat. 
- Projecció de pols. 
- Projecció de partícules al circular. 
- Caiguda del personal de la maquinària. 
- Caiguda de les càrregues. 
- Incendi o explosió. 
* MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ 
- Caiguda del gruista. 
- Caiguda de la càrrega. 
- Caiguda de la grua. 
- Caiguda de plataformes. 
- Caiguda del montacàrregues. 
- Descarga inadequada de la grua o del montacàrregues en les plantes. 
- Falta del limitador de càrrega. 
- Falta del limitador d'alçada. 
- Falta del limitador de principi i del final de carro. 
- Desploms excesius en el transport de grua. 
- Electrocucions. 
- Atrapaments. 
- Rotura d'enganxes i de cables. 
- Vol rasant. 
- Falta de vents o insuficients en cas de vents superiors a 80 Km/h. 
- Linies elèctriques en el recorregut de la grua. 
- Falta de visibilitat del gruista. 
- Falta de manteniment i conservació. 
- Incompliment dels coeficients de seguretat. 
- Falta del terra. 
- Falta del paracaigudes del montacàrregues. 
- Descarrilaments. 
- Maniobres inadequades en el moviment de la grua. 
* MÀQUINES PORTATILS 
- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
- Atrapaments. 
- Talls. 
- Projecció de partícules. 
- Mutilacions. 
- Projecció de pols. 
- Sorolls superiors als admisibles. 
- Vibracions. 
- Contacte amb aigua. 
- Asfíxia. 
- Cremades. 
- Conjuntivitis. 
- Caiguda d'alçada. 



* DELS MITJANS DE SEGURETAT 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes. 
- Cops de la grua. 
- Caiguda d'envestides. 
- Rotura de cables. 
- Electrocucions. 
- Atrapaments 
- Cremades. 
* ENDERROCS 
- Colapse dels edificis del costat per falta d'apuntalament. 
- Vibracions patològiques. 
- Caigudes d'objectes. 
- Atrapaments. 
- Generació excessiva de pols. 
- Empenyiment important de parets de planta baixa per acumulació de runes. 
- Rotura de forjats per excès d'acumulació de runes. 
- Danys a instalAlacions públiques. 
- Explosions. 
- Incendis. 
- Trencadissa de vidres. 
- Cops. 
- Caiguda de materials a la via pública o a persones. 
- Asfíxia. 
- Electrocucions. 
- Talls. 
 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà estabrir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, l'utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades. 
- Utilització del casc. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de devantals. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs de perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar-hi. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com amb relació amb els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega o descàrrega. 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elemnts (subsòl, edificis veïns). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones.) - Bolcada de piles de materials. 
 
MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCOS DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
* FONAMENTACIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
- Estrebatges a les excavacions. 
- Senyalització de les zones de pas de personal i màquines. 
- Tancat de l'obra per evitar caigudes de transeünts. 
- Baranes en els canvis de desnivell. 
- Els elements a transportar estables al mitjà de transport. 
- Separació mínima respecte a les línies d'alta tensió, segons les normatives. 
* ESTRUCTURA 
- Protegir amb els mitjans adequats en cada cas el tipus de l'estructura de cada planta. 
- Subjecció dels materials a transportar, per evitar caigudes. 



- Encofrats en condicions i capaços d'aguantar l'empenyiment del formigó sense deformacions. 
- Protecció de les eines de tall. 
- Protecció de les eines de tall respecte al cos humà. 
- Retirar els claus de les fustes tretes. 
* PALETERIA 
- Protegir les obertures al buit de les caigudes de personal en alçades superiors a 60 cm. - Protegir els forjats dels 
forjats. 
- Protegir les escales. 
- Protegir als treballadors de la descàrrega de la grua a les plantes. 
- Subjectar adequadament les càrregues i els materials a transportar. 
- Limitar la càrrega a transportar pels treballadors. 
- Protegir la maquinària en front a les projeccions de partícules i talls en vers als treballadors. 
* TREBALLS EN COBERTA 
- Protegir el contorn i forats de forjat en vers les caigudes dels treballadors. 
- Evitar el vol rasant de la grua sobre elements sortints de coberta que treballi el personal. 
- Maniobra adequada de la grua sobre el personal de coberta. 
- Protegir les màquines en front de l'emisió de partícules. 
- Separació de les zones d'abast dels treballadors a més de 5 m. de les línies d'alta tensió. * INSTALALACIONS 
- Evitar proximitat a les màquines en funcionament, en el cas de reparacions aturar la maquinària i tallar el 
subministrament elèctric. 
- No danyar les instalAlacions amb càrregues inadequades i cops. 
- Treballar amb les proteccions necessàries en cada cas. 
- Separacions a més de 5 m. de les línies d'alta tensió. 
- No treballar sobre maquinària i útils portàtils que no es conegui perfectament el seu funcionament. 
 
