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I.- MEMÒRIA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA

1. ANTECEDENTS
Es redacta la present memòria valorada per Joaquim Ginesta i Rey, arquitecte amb
número de col·legiat 17.389-4 pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, al servei
de l’Ajuntament de l’Escala com a arquitecte municipal, amb la finalitat de determinar
i definir els treballs per portar a terme el tractament de la façana de l'edifici Casa del
Mar, l’Escala.
2. PROMOTOR
El promotor de les obres és l’Ajuntament de l’Escala, amb NIF P-1706800-H, i domicili al
carrer Pintor Massanet, núm. 34, de l’Escala.
3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
La finca es troba emplaçada al Carrer de Gràcia, número 12 (façana 1) i al CarrerVista
Alegre, número 7 (façana 2) amb la referència cadastral: 1040106EG1614S0001TT.
D’acord amb la informació cadastral, la superfície de la finca actualment és de 210
m2 i la superfície construïda de 971 m2. L’any de construcció principal de l’edificació
és del 1979.
4. ESTAT ACTUAL
L'estat de la façana del carrer Gràcia, presenta fissures en el revestiment continu de
façana així com també hi han escantells ("desconchados") repartides per la façana
(veure fotos de 4 a 10) però es trobem més concentrades en zona llindes de les
finestres de planta segona (foto 10), sota els ampits de les finestres de diverses plantes,
així

com en alguna llindera de planta segona i planta primera. També es veuen

desprendiments en la zona horitzontal de l'entrada al banc d'aliments (foto 5 i 6).

També es veuen esquerdes en la cantonada de la planta primera en la zona del balcó
del costat esquerre de la façana, que continua per la part de sota (foto 4).
També s'observa el trencament d'una peça del revestiment petri que hi ha sobre
l'entrada principal, que està trencada. Segons fotos revisades aquesta peça està
trencada i sense repara des del 2015 (foto3)
També en la cos revestiment petri del costat esquerre (banc dels aliments) es pot veure
que hi ha alguna peça que sobresurt del parament que podria indicar una possible
patologia (foto 3).
En la façana posterior s'observa el revestiment es acabat amb pintura tipus rugosa
(foto 13) , presentat fissures, bombaments del revestiment tant en façana com a
voladís. Hi ha zones que el revestiment ha saltat i queda el revestiment de morter de
c.p. a la vista
S'observa un desprendiment recent en la zona del voladís de la coberta

en la

cantonada dreta la façana (foto 19 i 20), on s'observa que ha caigut el revestiment i
arrebossat així com part de la protecció de l'armadura. Es pot pressuposar que
l'oxidació de l'armadura ha provocat un augment del volum de la mateixa que ha
provocat el desprendiment de la zona en contacte.
Així mateix es detecta una fissura horitzontal en la part de remat de les teules (foto 20).
La qualificació urbanística és Zona del Nucli Antic, Clau 2L’actuació prevista per
aquesta memòria, no modifica l’ocupació existent, ja que es tracta d’una proposta de
rehabilitació, reforma i pintat de les façanes, que estarà d’acord a les normes de
planejament fixades pel Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 2 de juny de 1993 .
5. SERVEIS AFECTATS

Hi ha serveis afectats, perquè s’actua a façana , per on transcorren els cablejats de
l’enllumenat públic i de telefonia, que caldrà procurar no afectar-los.
Per dur a terme les intervencions previstes s’utilitzarà el servei d’aigua, desguassos i
electricitat que ja disposa l’edifici.