MESURES PREVENTIVES DELS RISCOS DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS AUXILIARS 
* DE LA INSTALALACIÓ ELÈCTRICA 
- Perfecte estat dels equips de protecció, magnetos i diferencials, quadres de comandament, mànegues i útils 
electrics per evitar corrents de defecte a la maquinària connectada. 
- Perfecte estat dels endolls i mecanismes, mantenir-los apartats de les zones humides. Els empalmaments en cas 
necessari es realitzaran d'acord amb les prescripcions de seguretat establertes en cada cas. 
- No accedir a locals en ambients inflamables o explosius amb conductors elèctrics. - No reparar la maquinaria amb 
tensió elèctrica. 
* DE LA MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES I ENDERROC 
- Evaluar les vibracions i procedir a l'apuntalament de les parts d'obra que sigui necessari per a mantenir la seva 
estabilitat. En el cas de no poder neutralitzar les vibracions s'utilitzarà un altra tipus de maquinària. 
- Dictar normes d'actuació als conductors per evitar atropellaments i circular per àrees apropiades. 
- Actuar sempre amb condicions d'estabilitat de la càrrega i del propi vehicle en el transport i en la càrrega i 
descàrrega. 
- No tocar els edificis veïns. 
- Circular amb separacions adequades per evitar desprendiments. 
- Actuar adequadament en la proximitat de les instalAlacions pùbliques. 
- Limitar les produccions de pols a nivells acceptables. 
- Protegir o evitar les projeccions de partícules o de càrrega. 
- La permanencia del personal a la maquinària per a maniobres solament en cas d'estar autoritzada. 
- Assegurar les càrregues adequadament. 
- Reposició del carburant amb màquina aturada. 
- Amagatzematge del carburant en zona autoritzada. 
- Guiar adequadament el trànsit de les diferentes màquines per evitar el topament. 
* MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ 
- Col·locar baranes davant del maquinista. 
- Protecció amb cinturons de seguretat als operaris de muntatge. 
- Assegurar la càrrega en coherència amb la mateixa, per la capacitat de la grua amb la distància, de manera que 
quedi garantida la càrrega, maniobra i descàrrega. 
- Complir les prescripciones tècniques del fabricant en quant a l'utilització de la grua, conservada perfectament i amb 
les revisions necessàries. 
- Complir els coeficients de seguretat de cada orga. 
- Col·locar mitjans adequats a cada planta per a la descàrrega de la grua, amb baranes, cinturons, etc.. així com la 
perfecta estabilitat de la plataforma. 
- Assegurar el contrapés o rigidització al forjat dels montacàrregues de manera que no puguin caure. 
- No tocar amb els cables el forjat. El personal disposarà d'un sistema de protecció per a la caiguda al buit. 