6. SOLUCIÓ PROJECTADA
En la façana principal es preveu repicar revisar tota la superfície actuant de la següent
manera:


tracta la superfície amb xorro d'aigua a pressió per tal de sanejar la superfície



fer saltar de forma manual les zones que es poden despreses,



repicar les esquerdes, cantonades afectes i zones que



aplicar pont d'unió en les zones afectades



emplenar les zones afectades amb morter per a reparació de revestiment amb
retracció compensada i amb col·locació de malla



aplicar una capa de morter de replè per tal de deixar la superfície en el mateix
pla que el revestiment actual



Aplicar una capa de pintura d'imprimació en les zones on s'ha tracta



Aplicar d'una capa de base a tota la superfície



Aplicar una segona capa d'acabat amb pintura elàstica a base de silixànic
d'alta qualitat, impermeable i transpirable amb acabat mate color a escollir DF

En la façana principal, zona revestiment de peces de granet


Repassar cadascuna de les peces que formen el revestiment per tal de
determinar el seu estat i la possible mala adherència



Subministre i col·locació de la peça que falta en la part superior esquerra



En cas les peces presentessin un estat de perill de caure es procedirà a una
fixació mecànica a determinar amb la D.F.

En la façana posterior hi ha dos zones a actuar
Zona voladís


Es revisar tota la superfície del voladís amb neteja amb aigua a pressió per tal
de poder fer saltar les part que presentin una mala adherència



Es repicarà la zona afectada pel desprendiment així com les esquerdes que
presenta la part frontal del voladís.



es raspallarà les armadures de forma que es tregui tot el rovell



es farà un tractament a les armadures que han quedat vistes amb un
passivador d'armadures (entre el raspallat i l'aplicació no pot passar més de 4
hores )



aplicació de pont d'unió



Aplicació de morter de reparació per tal de restitució de la volumetria i del pla
del revestiment amb morter tixotròpic i monocomponent reforçat amb fibra,
amb fraguat ràpid i retracció compensada



Aplicació d'imprimació prèvia al tractament de pintura



Aplicació de pintura elàstica en dues capes de pintura a base de silixànic
d'alta qualitat, impermeable i transpirable amb acabat mate color a escollir DF
Resta de la façana



En la resta de la façana es neteja amb aigua a pressió per tal de poder fer
saltar les parts soltes



Revisar les esquerdes que hi han a la superfície



trencament de la zona, amb aplicació de pont d'unió i reomplert de la mateixa
amb material amb morter sense retracció i preparat per a rehabilitació amb
utilització de malla de fibra



imprimació de la superfície amb pintura d'imprimació



aplicació de dues capes de pintura a base de silixànic d'alta qualitat,
impermeable i transpirable amb acabat mate color a escollir DF pintura tipus
elàstica color a escollir DF



En la part posterior existeix un element de protecció, reixa, d'acer que presenta
un estat oxidat i s'haurà de tracta de forma que s'haurà de neteja treure l'òxid
una aplicació de capa imprimació epoxi-poliamidana a base de fosta i zinc, i
una capa d'acabat de poliuretà de dos components
Per tal de poder realitzar els treballs s'haurà de treballar amb una màquina
elevadora tipus tisora aplicant les mesures de seguretat adequades

Hi ha serveis afectats, perquè s’actua a façana , per on transcorren els cablejats de
l’enllumenat públic i de telefonia, que caldrà procurar no afectar-los. Per dur a terme
les intervencions previstes s’utilitzarà el servei d’aigua, desguassos i electricitat que ja
disposa l’edifici.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
El conjunt dels treballs previstos es preveu per un termini de un mes i mig (1,5) mesos, a
partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es
reserva el dret d'aturar-les des del 1 de juliol fins el 1 de setembre per raons d'interès
públic donat que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran a
càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant
aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una
suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la
senyalització, obra executada, instal·lacions, etc.
El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en què la Direcció
Facultativa de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.
El treballs s'hauran de fer en dues fases de tal manera que es garanteixi en tot moment
l'accés dels treballadors a l'edifici

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I REVISIÓ DE PREUS.
La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26
d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de
setembre de 2015).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de
maig de 2009).
Així doncs, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, no serà “requisito indispensable”
la classificació del contractista en aquest contracte, donat que el pressupost és inferior

a 500.000,00 €, però haurà d’acreditar la solvència tècnica i econòmica segons la
classificació:
Grup C Edificaciones
Subgrup 4 Albañilería, revocos y revestidos
Categoria 1 si su cuantía inferior a 150.000 euros.
9. CONTROL DE QUALITAT
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import fins
a l’1,0% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions
Econòmico-Administratives Generals, per tant aquest import es considera inclòs dins
dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.
10. GESTIÓ DE RESIDUS
El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que
es generin, està obligat a donar estricte compliment al que preveu l’Ordenança
Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus, i a elaborar i
complir el pla de gestió de residus si aquest és necessari.
11. SEGURETAT i SALUT
Segons el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256
25-10-1997, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres en què es donin algun
dels supòsits següents:
- Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o
superior a 450.759,08 €.
- Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en
algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de
treball del total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500.
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. En els projectes
d'obres no inclosos en cap dels supòsits que preveu l'apartat anterior, el promotor
estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic de
seguretat i salut.

En aquest cas caldrà redactar un estudi bàsic de seguretat i salut que es pot veure a
l’annex corresponent.

12. PRESSUPOST

El pressupost d’execució material de les obres es presenta d’acord amb els costos
actuals de mà d’obra, materials, maquinària i rendiments.
Els preus unitaris inclouen la part proporcional de despeses necessàries per assajos i
control de qualitat.
El pressupost ascendeix a ONZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTAUN CÈNTIMS
El pressupost IVA inclòs és de TRETZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
13. CONSIDERACIÓ FINAL
Es fa esment que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic; al Reial decret 773/2015, de 28 d'agost
(BOE núm. 213, de 5 de setembre de 2015), de Reglament de la Llei de Contractes de
les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis i manifestar que amb el conjunt de documents que formen la memòria
valorada compren tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització
de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i serà
susceptible de ser lliurada a l'ús públic.
L’Escala, 28 de gener del 2019

L’arquitecte municipal

Joaquim Ginesta i Rey
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ANNEXES
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en
les següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

-

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

-

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors

-

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si
es tracta de matèries i substàncies perilloses

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

-

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents
feines o fases del treball

-

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

-

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de
l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
-

Evitar riscos

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

Combatre els riscos a l'origen

-

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

-

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

-

Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual

-

Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
personal.

Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Ram de Paleta
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Coberta
-

Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes de pals i antenes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

-

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

-

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones
controlades o vigilades

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
Mesures de protecció col·lectiva
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra

-

Senyalització de les zones de perill

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)

-

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxes en forats horitzontals

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

-

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

-

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

-

Línies de vida homologades i amb comprovació periòdica.

Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

-

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
L’Escala, 28 de gener del 2019

Joaquim Ginesta Rey
Arquitecte municipal
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PRESSUPOST
AMIDAMENTS

Pintat de façanes de la Casa del Mar

Pàg.:

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

H1213251

PRESSUPOST FACHADA_01
ELEMENTS AUXILIARS

UA

DESCRIPCIÓ

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, inclou pla de muntage de bastida, ocupació de via i senyalitzacions de desviacions.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

façana principal

1,00

12,55

14,00

175,70 C#*D#*E#*F#

posterior

1,00

13,10

14,00

183,40 C#*D#*E#*F#

H1215250

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

façana principal

20,00

12,55

12,68

3.182,68 C#*D#*E#*F#

2

posterior

20,00

13,10

12,18

3.191,16 C#*D#*E#*F#

K12CAAAB

dia

1

Tipus

inspecció

[C]

[D]

[E]

[F]

1,00

01
02

NUM. CODI
K878C652

TOTAL

Fórmula

1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

6.373,84

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària
màxima de treball , p.p. de transport gestió de residuus i assegurançes

Num. Text

1,00

PRESSUPOST FACHADA_01
PREPARACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar, amb mitjans mecànics , raspatllat de
la superficie que es veu afectades per tal de poder realitzar operacions de restauració. S'inclou p.p. de