- Es cuidarà l'estat de tots els útils i elements d'unió a la fi d'evitar el trencament dels elements. 
- Tindran tots els limitadors a cada càrrega i funció. 
- No s'admet desplom al buit superior a 20 cm. 
- Connexions amb mecanismes anti-humitat i presa de terra, així com mecanismes de protecció en contactes 
directes i indirectes. 
- Separació a les línies elèctriques aèries amb cables nus tant en alta tensió com a baixa tensió, amb distància 
mínima de 5 m. 
- Ajuda al gruista per a la realització de la maniobra. 
- Càrregues adequades a les bragues. 
- Senyalar en el braç de la grua, las càrregues admisibles. 
- Evitar les càrregues rasants de la grua sobre les cobertes amb personal treballant. 
- Col·locar vents necessaris per l'estabilitat de les grues. 
- Limitar els radis de gir de la grua en cas de coincidència. 
- Assegurar el domini de visió del gruista. 
- Complir els plans de conservació i manteniment establerts per a la grua. 
- No superar els coeficients de seguretat establerts en cada tram de la grua. 
- Vetllar pel terra de la grua en condicions. 
- No anular el paracaigudes en la plataforma de montacarregues. 
- Col·locar topes al final de carrera en els carrils. 
- Les maniobres es realitzaràn d'acord amb les normes de la bona mecànica i estabilitat. * MAQUINÀRIA PORTATIL 
- Protegir la maquinària mitjançant protectors de manera que no perjudiquin la roba o al propi treballador. 
- Protegir les eines de tall. 
- Proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules. 
- Zonificar el radi d'acció del elements mòbils de les màquines per a que no afectin a les persones o a altres 
màquines. 
- Protegir al personal del soroll superior a l'admissible. 
- Limitar les vibracions a efectes d'evitar danys a l'entorn. 
- L'utilització de les màquines portàtils es realitzarà amb ventilació mínima de 50 m3/h. - S'utilitzaràn pantalles 
protectores en la soldadura. 
- Es pendran mesures colectives o individuals a la fi d'evitar caigudes del personal. 
* DELS MITJANS AUXILIARS 
- Les bastides tindran com a mínim a partir dels 2 m. d'alçada, barana d'un metre sobre la plataforma, passamà 
intermig i sòcol, de resistència de 150 Kg/m. queda prohibit l'utilització de materials no rígids, com a cordes i cintes 
de palet. 
- Les xarxes es colAlocaran anclades. 
- Assegurar l'engronxament de les bastides. 
- En les bastides no s'acumularà material, solament el necessari i sense sobrepassar le càrregues màximes 
setablertes. 
- Sobre bastides penjades no es descarregarà la càrrega de la grua. 
- Els cables estaràn en perfecte estat i guardaran els coeficients de seguretat establerts. 
- Es pendran les mesures necessàries per evitar les electrocucions. 
- L'utilització dels mitjans auxiliars es compliran les normes del bon ús i del manteniment adequat. Es retiraràn 
aquells que no compleixen les condicions d'estabilitat i resistència segons el cas. 
* ENDERROCS 
- S'apuntalaran els edificis veïns quant per imperatius d'estabilitat, pugui derivar en ruïna, d'acord amb la naturalesa 
de l'edifici. 
- Es valoraran les vibracions a fi de prendre les mesures correctores i procedir a l'apuntalament o canvi de 
maquinària. 
- Protegir contra la caiguda violenta de runes en zona de permanència habitual de persones o via pública. 
- Tancat de l'obra per a protecció a tercers. 
- Control del nivell de pols amb regatge de les runes. 
- Evitar acumulació de runes a la planta baixa per l'empenyiment sobre les parets. 
- Realització de l'empenyiment de les runes amb les màquines de manera tangencial a les parets. 
- Previ a l'enderroc s'anularan les instalAlacions i fluits. 
- S'analitzarà la tombada dels elements de planta baixa considerant l'impacte dels mateixos. 
- La maquinària portarà protectors per evitar talls. 
- Es pendran les mesures de seguretat contra les caigudes del personal en cada cas. Amb xarxes, cinturons, etc. 
 
 
 
 



 
 
NORMATIVA APLICABLE 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES. 
- Directiv 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o 
móviles. 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE:25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 
construcción. 
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE:10/11/95) Prevención de riesgos laborales. Desenvolupament de la Llei a 
través de les següents disposicions: 
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención. 
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañan riesgos. 
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
· RD 488/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los equipos de protección individual. 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE:07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE 15/06/52) 
Reglamento de seguridad e higiene del Trabajo en la industria de la construcción. 
Modificacions O. 10/12/53 i O. 23/09/66; Art. 100 a 105 derogats per O. De 20/01/56. 
- O. 31 de enero de 1940 Andamios: Cap VII, art. 66 a 74. 
Reglamento general sobre seguridad e higiene. 
- O. de 20 de septiembre de 1987 BOE: 13/10/86 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de seguridad e higiene. 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE:29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
- O. 31 de agosto de 1987 (BOE:18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza i terminación de obras fijas en vias fuera del poblado. 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición de ruido durante el trabajo. 
 
Figueres, febrer de 2017 
Jordi Ricart Solé, arquitecte  
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. PLÀNOLS 

 
 





 
ÍNDEX PLÀNOLS 
PROJ. D’ENDERROC DE DOS EDIFICIS ENTRE MITGERES (CARRER CASERNA, 4-CARRER BARCELONETA, 18)                               
FEBRER 2017 
 
 
 
1 EMPLAÇAMENT      1/1000 – 1/250 
2 PLANTA BAIXA     1/100 
3 PLANTA PRIMERA    1/100 
4 PLANTA SEGONA    1/100 
5 PLANTA COBÉRTA    1/100 
6 SECCIONS     1/100  
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