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

façana principal

1,00

12,55

12,68

159,13 C#*D#*E#*F#

2

posterior

1,00

13,10

12,18

159,56 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

359,10

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

TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

2

Num. Text

3

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
2

K89BC0J0

1

m2

318,69

Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots , amb pintura de partícules metàl.liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

EUR

Pintat de façanes de la Casa del Mar

Pàg.:

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Reixa façana posterior

[C]

1,00

[D]

[E]

3,30

[F]

1,00
TOTAL AMIDAMENT

3

K45RE001

UT

K45RA2A1S

m2

Num. Text
1

Tipus

Pintat de façana

Voladiu

4
5

Zones de pedra

6

[C]

[D]

[E]

[F]

K5ZR1010

PA

K83C61HE

m2

Num. Text
1

12,88

12,68

163,32 C#*D#*E#*F#

13,10

12,68

166,11 C#*D#*E#*F#

1,00

12,88

1,20

15,46 C#*D#*E#*F#

1,00

13,10

1,20

15,72 C#*D#*E#*F#

-1,00

2,75

3,87

-10,64 C#*D#*E#*F#

-1,00

2,75

3,10

-8,53 C#*D#*E#*F#

K45RA2A1P

[C]

[D]

[E]

[F]

1,00

m2

341,44

1,00

Reposició d'aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra granítica de les mateixes característiques
de l'existent amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6. Inclou p.p. de treure la pedra afecta i neteja la superficie per la col.locació d'una nova peça.S'inclou
p.p. de càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a l'abocador i tases corresponent d'abocador
TOTAL

Fórmula

1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

Fórmula

Neteja de teulat de canal i desembussament de gàrgoles i baixants, revisió de les teules i reparació de les mateixes, amb
mesures de seguretat necessàries.S'inclou p.p. de càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a l'abocador i
tases corresponent d'abocador

Tipus

PEDRA

TOTAL

1,00

AMIDAMENT DIRECTE
6

1,00

1,00

TOTAL AMIDAMENT
5

3,30

Repercusió per m2 de repació d'esquerdes, abombaments, petits descantonaments en façanes a més 3 mts amb mitjans
manuals en parament vertical o sostre de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals, passivat de les armadures i imprimació anticorrossiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a l'abocador i tases d'abocador

2
3

Fórmula

3,30 C#*D#*E#*F#

Reparació de cantonada del voladiu format per
Neteja de la superfície amb repicat de la zona afectada amb mitjans manuals
Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals
Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrossiva i pont d'unió de ciment i resines
epoxi
Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada,
aplicat en capes de <=3 cm de gruix
S'inclou p.p. de càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a l'abocador i tases corresponent d'abocador

AMIDAMENT DIRECTE
4

TOTAL

2

1,00

Repercusió per m2 de revisió d'aplacat de pedra natural del parament veritcal i aplicació de mesures de fixació
mecàniques per tal de garantir la subjecció de les peces, a més 3 mts amb mitjans manuals en parament vertical càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador i tases corresponents

EUR

Pintat de façanes de la Casa del Mar

Pàg.:

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Zones de pedra

2

[C]

[D]

[E]

[F]

01
03

NUM. CODI
1

K898MHN0

2,75

3,87

10,64 C#*D#*E#*F#

1,00

2,75

3,10

8,53 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST FACHADA_01
REVESTIMENT

DESCRIPCIÓ

m2

Pintat de parament exterior amb pintura, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat a base de silixànics d'alta
qualitat impermeable i transpirable amb acabat mate color a escollir per la DF.S'inclou p.p. de càrrega manual i gestió de
residus, transport a l'abocador i tases corresponent d'abocador
Tipus

[D]

[E]

[F]

12,88

12,68

163,32 C#*D#*E#*F#

1,00

13,10

12,68

166,11 C#*D#*E#*F#

1,00

12,88

1,50

19,32 C#*D#*E#*F#

1,00

13,10

1,50

19,65 C#*D#*E#*F#

Zones de pedra

-1,00

2,75

3,87

-10,64 C#*D#*E#*F#

-1,00

2,75

3,10

-8,53 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
K89BBBH0

m2

Tipus

Reixa posterior

[C]

2,00

[D]

[E]

3,30

[F]

1,00
TOTAL AMIDAMENT

3

K8Z11118

m2

Tipus

esquerdes

[C]

1,00

[D]

[E]

[F]

50,00

NUM. CODI
1

EX000001

Fórmula

6,60 C#*D#*E#*F#
6,60

01
04

TOTAL

Fórmula

50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Armadura per a revestiments de pintures de gruix mitjà amb malla de fibra de vidre revestida de PVC d'1x1 mm, amb un
pes mínim de 84,4 g/m2.S'inclou p.p. de càrrega

Num. Text
1

349,23

Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.S'inclou
p.p. de càrrega manual i gestió de residus, transport a l'abocador i tases corresponent d'abocador

Num. Text
1

Fórmula

Voladiu

6

2

TOTAL

1,00

4
5

[C]

Pintat de façana

2
3

19,17

UA

Num. Text
1

Fórmula

1,00

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

3

50,00

PRESSUPOST FACHADA_01
SEGURETAT I SALUT

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada a justificar de les mesures de seguretat a adoptar
AMIDAMENT DIRECTE

1,00

EUR

Pintat de façanes de la Casa del Mar

AMIDAMENTS

Pàg.:

4

EUR

PRESSUPOST
PRESSUPOST

Pintat de façanes de la Casa del Mar

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost FACHADA_01

Capítol

01

ELEMENTS AUXILIARS

1 H1213251

2 H1215250

3 K12CAAAB

m2

m2

dia

Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform
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,
inclou pla de muntage de bastida, ocupació de via i senyalitzacions de
desviacions. (P - 2)
Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.
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 - 3)
Amort.dia plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,lo

1

5,81

359,100

2.086,37

0,07

6.373,840

446,17

55,00

1,000

55,00

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball , p.p. de transport gestió de residuus i assegurançes (P - 4)
TOTAL

Capítol

01.01

2.587,54

Obra

01

Pressupost FACHADA_01

Capítol

02

PREPARACIÓ

1 K878C652

2 K89BC0J0

3 K45RE001

m2

Neteja parament morter,raig ag.desion.pres. <=2bar

2,64

318,690

841,34

m2

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió,
fins a 2 bar, amb mitjans mecànics , raspatllat de la superficie que es
veu afectades per tal de poder realitzar operacions de restauració.
S'inclou p.p. de (P - 10)
Freg.+netej.+repint. reixa acer,barrots a 12cm,pintura part.met.

27,82

3,300

91,81

UT

Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots , amb
pintura de partícules metàl.liques, dues capes d'imprimació antioxidant
i dues capes d'acabat (P - 13)
Reparació de cantonada superior voladiu

682,60

1,000

682,60

Reparació de cantonada del voladiu format per
Neteja de la superfície amb repicat de la zona afectada amb mitjans
manuals
Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals
Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric
d'imprimació anticorrossiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components
Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric
de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de
<=3 cm de gruix
S'inclou p.p. de càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a
l'abocador i tases corresponent d'abocador
EUR

Pintat de façanes de la Casa del Mar

PRESSUPOST

4 K45RA2A1S

5 K5ZR1010

6 K83C61HE

7 K45RA2A1P

Pàg.:

m2

(P - 5)
Rep.esquerda,repic.form.+sanej arm.,mitj.man.,im

2

3,68

341,440

1.256,50

PA

Repercusió per m2 de repació d'esquerdes, abombaments, petits
descantonaments en façanes a més 3 mts amb mitjans manuals en
parament vertical o sostre de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals,
passivat de les armadures i imprimació anticorrossiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada
amb morter polimèric de reparació, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a l'abocador i tases d'abocador (P - 7)
Neteja i reparació coberta.

210,00

1,000

210,00

m2

Neteja de teulat de canal i desembussament de gàrgoles i baixants,
revisió de les teules i reparació de les mateixes, amb mesures de
seguretat necessàries.S'inclou p.p. de càrrega manual de runa sobre
contenidor, transport a l'abocador i tases corresponent d'abocador (P 8)
Aplacat vert.ext.>3mpedra granítica nacio. buixardada preu alt,g

208,26

1,000

208,26

m2

Reposició d'aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m,
amb pedra granítica de les mateixes característiques de l'existent amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500
cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6. Inclou p.p. de
treure la pedra afecta i neteja la superficie per la col.locació d'una nova
peça.S'inclou p.p. de càrrega manual de runa sobre contenidor,
transport a l'abocador i tases corresponent d'abocador (P - 9)
Revisió d'aplacat de pedra arm.,mitj.man.,im

14,69

19,170

281,61

Repercusió per m2 de revisió d'aplacat de pedra natural del parament
veritcal i aplicació de mesures de fixació mecàniques per tal de
garantir la subjecció de les peces, a més 3 mts amb mitjans manuals
en parament vertical càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a l'abocador i tases corresponents (P - 6)
TOTAL

Capítol

01.02

3.572,12

Obra

01

Pressupost FACHADA_01

Capítol

03

REVESTIMENT

1 K898MHN0

2 K89BBBH0

3 K8Z11118

m2

Pintat param. ext.,pintura diss.resin.pliolité,imprimació fixado

m2

Pintat de parament exterior amb pintura, amb una capa d'imprimació
fixadora i 2 capes d'acabat a base de silixànics d'alta qualitat
impermeable i transpirable amb acabat mate color a escollir per la
DF.S'inclou p.p. de càrrega manual i gestió de residus, transport a
l'abocador i tases corresponent d'abocador (P - 11)
Pint.reix.acer,esmalt sint.,1 capa imprimació antioxidant,2capes

m2

Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.S'inclou p.p. de càrrega
manual i gestió de residus, transport a l'abocador i tases corresponent
d'abocador
(P - 12)
Armadura p/revest.pintura gruix mitjà,malla
fv+PVC,1x1mm,84,4g/m

8,00

349,230

2.793,84

12,12

6,600

79,99

3,28

50,000

164,00

Armadura per a revestiments de pintures de gruix mitjà amb malla de
fibra de vidre revestida de PVC d'1x1 mm, amb un pes mínim de 84,4
g/m2.S'inclou p.p. de càrrega
(P - 14)

EUR

Pintat de façanes de la Casa del Mar

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Pàg.:

01.03

3.037,83

Obra

01

Pressupost FACHADA_01

Capítol

04

SEGURETAT I SALUT

1 EX000001

PA

3

ELEMENTS DE SEGURETAT

450,00

1,000

450,00

Partida alçada a justificar de les mesures de seguretat a adoptar (P - 1)
TOTAL

Capítol

01.04

450,00

EUR

PRESSUPOST
RESUM del PRESSUPOST

Pintat de façanes de la Casa del Mar

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ELEMENTS AUXILIARS
2.587,54
Capítol

01.02

PREPARACIÓ

3.572,12

Capítol

01.03

REVESTIMENT

3.037,83

Capítol

01.04

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost FACHADA_01

450,00
9.647,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.647,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost FACHADA_01
9.647,49
9.647,49

euros

Pintat de façanes de la Casa del Mar

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

9.647,49

13 % Despeses Generals SOBRE 9.647,49.......................................................................

1.254,17

6 % Benefici Industrial SOBRE 9.647,49............................................................................

578,85

Subtotal

11.480,51

21 % IVA SOBRE 11.480,51...............................................................................................

2.410,91

€

13.891,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRETZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )

L´Escala 29 de gener de 2019

Signat:

Joaquim Ginesta i Rey
rquitecte Municpal de L´Escala

